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07/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Philip Morris-14h. LOC.: MG, SP, SC, GO. Fiorino, Ducato, Furgão, Boxer e Outros.. PHILIP MORRIS_BARUERI. 
08/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Alstom-11h. LOC.: SP. Aprox. 5973 Kg De Fios E Cabos Elétricos. Alstom Brasil (SP - Água Branca). 08/04/2020 
- A PARTIR DAS 11h. Usina São Domingos-11h. LOC.: SP. Veículos, Reboques, Transbordos, Peças e outros.. USINA SAO DOMINGOS ACUCAR E 
ALCOOL SA. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Terminal de Graos Ponta da Montanha-11h. LOC.: PA. Aprox. 3.500 M² Em Área Construída De 
Instalações Em Aços Carbono E Inox, Ensacadeira para Big-Bags, Motoredutores e Motores. Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A. 
09/04/2020 - A PARTIR DAS Leilão Apartamentos Desocupados 04/20. Itau - Leilão Apartamentos Desocupados 04/20. LOC.: SP. Itau - Leilão 
Apartamentos Desocupados 04/20. MA Imóveis - Banco Itau 04-20. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Saint Gobain-11h. LOC.: SP. Chiller 
Mecalor RLA210CA220, Ano 2019. Saint-Gobain do Brasil - Vinhedo/SP. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Usina Guaira-11h. LOC.: SP. Veículos 
de Passeio e Utilitários. Usina Guaíra. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Saint Gobain-11:30h. LOC.: PR. Empilhadeiras e Paleteira Elétrica. 
Saint Gobain (Weber - Ibiporã/PR). 09/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado N°1013A-13h. LOC.: MG, PR, SP, SC, PA. Acessórios, 
Cabos, Conectores, Resistências, Voltimetros e outros.. GUASCOR DO BRASIL LTDA - (Pará), MEXICHEM (Glória) - Joinville/SC, CONCESSIONARIA 
BR 040 (VIA 040), Volvo do Brasil (Curitiba), Nielsen, Paragominas, OEngenharia, TUPY - Joinville/SC, Elekeiroz - Varzea Paulista. 09/04/2020 
- A PARTIR DAS 14:30h. Compartilhado N°1013B-14:30h. LOC.: RJ, SP. Veículos de Passeio e Utilitários.. Katrium Indústrias Químicas S.A, Bbm 
Logistica S.A.. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. GE Energia-15:30h. LOC.: BA. Cabos diversos, Plataforma do Conversor, Materiais elétricos 
e mecânicos diversos e mais.. GE ENERGIA - Camaçari/BA. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Dracena-16h. LOC.: RJ, SP. Caminhão Cesto Aéreo 
E Caminhão Guindauto Volkswagen, Chevrolet Montana, Fiat Strada e Mais. Medral, Dracena Rental (Matriz-SP) (Lista 2), Dracena Rental 
(Matriz-SP). 09/04/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. PME Nº2040-16:30h. LOC.: SP. Maquinas Pesadas, Peças e Componentes Industriais.  
PLENAPLAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA. 10/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. CCI Construções-11h. LOC.: MG, SP. Mobiliários, 
Impressoras, Eletroportáteis, Kia Soul 1.6. CCI CONSTRUÇÕES. 10/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Amaggi-11:30h. LOC.:  10/04/2020 - 
A PARTIR DAS 16:30h. TekBond-16:30h. LOC.: SP. Estruturas Porta Pallets, Contêineres refrigerados, Luminárias, Mobiliários e outros.. 
TekBond (ATB Ind.) - Matriz Embu. 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. Usina Nardini-13h. LOC.: SP. Caminhões, Veiculos, Motos, Carregadeiras, 
Transbordos, Implementos Agrícolas. NARDINI.

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.

06/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Guilhotina, Compressores, Hidrojateadora, Prateleiras, Tanque, Empilhadeiras, 
Fatiadoras, Batedeira Industrial. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 07/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Luma-13h. LOC.: 
SP. Veículos Blindados, Não é Necessário CR para Participar. LUMA. 07/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. 
Perfuratriz, Rolo Compactador, Maqs. Seladoras, Caçambas Plásticas, Robo Aut., Autoclave Sercon, Soldas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. PME Nº 2036-13h. LOC.: BA. Pulverizadores e Implementos Agrícolas. Grande 
empresa do setor agro. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Compressor, Empilhadeira, Gerador, Soldas, Guilhotinas, 
Bombas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Business-12h. LOC.: SP. Caixas 
Plásticas, Prateleira, Caçambas, Protetor, Relógios, Impressora, Mesa/Cadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 
09/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. PME Nº2037-14h. LOC.: BA. Trator John Deere, Plantadeira John Deere,Pulverizador Jacto e outros.. Grande 
empresa do setor agro.

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.

O MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da 
Capital/São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Falência da Empresa TINTO HOLDING LTDA - Processo nº 1088030-29.2016.8.26.0100 e que foi designada a 
venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS IMÓVEIS - Os imóveis serão vendidos em caráter “AD 
CORPUS” e no estado em que se encontram. A descrição detalhada e as fotos dos imóveis a serem apregoados estão disponíveis no Portal. 
www.majudicial.com.br. DO LEILÃO - O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, pelo Portal www.majudicial.com.br. O 1º pregão terá 
início em 04/05/2020, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 06/05/2020, às 14:00 horas. Caso os lances 
ofertados não atinjam o valor da avaliação dos imóveis no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 27/05/2020 
- 2º pregão. DO CONDUTOR DA PRAÇA - A praça será conduzida pelo Leiloeiro Oficial Sr. Renato Schlobach Moysés, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 654. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS IMÓVEIS - No primeiro pregão, o valor mínimo 
para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, 
pelo Portal www.majudicial.com.br. DOS DÉBITOS - Os imóveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam débitos condominiais, de água, 
luz, gás, taxas, multas e Impostos IPTU e ITR (“aquisição originária”), exceto se o arrematante for: DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação dos imóveis. A comissão devida não está 
inclusa no valor do lance. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos imóveis arrematados no prazo de até 
24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, a ser obtida na 
seção ‘Minha Conta’, do Portal MaisAtivo Judicial, sob pena de se desfazer a arrematação. As demais condições obedecerão ao que dispõe a 
Lei nº 11.101/2005 e, no que couber, o Código de Processo Civil, o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o caput do artigo 335, do 
Código Penal e o Provimento CSM nº 1.625, de 9 de fevereiro de 2009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Todas as regras 
e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste Edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos e será realizada pela rede mundial de computadores, conforme determina o § 2º, do artigo 887, do novo 
Código de Processo Civil. RELAÇÃO DOS IMÓVEIS Lote 1 - Imóvel cadastrado no CRI de Lins/SP, composto por três matrículas abaixo descritas:
- Imóvel de matrícula n° 23.327, do CRI de Lins/SP: Uma área de terras, situada nesta cidade e comarca de Lins-SP, com as seguintes divisas 
e confrontações: retificadas na A.V. 9 da referida Matrícula: que o imóvel, retro descrito, tem na realidade a área de 30.954,85 m², equivalentes 
a 3,095485 hectares de terras, com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição desse perímetro no marco n° 1, cravado junto 
a divisa com a Avenida José Fogolin e o imóvel da Tinto Holding Ltda (matrícula 40.037) daí segue confrontando com o imóvel da Tinto Holding 
Ltda (matrícula 40.037) na distância de 26,58 metros e azimute de 00° 00’ 00” até atingir o marco n° 2; daí deflete a direita e segue 
confrontando com o imóvel da Tinto Holding Ltda (matrícula 40.037) na distância de 30,90 metros e azimute de 57° 00‘ 00“ até atingir o marco 
n° 3; daí deflete a esquerda e segue confrontando com o imóvel da Tinto Holding Ltda (matrícula 40.037) na distância de 156,70 metros e 
azimute de 00° 00‘ 00“ até atingir o marco n° 4; daí deflete a direita e segue confrontando com o imóvel da Tinto Holding Ltda (matrícula 
1.721) na distância de 133,60 metros e azimute de 90° 00‘ 00“ até atingir o marco n° 5; daí deflete direita e segue confrontando com o imóvel 
da Tinto Holding Ltda (matrícula 1.721) na distância de 45,43 metros e azimute de 170° 38‘ 54“ até atingir o marco n° 6; daí segue na distância 
de 118,90 metros com azimute de 170° 34‘ 41“ até atingir o marco n° 7; daí segue na distância de 29,41 metros com azimute de 170° 26‘ 56“ 
até atingir o marco n° 8; sendo que do marco n° 6 ao marco n° 8 segue confrontando com o imóvel Tinto Holding Ltda (matrícula 1.721); daí 
segue confrontando com a Avenida José Fogolin na distância de 9,12 metros com azimute de 170° 26‘ 56“ até atingir o marco n° 9; daí deflete 
a direita confrontando com a Avenida José Fogolin na distância de 192,75 metros com azimute de 270° 00‘ 00“ até atingir o marco n° 1; marco 
inicial dessa descrição, fechando o perímetro. - Imóvel de matrícula n° 40.037, do CRI de Lins/SP: Imóvel com a área total de 28.035,00 m², 
subordinado ao n° 02 (dois) da subdivisão, constituído pelo lote 2ª (dois-a), situado nesta cidade e comarca de Lins-SP, contendo a seguinte 
descrição: que foi unificada na A.V.4:, consta unificação dos lotes 2A e 2B, de acordo com o projeto aprovado pelo Município de Lins-SP, os 
quais unidos formam um só imóvel, com as seguintes medidas e confrontações retificada na A.V.5: consta Retificação de Registro, para 
constar que o imóvel retro descrito, tem na realidade a área de 29.784,00 m², equivalente a 2,7984 hectares, com as seguintes medidas e 
confrontações: inicia a descrição do perímetro no marco n° 1, cravado na esquina junto a divisa com a Avenida José Fogolin, daí segue 
confrontando com a Avenida José Fogolin na distância de 79,45 metros e azimute de 332°00’34” até atingir o marco n° 2; daí segue na 
distância de 47,81 metros e azimute de 340°52’32” até atingir o marco n° 3; daí segue na distância de 41,88 metros e azimute de 306°28’49” 
até atingir o marco n° 4; daí segue na distância de 40,30 metros e azimute de 335°18’53” até atingir o marco n° 5; daí segue na distância de 
23,52 metros e azimute de 351°28’15” até atingir o marco n° 6; sendo que do marco n° 2 ao marco n° 6 segue confrontando com a Avenida 
José Fogolin; daí deflete à direita confrontando com o imóvel de propriedade de Tinto Holding Ltda (matrícula n° 1.721) na distância de 205,14 
metros e azimute de 90°00’00” até atingir o marco n° 7; daí deflete à direita e segue confrontando com o imóvel de propriedade de Tinto 
Holding Ltda (matrícula n° 23.327) na distância de 156,70 metros e azimute de 180°00’00” até atingir o marco n° 8; daí deflete à direita e 
segue confrontando com o imóvel de propriedade de Tinto Holding Ltda (matrícula n° 23.327) na distância de 30,90 metros e azimute de 
237°00’00” até atingir o marco n° 9; daí deflete à esquerda e segue confrontando com o imóvel de propriedade de Tinto Holding Ltda 
(matrícula n° 23.327) na distância de 26,58 metros com azimute de 180°00’00” até atingir o marco n° 10; daí deflete à direita e segue 
confrontando com a Avenida José Fogolin na distância de 72,43 metros com azimute de 270°00’00” até atingir o marco n° 1, marco inicial da 
descrição, fechando o perímetro. - Imóvel de matrícula n° 42.371, do CRI de Lins/SP: Um terreno, designado como Gleba B (bê), localizado à 
Avenida José Fogolin, esquina da Rua Mathias Zorman, nesta Cidade e Comarca de Lins-SP, com as seguintes medidas e confrontações: inicia 
a descrição no marco n° 4, cravado junto a divisa da gleba A do parcelamento, imóvel localizado à Avenida José Fogolin (código municipal 
006.001.001) e o imóvel de Tinto Holding Ltda (matrícula n° 23.327); daí segue confrontando com o imóvel de propriedade de Tinto Holding 
Ltda (matrícula n° 23.327) na distância de 133,60 metros e azimute de 270°00’00” até atingir o marco n° 5; daí segue confrontando com o 
imóvel de propriedade de Tinto Holding Ltda (matrícula n° 40.037) na distância de 205,14 metros e azimute de 270°00’00” até atingir o marco 
n° 6; daí deflete à direita e segue confrontando com a Avenida José Fogolin na distância de 47,90 metros e azimute de 351°28’15” até atingir 
o marco n° 7; daí segue confrontando com a Avenida José Fogolin na distância de 12,18 metros e azimute de 352°34’59” até atingir o marco 
n° 8; daí deflete à direita e segue confrontando com a Rua Mathias Zorman na distância de 50,08 metros e azimute de 89°55’14” até atingir 
o marco n° 9; daí segue na distância de 89,84 metros e azimute de 89°57’57” até atingir o marco n° 10; daí segue na distância de 98,85 metros 
e azimute de 89°56’58” até atingir o marco n° 11; daí segue na distância de 98,96 metros e azimute de 89°51’34” até atingir o marco n° 12, 
sendo que do marco n° 9 ao marco n° 12 segue confrontando com a Rua Mathias Zorman; daí deflete à direita e segue confrontando com a 
gleba A do parcelamento, imóvel localizado à Avenida José Fogolin (código municipal 006.001.001) na distância de 60,70 metros com azimute 
de 170°41’35” até atingir o marco n° 4; perfazendo uma área de 20.181,56 m². Cadastro Municipal: 006.001.004. OBS.: As matrículas de n° 
23.327, 40.037 e 42.371 são contíguas, localizadas com frente para a Av. José Fogolin, compreendendo uma planta industrial desativada, 
contendo galpões de armazenamento, silos e outras benfeitorias e, perfeitamente dentro do perímetro das matrículas, totalizando uma área 
de terreno de 78.638,08m², e uma área construída de 63.123,00m². Valor da Avaliação: R$ 23.481.145,67 (vinte e três milhões, quatrocentos 
e oitenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) em outubro de 2019. São Paulo, 25 de março de 2020. Eu, 
________________ conferi e subscrevi. Paulo Furtado de Oliveira Filho Juiz de Direito.

cac@sbjud.com.br

IMÓVEL INDUSTRIAL, A.T. 78.638M², A.C. 63.123M², DISTRITO INDUSTRIAL, LINS/SP

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. VARA ÚNICA  DO FORO DA COMARCA DE JARINU. Processo: nº 
0000037-70.2018.8.26.0301. Executados: requerido(s) CENARIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, TERRA AZUL MARKETING IMOBILIÁRIO 
LTDA, ESPOLIO DE CIS JOSÉ SALMI. LOTE 001 - Um Terreno à Rua Joana Sarmazo, constituído do lote nº 23, da quadra 08, do loteamento 
denominado Residencial Ventura, no bairro Moenda, Itatiba/SP, com a área total de 1.000,00m². Rua Joana Samarzo, nº Lote 23, da quadra 08, 
Itatiba/SP -  Contribuinte nº 23461648602147003510000064763. Descrição completa na Matrícula nº 50.017 do 1ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 192.683,40  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 115.610,04 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Um Terreno à 
Rua Joana Sarmazo, constituído do lote nº 24, da quadra 08, do loteamento denominado Residencial Ventura, no bairro Moenda, Itatiba/SP, com a área 
total de 1.007,62m². Rua Joana Samarzo, nºLote 24, da quadra 08, Itatiba/SP -  Contribuinte nº 23461648602147003310000064764. Descrição completa 
na Matrícula nº 50.018 do 1ª CRI de Itatiba/SP.Lance mínimo na 1ª praça: R$ 212.965,86  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 127.779,51 (60%  do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/05/2020 às 13h50min, e termina em 18/05/2020 às 13h50min; 2ª 
Praça começa em 18/05/2020 às 13h51min, e termina em 08/06/2020 às 13h50min. Ficam os requerido(s) CENARIUM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS, TERRA AZUL MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA, ESPOLIO DE CIS JOSÉ SALMI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras 
realizadas em 08/05/2018. 
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Intrader D.T.V.M. Ltda.
CNPJ 15.489.568/0001-95

Demonstrações do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e
semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de Reais)

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios e semestres findos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro

Ativo 2019 2018
Circulante 3.060 2.222
 Caixa e Equivalentes de Caixa (nota 4) 21 72
 Títulos e Valores Mobiliários (nota 5) 2.027 969
 Carteira Própria 2.027 969
 Outros Créditos 930 1.131
 Rendas a receber de serviços prestados (nota 6) 659 968
 (-) Provisão para perdas em recebíveis (nota 7) (67) (89)
 Diversos (nota 8) 338 252
 Outros Valores e Bens 82 50
 Despesas Antecipadas 82 50
Permanente 447 530
Imobilizado de Uso (nota 9) 436 516
 Imóveis de Uso
 Outras Imobilizações de Uso 894 862
 (-)Depreciações Acumuladas (458) (346)
Intangível (nota 10) 11 14
 Ativos Intangíveis 16 16
 (-)Amortização Acumulada (5) (2)
Total do Ativo 3.507 2.752

 Semes-
 tre findo
 em 2019 2019 2018
Receitas da Intermediação Financeira 365 1.053 876
Operações de crédito
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 365 1.053 876
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 365 1.053 876
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 539 569 259
Receitas de prestação de serviços (nota 14) 4.580 10.367 9.196
Provisão para perdas no recebimento de serviços (nota 15) (4) (209) (89)
Despesas de Pessoal (1.555) (3.858) (2.761)
Outras despesas administrativas (nota 16) (1.966) (4.547) (5.350)
Despesas tributárias (374) (836) (725)
Outras receitas operacionais 116 117 5
Outras despesas operacionais (258) (465) (17)
Resultado Operacional 904 1.622 1.135
Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro 904 1.622 1.135
Imposto de Renda e Contribuição Social (nota 12) (395) (702) (601)
Provisão para imposto de renda (220) (405) (338)
Provisão para contribuição social (175) (297) (263)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Semestre/ Exercício 509 920 534
Juros Sobre o Capital Próprio 108 108 108
Número de Ações 750.000 750.000 750.000
Lucro (Prejuízo) por ação do semestre/ exercício 0,68 1,23 0,71

 Semes- Exer- Exer-
 tre findo cício cício
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais em 2019 2019 2018
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 904 1.622 534
Ajustes para reconciliar o resultado do semestre com
 recursos provenientes de atividades operacionais:
Ajustes de avaliação patrimonial
Constituição (reversão) da Provisão Outros Créditos (227) (22) 89
Constituição (reversão) da Provisão para IRPJ e CSLL (395) (702) 601
Depreciação/Amortização 51 115 79
Lucro Líquido Ajustado 333 1.013 1.303
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Títulos e Valores Mobiliários (465) (1.058) 490
Outros Créditos 808 223 (1.195)
Outros Valores e Bens (37) (32) (50)
Total de variação nos ativos operacionais 306 (867) (755)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Obrigações Sociais e Estatutárias
Impostos pagos no período - - (394)
Outras Obrigações (940) (134) 573
Total de variação nos passivos operacionais (940) (134) 179
Caixa Líquido Proveniente/Utilizado nas Atividades Operacionais (301) 12 727
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Imobilizado de uso (7) (32) (165)
(Aumento)/diminuição líquida do intangível - - (16)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento (7) (32) (181)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos pagos (9) (31) (508)
Caixa Líquido Proveniente/Utilizado nas Atividades
 de Financiamento (9) (31) (508)
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (317) (51) 38
Modificações na Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 338 72 34
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 21 21 72
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (317) (51) 38

Passivo 2019 2018
Circulante 913 1.047
Outras Obrigações (nota 11) 913 1.047
 Sociais e Estatutárias - 91
 Fiscais e Previdenciárias 607 593
 Diversas 306 363
 Patrimônio Líquido (nota 13) 2.594 1.705
 Capital (nota 13.1)
 De Domiciliados no País 750 750
 Reservas de Lucros (nota 13.2) 1.844 955
 Total do Passivo 3.507 2.752

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e aos cotistas da INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA-
LORES MOBILIARIOS LTDA. São Paulo - SP - Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis da INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
(“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da INTRADER DISTRI-
BUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. em 31 de dezembro de 2019, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos indepen-
dentes em relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor: A administração da Distribuidora é responsável por essas 
e outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre 
as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 

aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis: A administração da Distribuidora é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade da Distribuidora continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternati-
va realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se 
causada 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 brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtivemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora; • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração da 
Distribuidora, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter em 
continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles 
internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2020.
Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S Roger Maciel de Oliveira
2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP Contador 1 CRC RS – 71.505/O-3

Paulo Roberto Mercado Júnior - Diretor Sérgio Ferraz dos Santos - Contador CRC 1SP 179881/O-5

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA. (“Distribuidora”), iniciou suas atividades em 04 de abril de 2012 após 
sua homologação ter sido aprovada pelo Banco Central do Brasil, tem por objetivo efetuar 
operações de intermediação no mercado aberto, além de gerir e administrar recursos de 
terceiros. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS: As demonstrações 
contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com 
base, mais especificamente, nas diretrizes contábeis emanadas das Leis nos 4.595/1964 (Lei 
do Sistema Financeiro Nacional) e 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) com as alte-
rações introduzidas pelas Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009, para a contabilização das 
operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do 
Banco Central do Brasil (BACEN), por meio do Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional – COSIF. Estas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Admi-
nistração da Distribuidora em 27 de março de 2020. 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTI-
CAS CONTÁBEIS: Os principais critérios adotados para a elaboração das demonstrações 
contábeis são os seguintes: a. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações 
contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de apresentação da Dis-
tribuidora. b. Apuração dos Resultados: O resultado, de forma geral, é apurado de acordo 
com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluí-
das na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente 
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. No caso das 
receitas com administração de recursos de terceiros (fundos de investimento), o reconheci-
mento contábil é efetuado pelo regime de competência, com base no recebimento dos valo-
res devidos pelos fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. As operações 
com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas corres-
pondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e 
passivos. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro 
rata dia e calculadas com base no método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas 
ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço. c. Títulos e 
Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: Conforme estabelecido pela 
Circular nº 3.068/2001 do Banco Central do Brasil (BACEN), os títulos e valores mobiliários 
são avaliados e classificados da seguinte forma: Títulos para negociação: são adquiridos 
com o propósito de serem ativos e frequentemente negociados. São registrados pelo valor de 
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, e ajustados pelo valor de mercado em 
contrapartida ao resultado do período; Títulos disponíveis para venda: são aqueles que 
não se enquadram como para negociação ou como mantidos até o vencimento. São registra-
dos pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao re-
sultado do período, e ajustados ao valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, 
deduzidos dos efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da 
efetiva realização; e Títulos mantidos até o vencimento: são aqueles para os quais há a 
intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são 
avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida 
ao resultado do período. Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de ne-
gociação e disponível para venda, bem como os instrumentos financeiros derivativos, são 
demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. O valor justo geralmente 
baseia-se em cotações de preços de mercado ou cotações de preços de mercado para ativos 
ou passivos com características semelhantes. Se esses preços de mercado não estiverem 
disponíveis, os valores justos são baseados em cotações de operadores de mercado, mode-
los de precificação, fluxo de caixa descontado ou técnicas similares, para as quais a determi-
nação do valor justo possa exigir julgamento ou estimativa significativa por parte da Adminis-
tração. d. Rendas a Receber Sobre Serviços Prestados: Nesta categoria são registrados 
os recebíveis por serviços prestados de administração de fundos de investimento, e as ren-
das são reconhecidas a partir das premissas previstas nos contratos, em consonância com o 
regime de competência. e. Provisão para Perdas em Recebíveis: As perdas no recebimen-
to de serviços prestados estimadas para a carteira de recebíveis são calculadas a partir de 
premissas que envolvem principalmente a capacidade de pagamento dos fundos administra-
dos pela Distribuidora, observando o nível de atraso no pagamento dos valores contratados, 
e são efetuadas com base em critérios consistentes e verificáveis, amparadas por informa-
ções obtidas a partir de bases internas, contemplando, além da capacidade de pagamento, a 
pontualidade e a liquidez para fazer frente aos pagamentos. A Administração classifica um 
recebível como não performado quando identifica evidência objetiva de perda no seu recebi-
mento, desta forma é reconhecida uma provisão. As perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidas nas demonstrações do resultado em “provisão para perdas no recebimen-
to de serviços”, em contrapartida à conta redutora de “provisão para perdas em recebíveis” 
no ativo circulante. f. Ativos e Passivos Circulantes e realizável e exigível a longo prazo: 
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidos (em base pro rata dia) e provisão para 
perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os valores conheci-
dos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias, incorridos (em 
base pro rata dia). A segregação entre circulante e não circulante dos ativos e passivos leva 
em consideração os prazos de realização e exigibilidade, sendo que os valores vencíveis ou 
exigíveis no prazo de até 360 dias são classificados como circulante. g. Imobilizado de Uso: 
O imobilizado de uso está contabilizado ao custo da aquisição e a depreciação é calculada 
pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica 
dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária sendo: 20% a.a. para 
Sistema de Processamento de Dados e Sistema de Transportes; e 10% a.a. para as demais 
contas. h. Intangível: Os intangíveis são registrados os direitos adquiridos que tenham por 
objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Distribuidora ou exercidos com essa 
finalidade, de acordo com a Resolução 4.534/2016 do BACEN. São registrados pelo custo de 
aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâ-
metros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% a.a. i. Provisão para 
Imposto de Renda e Contribuição Social: A provisão para o imposto de renda é constituída 
à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que 
excederem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo calculada à 
alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. j. Redução 
ao valor recuperável de ativos (impairment): De acordo com o Pronunciamento Técnico 
CPC – 01, aprovado pela Resolução CMN nº 3.566/08, é reconhecida uma perda por impair-
ment se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa excede 
seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ati-
vos que gera fluxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. A 
partir de 2008, os valores dos ativos não financeiros são revistos, no mínimo, anualmente 
para determinar se há alguma indicação de perda por impairment. Na avaliação da adminis-
tração não houve indícios de perda por impairment no exercício findo em 31 de dezembro de 
2019. k. Provisões, ativos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias. 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, dos ativos contingentes e 
obrigações legais estão sendo efetuados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
baseadas nos critérios definidos na Carta Circular BACEN nº 3.429/10 e na Resolução CMN 
nº 3.823/09 que aprova o Pronunciamento Técnico CPC-25. • Ativos contingentes - não são 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências 
que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. • 
Provisões para riscos - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado 
na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a li-
quidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi-
ciente segurança. • Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos 
assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classi-
ficados como perda remota não requerem provisão e divulgação. • Obrigações legais - fiscais 
e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, nas quais estão sendo contestadas a 
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos. Os montantes discutidos são integral-
mente registrados nas demonstrações financeiras e atualizados de acordo com a legislação 
fiscal. Os depósitos judiciais são mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidos das 
provisões para passivos contingentes, em atendimento às normas do BACEN. l. Eventos 
subsequentes: Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações 
contábeis e a data de autorização para sua emissão. São compostos por: • Eventos que ori-
ginam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das de-
monstrações contábeis; e • Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam 
condições que não existiam na data-base das demonstrações contábeis. 4. CAIXA E EQUI-
VALENTES DE CAIXA: Para fins de elaboração das demonstrações dos fluxos de caixa, o 
caixa e equivalentes de caixa, de acordo com a Resolução CMN nº 3.604/08, do Conselho 
Monetário Nacional, são representados por dinheiro em caixa e depósitos em instituições fi-
nanceiras, incluídos na rubrica de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez 
com prazo original de até 90 dias, que possuem conversibilidade imediata em caixa e estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor de mercado. Dentre os recursos dispo-
níveis com essas características, são classificados como equivalentes de caixa somente 
aqueles recursos mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo e não para investimento ou outros fins.
Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2019 31/12/2018
Caixa 2 -
Depósitos bancários 19 72
Total do caixa e equivalentes de caixa 21 72

 Reserva de Lucros
   Reservas Lucro
 Capital Reserva Especiais (prejuízos)
Eventos realizado Legal de Lucros  Acumulados Total
Saldos do Início do Período em 01/07/19 750 499 434 411 2.094
-Dividendos de resultados anteriores - - - - -
Lucro líquido do período - - - 509 509
Destinações
-Reservas - 46 874 (920) -
-Juros sobre o capital próprio - - - - -
-Dividendos - - (9) - (9)
Saldos do Final do Período em 31/12/19 750 545 1.299 - 2.594
Mutações do Período - 46 865 (411) 500
Saldos do Início do Período em 01/01/19 750 499 456 - 1.705
-Dividendos de resultados anteriores - - - - -
Lucro líquido do período - - - 920 920
Destinações - - -
-Reservas - 46 874 (920) -
-Juros sobre o capital próprio - - - - -
-Dividendos - - (31) (31)
Saldos do Final do Período em 31/12/19 750 545 1.299 - 2.594
Mutações do Período - 46 843 - 889

 Semes-
 tre findo
 em 2019 2019 2018
Resultado do Semestre 509 920 534
Outros Resultado Abrangentes - - - 
Ajustes de avaliação patrimonial - - - 
Total de Resultado Abragentes 509 920 534

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os títulos 
e valores mobiliários estavam classificados na categoria “Disponível para Negociação”, e 
estavam assim demonstrados:

31/12/2019 31/12/2018
Cotas de Fundo de Investimento de renda fixa  105 -
Cotas de fundo de investimento multimercado 1.922 969
Total  2.027 969
As cotas de fundos de investimento foram atualizadas pelo respectivo valor da cota, no úl-
timo dia útil do exercício. 6. RENDAS A RECEBER: Referem-se aos serviços prestados de 
administração de fundos de investimento reconhecidos até a data do balanço pelo regime 
de competência, com vencimentos imediatos contra apresentação da respectiva cobrança.

31/12/2019 31/12/2018
Rendas a receber por serviços prestados - curso normal 592 879
Serviços prestados com recebimento em atraso 67 89
Total 659 968
7. PROVISÃO PARA PERDAS NO RECEBIMENTO DE SERVIÇOS: Referem-se aos va-
lores estimados pela Administração decorrente de serviços prestados de administração de 
fundos de investimento, cujo recebimento encontrava-se em atraso na data do balanço.

31/12/2019 31/12/2018
Saldo anterior de provisões (89) -
(-) Provisões constituídas no período (209) (89)
(+) Reversão de provisões por recuperação 110 -
Operações baixadas como perda 121 -
Total (67) (89)
8. OUTROS CRÉDITOS
  31/12/2019 31/12/2018
Diversos
Adiantamentos e antecipações 14 6
Impostos e contribuições a compensar 186 107
Pagamentos a ressarcir 52 76
Créditos tributários de diferenças temporárias 27 36
Valores a receber de sociedades ligadas 32 1
Devedores diversos País 27 26
Total 338 252
9. IMOBILIZADO DE USO

31/12/2019 31/12/2018
Custo Depreciação Líquido Líquido

Instalações 265 (120) 145 205
Móveis e equipamentos de uso 197 (123) 74 89
Equipamentos de comunicação e 
processamento de dados 268 (163) 105 79
Veículos 164 (52) 112 143
Total 894 (458) 436 516
10. INTANGÍVEL

31/12/19 31/12/18
Custo Amortização Líquido Líquido

Software 16 (5) 11 14
Total 16 (5) 11 14
11. OUTRAS OBRIGAÇÕES
  31/12/2019 31/12/2018
Sociais e estatutárias - 91
Juros sobre capital próprio - 91
Fiscais e previdenciárias 607 593
Impostos e contribuições sobre o lucro 309 275
Impostos e contribuições a recolher 298 318
Diversas 306 363
Despesas de pessoal 267 343
Outras despesas administrativas 20 -
Credores diversos País 19 20

913 1.047
12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

31/12/2019 31/12/2018
Resultado antes do imposto de renda e da 
contribuição social 1.622 1.135
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas 
de 25% e 15% (625) (386)
Despesas indedutíveis (59) (194) 
Outros ajustes  (18)  (21)
Imposto de renda e contribuição social do 
período (702) (601)
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 13.1. Capital Social: O capital Social de R$ 750, está repre-
sentado por 750.000 quotas, totalmente subscritas e integralizadas na data do balanço, por 
cotistas domiciliados no país. 13.2. Reservas de lucros: A reserva legal é constituída no 
montante de 5% do lucro líquido do exercício, e totalizou um acréscimo de R$ 46. As reservas 
de lucros são constituídas no encerramento do exercício social em montante equivalente a 
100% dos resultados remanescentes, após a constituição da reserva legal, para fazer fren-
te a eventuais perdas futuras. 13.3. Dividendos: No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019 foram distribuídos dividendos no montante de R$ 31. 13.4. Juros sobre capital 
próprio: Não foram pagos, no exercício findo em 31 de dezembro 2019, juros sobre capital 
próprio (em 2018, foram pagos R$ 108), conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95.
14. RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 2º sem/19  31/12/2019  31/12/2018
Rendas de Administração de Fundos 4.580 10.367 9.089
Rendas de comissões e colocação 
de títulos - - -
Rendas de Assessoria Técnica - - 107

4.580 10.367 9.196
15. PROVISÃO PARA PERDAS NO RECEBIMENTO DE SERVIÇOS: A Administração 
avaliou ao final do exercício a sua carteira de recebíveis, identificando fundos de investi-
mento que estão com parcelas em atraso, constituindo provisão no montante de R$ 67. Na 
avaliação da administração, as provisões para as perdas são constituídas em montantes 
suficientes para fazer face a perdas estimadas na realização dos recebíveis.

16. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 2º sem/2019 31/12/2019  31/12/2018

Energia (23) (48) (33)
Aluguel (155) (312) (235)
Comunicação (9) (18) (90)
Processamento de dados (650) (1.345) (1.319)
Promoções e relações públicas (16) (37) (155)
Despesas de seguros (9) (39) (38)
Despesas com comissões - - (952)
Despesas do sistema financeiro (113) (265) (196)
Serviços técnicos especializados e de 
terceiros (772) (1.967) (958)
Despesas de transporte (27) (77) (95)
Despesas de viagem (12) (35) (133)
Despesas com multas e juros (33) (42) (42)
Despesas com multas da ANBIMA e CVM - - (378)
Despesas com cartório (17) (49) (216)
Outras despesas administrativas (79) (198) (431)
Depreciação (51) (115) (79)

(1.966) (4.547) (5.350)
17. CONTINGÊNCIAS: Em 31 de dezembro de 2019 existia um processo judicial com na-
tureza cível, cuja avaliação de risco efetuada pelos assessores legais foi de risco possível. 
Não foram provisionados os processos de risco possível conforme normativos e CPC 25

Natureza
Quantidade
de causas

Valor estimado das causas
31/12/2019 31/12/2018

Processo cível (risco possível) 1 104 104
18. OUVIDORIA: O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamen-
to e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN nº 
4.433/2015 do Banco Central do Brasil. Ouvidoria: 0800-8788888 - Sitio: www.intraderdtvm.
com.br. 19. GERENCIAMENTO DE RISCOS: A atividade de gerenciamento dos riscos é 
altamente estratégica em virtude da crescente complexidade dos serviços e produtos. Risco 
de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado e efetuado de forma centralizada, por 
área administrativa que mantém independência com relação à mesa de operações. A Dis-
tribuidora encontra-se apta a atender as exigências da Resolução CMN nº 4.557/2017 que 
trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. Risco 
Operacional: Em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/2017, a Distribuidora estruturou 
e instituiu o seu sistema de Gerenciamento de Riscos Operacionais, estando capacitada a 
identificar, avaliar, monitorar e mitigar este tipo de risco. Risco de Crédito: Risco de Crédito 
consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pela 
contraparte, de obrigações financeiras nos termos pactuados. O Risco de Crédito da Intra-
der DTVM é, atualmente, considerado imaterial devido a atividade desenvolvida por esta. O 
Risco de Crédito é hoje proveniente de operações que representam baixo risco, sendo elas, 
basicamente, recebimento de taxa de administração de fundos. 20. OUTRAS INFORMA-
ÇÕES: 20.1. Convergência das normas internacionais de contabilidade: Em aderência ao 
processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) emitiu vários pronunciamentos contábeis, bem como suas 
interpretações e orientações, os quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente 
quando aprovados pelo CMN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo CMN foram: 
• Pronunciamento conceitual básico (R1) “Estrutura conceitual para elaboração e divulga-
ção de relatório contábil – financeiro”, homologado pela Resolução CMN nº 4.144/2012; • 
CPC 01 “Redução ao valor recuperável de ativos”, homologado pela Resolução CMN nº 
3.566/2008”; • CPC 02 “Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de Demons-
trações Contábeis”, regulamentada pelo Bacen através da resolução 4.524/2016; • CPC 03 
“Demonstrações do fluxo de caixa”, homologado pela Resolução CMN nº 3.604/2008; • CPC 
04 “Ativo Intangível”, homologado pela Resolução CMN nº 4.534/2016; • CPC 05 “Divulga-
ção de partes relacionadas”, homologado pela Resolução CMN nº 3.750/2009; • CPC 10 
“Pagamento baseado em ações”, homologado pela Resolução CMN nº 3.989/2011; • CPC 
23 “Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro”, homologado pela Reso-
lução CMN nº 4.007/2011; • CPC 24 “Contabilização e divulgação de eventos subsequentes”, 
homologação pela Resolução nº 3.973/2011; • CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes”, homologado pela Resolução CMN nº 3.823/2009. • CPC 25 “Provi-
sões, passivos contingentes e ativos contingentes”, homologado pela Resolução CMN nº 
3.823/2009. • CPC 27 “Ativo Imobilizado”, homologado pela Resolução CMN nº 4.535/2016. 
• CPC 33 (R1) “Benefícios a Empregados”, homologado pela Resolução CMN nº 4.424/2015. 
21. EVENTOS SUBSEQUENTES: 21.1. Bloqueio judicial - A sociedade foi surpreendida, 
após o encerramento do exercício, com decisão judicial de tutela provisória de urgência sem 
oitiva prévia, contra a Sociedade, que provocou penhora de suas contas correntes e ativos de 
aplicações financeiras, em face de uma ação envolvendo reparação de danos aos quotistas 
de um fundo de previdência, supostamente provocados pelos seus prestadores de serviços 
e, no caso, a Intrader DTVM Ltda, ação esta que segue sendo administrada por nossa área 
jurídica, de forma a demonstrar a impropriedade da ação e impugnar os pedidos por meio da 
apresentação de contestação, apresentação de termo de quitação pelos serviços prestados 
e interposição de agravo de instrumento, a qual aguarda julgamento pela 2ª instância. 21.2. 
Impactos do novo coronavírus (COVID-19) - O Brasil está inserido no contexto da pande-
mia do novo coronavírus (COVID-19), sendo que os seus efeitos ainda são incertos. Neste 
contexto, a Sociedade informa que possui infraestrutura financeira e tecnológica para realizar 
suas atividades, está monitorando a propagação do vírus e tomando as medidas necessárias 
para dar continuidade ao negócio. A Administração da Companhia não exclui a possibilidade 
de que em um cenário de avanço do vírus, especialmente no Brasil, poderão ser verificados 
efeitos adversos nos negócios e eventuais impactos contábeis, e seguirá atenta e diligente 
a toda e qualquer informação ou evento relacionado ao COVID-19, de forma a deixar seus 
acionistas e o mercado em geral informados acerca de mudanças de avaliação ou outros 
fatores que tragam efeitos relevantes para os negócios.

   Ajuste de Lucro
 Capital Reservas Avaliação (prejuízos)
Eventos realizado de Lucros Patrimonial  Acumulados Total
Saldos do Início do Período
 em 01/01/2018 750 929 - - 1.679
-Dividendos de resultados anteriores - (400) - - (400)
Lucro líquido do período - 534 534
Destinações -
-Reservas - 426 (426) -
-Juros sobre o capital próprio - - (108) (108)
-Dividendos - - - - -
Saldos do Final do Período
 em 31/12/2018 750 955 - - 1.705
Mutações do Período - 26 - - 26

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE DIREITOS SOBRE FRAÇÕES IDEAIS DE TERRENO 
DAS UNIDADES CONDOMINIAIS E CONVOCAÇÃO A.G.E. DO CONDOMÍNIO HOTEL INTERCITY EX-
PRESS ITUPEVA. DATA DO LEILÃO: 08 de abril de 2.020.  Horário: 1º Público Leilão às 09:30 horas ou em 
2º Público Leilão às 10:00 horas  Local do Leilão: Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tornoli, 2157, Km 08, 
bairro São Roque Chaves, Itupeva, SP – no Hotel Intercity. A Comissão de Representantes do Condomínio 
Hotel Intercity Express Itupeva, regularmente eleita e empossada, no uso de suas prerrogativas legais 
constantes dos parágrafos 1º ao 5º e demais do art. 63, da Lei 4591/64 e decisões de AGE, através de seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, através dos Leiloeiros Oficiais Daisy 
Jorge Carlos – JUCESP 662 e Eni Destro - JUCESP 777, com escritório na Rua Vitorino Carmilo, 425 – cjto 
43 – Barra Funda – SP – fone 11-2115-8989 -  Cel. 11 - 99155-4454, os direitos e ações sobre as frações 
ideais de terreno e percentual das obras executada, com direito a uma vaga indeterminada de garagem de 
uso coletivo, das seguintes unidades: 619 e 621, com áreas privativas de 20,8500 m2, áreas comum de 
22,0128 m2, áreas totais de 42,8628 m2 e frações ideais de terreno de 0,67812 %, equivalente a 36,2705 
m2 do terreno do CONDOMINIO HOTEL INTERCITY EXPRESS ITUPEVA, respectivamente registradas 
na Matrícula 132.370 – R-4 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí – SP. Em 1ª Hasta pelos valores 
a saber: unidade 619 R$ 294.567,41 - unidade 621 R$ 294.567,41 e comissão de 5% do leiloeiro. Em 2ª 
Hasta pelo maior valor ou 50% do valor de mercado, o que for maior no estado em que se encontram. No 
ato da arrematação o pagamento será a vista e a comissão do leiloeiro é de 5%. No prazo subsequente 
de 24 horas após o 2º Leilão Extrajudicial o Condomínio, em igualdade com o arrematante, poderá exercer 
o direito de preferência e adjudicar as unidades, conforme deliberado em AGE realizada anteriormente. A 
Comissão de Representantes CONVOCA a todos os Condôminos do CONDOMÍNIO HOTEL INTERCITY 
EXPRESS ITUPEVA, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 8 de abril de 2020 na 
Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tornoli, 2157, Km 08, bairro São Roque Chaves, Itupeva, SP, às 10:00 
horas em 1ª convocação e às 10:30 horas em 2ª convocação, para deliberarem sobre o direito de preferên-
cia do Condomínio na adjudicação das unidades autônomas objeto deste Leilão. Ficam também notificados 
os Condôminos inadimplentes e seus respectivos cônjuges, herdeiros e sucessores da realização do leilão 
na data, horário, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos legais. Daisy Jorge Car-
los – JUCESP 662 – Eni Destro – JUCESP 777. CONDOMINIO HOTEL INTERCITY EXPRESS ITUPEVA

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1003825-64.2017.8.26.0704 A MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - 
Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MAURICIO TADEU SALES ONESTI, CPF 310.871.068-00, que lhe foi proposta uma 
ação de Cobrança, de Procedimento Comum Cível por parte de Banco Bradesco Cartões S.A., 
para declarar rescindido o contrato de empréstimo pactuado Cartão de crédito/compra (contrato n.º 
4066559939010490; da bandeira: VISA, do produto - PLATINUM PRIME), pelo inadimplemento do 
demandado, bem como condená-la ao pagamento da quantia R$ 30.596,98 (25/05/2017), 
atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros 
de 1% ao mês e correção monetária segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-se o requerido 
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o 
prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de janeiro de 2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 02 E 03/04/2020 3ª Vara Cível da Capital / SP. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo digital nº 1035946-
51.2016.8.26.0100. A Dra. Andréa Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da 
Capital/SP, Faz Saber a Obuke Lanchonete e Bar Ltda – EPP (CNPJ: 09.409.933/0001-01), na 
pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco Cartões S.A, lhe ajuizou ação de 
Cobrança, de Procedimento Comum, para declarar rescindido o contrato de empréstimo pactuado 
Cartão de crédito/compra (contrato n.º 4485430500502013; da bandeira: VISA, do produto – 
BNDES VISA DISTRIBUIÇÃO), pelo inadimplemento da demandada, bem como condená-la ao 
pagamento da quantia R$ 146.091,73(01/01/2016),   atualização da última fatura, reconhecendo a 
aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo 
índices oficiais (INPC). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob 
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a ré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e 
publicado. SP, 22/01/20.

GAZETA DE SÃO PAULO – 02 E 03/04/2020 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014088-59.2019.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MW 
FERRO E AÇO EIRELI EPP, CNPJ 08.874.492/0001-56, com endereço à Rua das 
Espadas, 784, Balneario Sao Francisco, CEP 04473-010, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese 
ser credor da requerida em razão de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de 
Giro nº 722/1767965 no montante de R$ 63.290,15. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o cumprimento da obrigação ou apresente embargos monitórios. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de março de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011203-74.2016.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Giovana Machado Pereira, CPF: 
957.564.340-20, que lhe foi proposta Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária pelo 
Banco Bradesco Financiamentos S/A, objetivando a Busca e Apreensão do veículo marca 
Honda, modelo Civic Sedan, versão EXS-AT 1.8 16V (New) (Tiptronic) 4P, Chassi 
93HFA16807Z204125, Renavam 000911263420, ano e modelo 2007/2007, placa DUN-4777, 
cor cinza, alienado fiduciariamente ao autor, visto que a ré deixou de pagar as parcelas 
avençadas. Ajuizada a ação, foi mencionado bem apreendido, e estando a ré em lugar ignorado, 
foi determinada a citação por edital, para que em 05 dias úteis, efetue o pagamento da 
integralidade da dívida, podendo no prazo de 15 dias úteis, oferecer resposta, ambos a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2020. 

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do executado NEIDEMAR RODRIGUES
DOS SANTOS (RG.17.988.295, CPF.059.252.738-77), casado com Juliana Mesquita Rodrigues dos Santos
(RG.40.151.290-3, CPF.331.513.408-14); os terceiros interessados VALTER PIVETA (RG.4.234.820-SSP/SP,
CPF.276.165.418-87), casado com ZELITA MARIA DE OLIVEIRA PIVETA (RG.11.042.147-4-SSP/SP, CPF.320.624.668-
70); expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO 0014335-02.2008.8.26.0048, movida por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (CPF.933.733.128-20). O Doutor Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que
levará a leilão os bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
(www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM – IMÓVEL: Lote 02 da quadra 17, do plano de
loteamento e arruamento denominado PARQUE FERNÃO DIAS, perímetro urbano desta cidade e comarca de Atibaia-
SP, com a área de 317,50m2, medindo linearmente 12,70 metros de frente para a Rua Margarida; 12,70 metros nos
fundos, onde confronta com parte dos lotes 10, de propriedade de José Bonna Sobrinho e lote 11, de propriedade
de Alessandro Gabriel de Moraes Galvão; por 25,00 metros de ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando
do lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, com o lote 01, de propriedade de Rosely Midori Takami; e, do lado
esquerdo, seguindo a mesma orientação, onde confronta com o lote 03, de propriedade de Arnaldo dos Santos;
Inscrição cadastral: 15.056.002.00-0099306; MATRÍCULA Nº 108.474 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DE ATIBAIA – SP; Consta conforme Av.04, RESTRIÇÕES URBANISTICAS, a serem observadas pelos compromissários
compradores; e conforme Av.10, registro da penhora exequenda; BENFEITORIAS: Consta as fls.322, que sobre o
referido lote, possui uma construção inacabada com aproximadamente 90m2; AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$300.000,00
em ABRIL/2019; DÉBITO EXEQUENDO: R$130.896,32 em janeiro/2020; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que
terá início no dia 08 de Abril de 2020, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 15 de Abril de 2020, às 15:00
horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 05 de Maio de
2020, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor
de avaliação do bem. Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda
etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital.
No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação atualizada ou 80% do valor de
avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances
deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a
preservação do tempo real das ofertas. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte
com nenhum lance válido durante todo o período previsto. O procedimento do leilão deve observar o disposto nos
artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como o Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e seguintes
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caberá
ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado por este fim de acordo com as
normas administrativas do Tribunal. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais
eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de
débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos
de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. - O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta
por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 50%
do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz.
PAGAMENTO - O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor
pelo leiloeiro. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor
do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar
do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE
- Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda,
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos
de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor
tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra,
sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será
responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de
arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art.
901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva
praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a
ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse
www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado NEIDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS (RG.17.988.295,
CPF.059.252.738-77), casado com Juliana Mesquita Rodrigues dos Santos (RG.40.151.290-3, CPF.331.513.408-
14); os terceiros interessados VALTER PIVETA (RG.4.234.820-SSP/SP, CPF.276.165.418-87), casado com ZELITA
MARIA DE OLIVEIRA PIVETA (RG.11.042.147-4-SSP/SP, CPF.320.624.668-70);, e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001981-60.2020.8.26.0003  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO 
RAYMUNDO (EMPRESA INDIVIDUAL), CNPJ 18.423.175/0001-77, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco Bradesco S/A . 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 100.038,49, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2020.

Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0011472-91.2020.8.26.0100. O Dr. Vitor 
Frederico Kümpel, Juiz de Direito da 27ª Vara Cível, na forma da lei, etc... FAZ SABER a 
Sandra Patrícia Diaz Menjivar, CPF/MF 233.521.938-35, que nos autos de Cumprimento 
de Sentença requerido pelo Banco Bradesco S/A, lhe foi determinada a intimação para que 
no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o decurso do prazo de 20 dias supra, pague a quantia de 
R$ 74.980,00, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 
513, § 2º, inciso IV do Código de Processo Civil, ficando advertida de que transcorrido o prazo 
mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 523/CPC). 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a intimação por 
edital, em virtude do que expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2020.

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 CROWN INCORPORADORA LTDA., empresa 
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.094.289/0001-20, com sede na Avenida República do Líbano, 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 15/12/2010, 
aditado em 01/05/2017 e 09/04/2018, devidamente registrado e averbados na matrícula n.º 369.886, no qual figuram como fiduciante SEVERINO BARBOSA DA 
SILVA NETO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.184.575-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 114.597.588-70, 
residente e domiciliado na Rua Acelga, nº 157, Parque Independência, São Paulo/SP – CEP: 05.875-200, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.
raicherleiloes.com.br  nos termos da Lei, no dia finalizando a primeira praça dia 07/04/2020 às 11h00min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior 
à R$ 621.266,93 (seiscentos e vinte e um mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade 
consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: APARTAMENTO nº 173, localizado no 17º pavimento da TORRE “B” – “EDIFÍCIO BELLA”, 
integrante do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO BELL´ACQUA”, composto pelas TORRE “A” – “EDIFÍCIO ACQUA” e TORRE “B” – “EDIFÍCIO BELLA”, 
situado na Avenida Francisco Nóbrega Barbosa, nº 301, e Rua José Andreotti, no Parque Clube Atlético Indiano, 32º Subdistrito – Capela do Socorro, com a área 
real privativa de 75,450m² e a área real comum de 90,316m²., nesta já incluída à área referente a 02 vagas indeterminadas na garagem coletiva, localizadas nos 
2º e 1º Subsolos, para a guarda de 02 automóveis de passeio, sujeitos a utilização de manobrista, perfazendo a área real total de 165,766m2, correspondendo-lhe 
uma fração ideal de 0,006941 no terreno e demais coisas comuns do condomínio. Referido empreendimento foi submetido ao regime de condomínio, conforme o 
registro feito sob nº 5 na matrícula nº 352.174 deste Serviço Registral. 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 segundo leilão que finaliza dia 08/04/2020 às 11h00min, 
no mesmo sitio eletrônico, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 265.641,37 (duzentos e sessenta e cinco mil e seiscentos 
e quarenta e um reais e trinta e sete 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. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do 
arremate à vista junto com pagamento do lote. 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 (uma) hora, antes do início do leilão, 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, em igualdade de condições, 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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO 
TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUQUIÁ – 1ª ETAPA
Apresentação de Propostas: Até às 9:30 h do dia 22-04-2020
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br
Informações: Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: ICOCITAL ARTEFATOS DE 
CONCRETO LTDA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:030/2020 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição Fu-
turas de Tubos de Concreto para Manutenção de 
Vias Urbanas e Rurais pelo período de 12 (doze) 
meses. 
Pregão Presencial n°. 008/2020 
DATA: 10/03/2020 
VIGENCIA: 10/03/2020 a 09/03/2021 
VALOR: Pagará à contratada o valor global de 
R$ 90.690,00 (Noventa mil, seiscentos e noventa 
reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 
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Intrader Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda.  

Relatório da administração  

Em 31 de dezembro de 2019  



  
  

  

Relatório da Administração  
  

  

Aos Acionistas   

Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. São 

Paulo – SP.  

  

A administração da Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, em 

conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de 

V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2019.  

  

MISSÃO INTRADER  

A Intrader DTVM é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, atuando principalmente 

na administração, distribuição e custódia de fundos de investimentos estruturados.  

Fundada em 2012, a Intrader DTVM tinha como foco o mercado de corretagem. Em 

2014, passou por uma reestruturação, e começou a atuar na administração fiduciária 

de fundos de investimento de terceiros.  

A Intrader DTVM tem como objetivo ser destaque no mercado financeiro nacional, 

atuando como administradora, distribuidora e custodiante de fundos, originando, 

estruturando e fazendo a colocação de cotas de fundos que administra.  

No desempenho das suas atividades, a Intrader DTVM emprega altos padrões de 

fidúcia e possui uma equipe comprometida em gerar para seus clientes alternativas 

de investimento, visando o relacionamento interpessoal com seus clientes de forma 

proativa e personalizada.  

A INTRADER está entre as principais administradoras de fundos estruturados do 

mercado brasileiro, e contava, até dezembro de 2019, com aproximadamente 79 

fundos de investimento com patrimônios totais da ordem de aproximadamente R$ 

3,1 bilhões.  

NOSSO TIME   

A estrutura de governança da companhia é composta pela Presidência, pelas 

Diretorias e seus Comitês, bem como as gerências responsáveis pelas áreas 

comercial, estruturação, jurídica, controladoria e gestão financeira.  

Fechamos o segundo semestre de 2019 com um total de 30 (trinta) profissionais, 

que agregam background ao dia-dia da companhia tornando a estrutura flexível sem 

incorrer em aumento de custos fixos.  

  

Rua Ramos Batista, 152 1° andar – Vila Olímpia – São Paulo/SP – 04552-020 Tel.: 

+55 11 3198-5151 / intrader@intrader.com.br  



  

  

  
  

  

RESULTADO APRESENTADO  

A evolução das operações e os principais fatos ocorridos neste exercício, além da 

situação econômico-financeira da Intrader DTVM, poderão ser examinados através 

do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das 

Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas.  

  

Em conformidade com legislação em vigor, os Diretores declaram que reviram, 

discutiram e aprovam as Informações Financeiras do período e o relatório dos 

auditores independentes, relativas ao segundo semestre findo em 31/12/2019.  

  

São Paulo, 26 de março de 2020.   

  

A Administração  

  



Rua Ramos Batista, 152 1° andar – Vila Olímpia – São Paulo/SP – 04552-020 Tel.: 

+55 11 3198-5151 / intrader@intrader.com.br  
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
Aos 
Administradores e aos cotistas da 
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
São Paulo - SP 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da INTRADER DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (“Distribuidora”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício 
findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
  



 

 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor 
 
A administração da Distribuidora é responsável por essas e outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.  
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis 
 
A administração da Distribuidora é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da Distribuidora continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. 
  



 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, 
independentemente se causada 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 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. 
 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais; 
 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Distribuidora; 

 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; 

 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração da Distribuidora, 

da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional; 



 

 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 

 
 

São Paulo, 27 de março de 2020. 
 
 

RUSSELL BEDFORD BRASIL 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP 
 
 
 
 
 

Roger Maciel de Oliveira 
Contador 1 CRC RS – 71.505/0-3 

Sócio Responsável Técnico 
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