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ASPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA
- HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 04/2015 para a Contratação de

Empresa Especializada em Locação de Ambulâncias, a retirar o Edital somente no dia 03

de março de 2015, das 9h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio,

2651, Jardim Paulista - São Paulo - Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini.

(Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.
SECRETARIA DE SERVIÇOS

EDITAL

Encontra-se reaberto o Pregão Eletrônico nº 73/SFMSP/2014, para 20/03/2015 às
09h00, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas
condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos e gestão de resíduos sólidos, nas unidades
administrativas, agências e velórios que compõem a Autarquia do Serviço Funerário do
MunicípiodeSãoPaulo,nostermosenasespecificaçõestécnicasconstantesdosautos
com fundamento na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal nº 44.279/2003,
Decreto nº 46.662 e Lei Federal nº 8.666/93.

BANCO SAFRA S.A. - EDITAL ÚNICO
Leilão – Lei nº 9.514, de 20/11/1997.

Dia do 1º Leilão – 27 de Fevereiro de 2015 – Sexta-feira – 10:50h (Horário de Brasília)
Dia do 2º Leilão – 02 de Março de 2015 – Segunda-feira – 10:50h (Horário de Brasília)

Local: Escritório do leiloeiro - Av. Angélica, nº 1996, 3º andar, Conj. 308, Bairro Higienópolis, São Paulo/SP. (tel. (11) 2184-0900 – www.zukerman.com.br)

LEILOEIRO OFICIAL MAURO ZUKERMAN - JUCESP: 328
O BANCO SAFRA S.A., CNPJ nº 58.160.789/0001-28, com sede em São Paulo, Capital, na Avenida Paulista, nº 2100, Cerqueira César, venderá através de Leilão Público de
modo Presencial e On-line, na data, horário e local acima estabelecidos e pela melhor oferta, o imóvel abaixo discriminado, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, recebido em garantia pelo Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia - Cédula de Crédito Bancário Mútuo nº 005409379, emitidos em 12/12/2012,
tendo como Credor Fiduciário Banco Safra S.A., como Fiduciante Miwa Yano, e como Devedora Service Viagens e Turismo Global Ltda, cuja propriedade foi consolidada em
nome do Banco Safra S.A. Esta venda será feita de acordo com este Edital de Leilão Público, em conformidade com o que estabelece a Lei nº 9.514, de 20/11/1997. Condições
de Pagamento: À vista, via TED bancária ou cheque administrativo. Comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo Arrematante
no ato da arrematação.
Imóvel: Matrícula nº 102.313 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Apartamento nº 411, localizado no 4º pavimento do empreendimento
denominado “UP SIDE CONDOMINIUM CLUB”, situado na Rua Doutor Eduardo Amaro, nº 99, no 9º Subdistrito – Vila Mariana, São Paulo/SP, com a área privativa de
55,22m², comum de 52,61m², perfazendo a área total de 107,83m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,00312 no terreno e nas demais partes e coisas comuns do
condomínio, inclusive o direito ao uso de 01 vaga de garagem, indeterminada, independentemente de tamanho, sujeita ao uso de manobrista e localizada indistin-
tamente em qualquer dos subsolos. Matrícula nº 102.313 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob
o nº 038.029.0074-1.

Observações: (1) Imóvel ocupado. Desocupação por conta do Adquirente; (2) A imissão na posse do imóvel correrá por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da
lei 9.514/97; (3) Imóvel objeto de contrato de locação.
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.zukerman.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 presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo.
O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.zukerman.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.
A venda é em caráter “Ad Corpus”, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação, localização e documentação do
imóvel adquirido.
Valor mínimo para o 1º Leilão no dia 27/02/2015 - R$ 499.431,02 (quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e trinta e um reais e dois centavos).
Valor mínimo para o 2º Leilão no dia 02/03/2015 - R$ 325.904,90 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e quatro reais e noventa centavos).
NOTA DE ESCLARECIMENTO: O valor mínimo do imóvel para o 1º e 2° Leilões tem como referência, respectivamente, o valor do imóvel e o valor da dívida atualizada referente
ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia - Cédula de Crédito Bancário Mútuo nº 005409379, emitidos em 12/12/2012, acrescido das despesas,
tudo em conformidade com o artigo 27 da Lei 9.514/97. Veja detalhes e condições com o Leiloeiro Oficial.
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELEASE

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)
comunica a publicação no DOC de 25/02/2015 do Extrato dos Editais n° 022 e
023/SMADS/2015, convocação de audiência conforme segue:
Edital nº 022/SMADS/2015 - no dia 11/03/2015, às 10:00h, Estrada Dom João Neri,
54/58 - Itaim Paulista, Sala de reunião - 3º Piso.
Edital nº 023/SMADS/2015 - no dia 17/03/2015, às 10:00h, no auditório
Subprefeitura Cidade Tiradentes - Estrada do Iguatemi, 2.751.

COOPERATIVADE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃOVALE DO PIQUIRI ABCD
SICREDIVALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP

CNPJ nº81.099.491/0001-71
Avenida Presidente Kennedy,nº2.268 -Jardim Itália -Palotina -PR

COOPERATIVADE CRÉDITOMÚTUO DOSTRANSPORTADORES DE CARGAS
FILIADOS AOSSINDICATOSINTEGRANTES DAFETCESP FEDERAÇÃODAS

EMPRESAS DETRANSPORTESDE CARGAS DOESTADO DE SÃOPAULO
SICREDI FETCOOP-SP

CNPJ nº13.081.722/0001-60
Rua Orlando Monteiro, nº21 -Vila Maria -Térreo -São Paulo -SP

EDITALDE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vale do Piquiri ABCD - Sicredi Vale do Piquiri
ABCD PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 combinado com os artigos 16 e 26 do Estatuto
Social, convoca os 97 (noventa e sete) delegados, e o Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos
Transportadores de Cargas Filiados aos Sindicatos Integrantes da FETCESP Federação das Empresas de
Transportes de Cargas do Estado de São Paulo - Sicredi Fetcoop - SP, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 14 combinado com o artigo 22 do Estatuto Social, convoca os 1.208 (um mil duzentos e oito) associados, para
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA, a ser realizada no dia 14 de março de
2015, às 09:00 (nove horas), no Teatro Municipal Ludovico Riedi, localizado a Rua Dom Pedro I, nº 1181,
Centro, Palotina/PR, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados e associados
das respectivas cooperativas, em segunda convocação, às 10:00 (dez horas) com a presença da metade mais
um dos delegados e associados das respectivas cooperativas e em terceira e última convocação,às 11:00 (onze
horas), com a presença de no mínimo 10 delegados e associados das respectivas cooperativas, para deliberarem
sobre a seguinte: Ordem do Dia: 1. Ratificação dos nomes dos membros da comissão mista, indicados pelos
órgãos de administração; 2. Apreciação do relatório da comissão mista e aprovação da incorporação da
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Transportadores de Cargas Filiados aos Sindicatos Integrantes da
FETCESP Federação das Empresas deTransportes de Cargas do Estado de São Paulo - Sicredi Fetcoop -
SP, pela Cooperativa de Crédito de Livre AdmissãoVale do Piquiri ABCD - SicrediVale do Piquiri ABCD PR/SP, nos
termos do artigo 59 e parágrafo único da Lei nº 5764/71; Palotina-PR/São Paulo-SP, 23 de fevereiro de 2015.
Cooperativa de Crédito de Livre AdmissãoVale do Piquiri ABCD.SicrediVale do Piquiri ABCD PR/SP - Cooperativa
de Crédito Mútuo dosTransportadores de Cargas Filiados aos Sindicatos Integrantes da FETCESP Federação das
Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo. Sicredi Fetcoop - SP. Jaime Basso - Presidente,
Francisco Pelucio - Presidente. OBS.: A Assembleia conjunta se realizará fora da sede social das Cooperativas,
por falta de acomodações adequadas.

Pregão Eletrônico nº 05/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento
de refeições, incluindo a entrega, para os presos reclusos nas Penitenciárias
Federais em Porto Velho/RO, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR e Mossoró/
RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos. Total de Itens: 28. Edital a partir de: 25/02/2015 no site:
www.comprasgovernamentais.gov.br ou no SCN, quadra 03, Bloco “B”, Edifício
Victória. Asa Norte/DF. CEP 70713-000 – Brasília-DF, das 08h30 às 12h00 e
das 14h00 às 17h00. Abertura das Propostas: 10/03/2015 às 10h00 (horário de
Brasília), no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISO DE ADIAMENTO

Ministério da
Justiça

OSS/SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA –HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO.

Convida as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-
09/2015, contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Locação de

Ambulância, situado na Rua Manoel de Oliveira, S/N – Vila Mogilar – Mogi das Cruzes / SP.

O Edital estará à disposição dos interessados, somente no dia 03/03/2015, das 9h às 16h,
na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6123.

SindiAlternativos - Sindicato dosTrabalhadores em Cooperativas e
Associações do Ramo deTransportes em Ônibus Alternativos de São Paulo

Edital de Contribuição Sindical - Exercício 2015
Pelo presente edital e na melhor forma de direito, cientificamos todas as Cooperativas e Associações
do ramo de transportes em ônibus urbanos alternativos do Estado de São Paulo, conforme estabelece
a Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho em vigor, a recolherem a Contribuição
Sindical Profissional Exercício 2015, com fundamento nos art.578 e seguintes da CLT e art.605, até
o dia 30 de abril do corrente ano, ao SindiAlternativos - Sindicato dos Trabalhadores em
Cooperativas e Associações do Ramo de Transportes em Ônibus Alternativos de São Paulo,
situado na Rua Capitão Salomão, n° 27, 3º andar - sala 302 - CEP: 01034-020, Bairro Santa Ifigênia,
Centro de São Paulo/SP, sob Diplomação Ministerial do MTE e inscrito no CNPJ/MF sob n°
00.793.879/0001-76, Código Sindical n° 912.008.140.89298-8, que no mês de Março de 2015 deverão
descontar na folha de pagamento de todos os trabalhadores, empregados, autônomos e prestadores
de serviços em Cooperativas do Estado de São Paulo, sindicalizados ou não, sem exceção, (1) um dia
de trabalho a título de contribuição sindical, o qual deverá ser recolhido em qualquer agência bancária
integrante de arrecadação. Na não observância do pagamento da contribuição sindical, ficará a
Cooperativa sujeita à cobrança judicial desse tributo, em face ao que dispõe o art. 606 da CLT, além de
outras sanções impostas pela fiscalização do trabalho em cumprimento ao disposto no precedente
normativo 41 doTST.O pagamento fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o art.600 da CLT.
Para maior segurança dos empregados solicitamos que após recolhida a contribuição, seja informado
ao Sindicato sua efetivação com remessa de cópia da guia acompanhada da relação nominal dos
empregados que sofreu o desconto. As Cooperativas que não receberem as guias de recolhimento
poderão retirá-las na nossa sede social (endereço acima). Esclarecimentos adicionais: poderão
também ser obtidas junto ao Departamento Financeiro do SindiAlternativos, com a Julieta, pelo fone
(11) 3333-7135 ou pelo e-mail: sindtrabcoop@terra.com.br. São Paulo, 26 de fevereiro de 2015 -
Joeliton Lima de Menezes - Presidente.

COOPERATIVADECRÉDITOMÚTUO DOSTRANSPORTADORES DECARGAS
FILIADOS AOSSINDICATOSINTEGRANTES DAFETCESP FEDERAÇÃODAS

EMPRESAS DETRANSPORTES DECARGAS DOESTADO DESÃOPAULO
SICREDI FETCOOP -SP
CNPJ nº13.081.722/0001-60

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Transportadores de Cargas Filiados aos Sindicatos
Integrantes da FETCESP Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo
- SICREDI FETCOOP - SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os
senhores associados, que nesta data somam 1.208 (um mil duzentos e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 10 de março de 2015, às 12:00 (doze horas), no Auditório C do
prédio da SETCESP, localizado na Rua Orlando Monteiro, nº 21, 1º andar, Vila Maria, São Paulo/SP, em
primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às
13:00 (treze horas), com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação,
às 14:00 (quatorze horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a
seguinte. Ordem do Dia: 1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2014, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativo das sobras ou perdas; d) parecer da auditoria; e) parecer do Conselho Fiscal. 2. Destinação
do resultado. 3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. 4.
Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório). São Paulo/SP, 23 de fevereiro de 2015.
Francisco Pelucio - Presidente. Obs.: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na expansão da infraestrutura de
proteçãoe respostasà incidentesdesegurançada informação, compreendendoprodutos
e serviços de instalação, configuração, manutenção, consultoria, suporte e treinamento
para oMinistério daCiência, Tecnologia e Inovação–MCTI.

Edital Disponível: a partir de 26/02/2015, de 8h às 12h e de 14h às 17:30h.
Endereço: Esplanada dosMinistérios, BlocoE, Sobreloja, Sala 140, Brasília –DF.

Sites: www.comprasgovernamentais.gov.br ewww.mcti.gov.br.
Abertura das Propostas: 12/03/2015, às 09:00h.

AngelinaSouza Leonez Fernandes
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2015

Ministério da
Ciência, Tecnologia

e Inovação


