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A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-43/2015

para Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Médicos
na Especialidade de Pediatria - Urgência e Emergência. O Edital estará à disposição
dos interessados somente no dia 01/12/2015 das 9h às 16h, no Hospital de
Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651,
2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.
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Extravio
A Arysta Lifescience do Brasil Indús-
tria Química e Agro Pecuária Ltda, CNPJ
62.182.092/0010-16, estabelecida na Ro-
dovia Presidente Castelo Branco Km 30,5
- Setor 3B, nº 11100 – Bairro dos Altos,
Barueri/SP, comunica que foi extraviado os
Danfe’s nºs 26943. Caso sejam encontra-
dos considerá-los sem efeito. Barueri, 18
de novembro de 2015.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS – EM PROVEITO DO
LANAGRO-SP
DATAABERTURA: 11 Dezembro de 2015
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua Raul
Ferrari, s/nº – Campinas/SP. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio
www.comprasnet.gov.br ou neste Laboratório, à Rua Raul Ferrari s/nº – Jardim Santa
Marcelina – Campinas – SP, no horário das 8:00 ás 12:00 e das 13:00 ás 17:00 horas.

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2015

LABORATÓRIO
NACIONAL
AGROPECUÁRIO -
LANAGRO/SP

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

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

Dia do 1º Leilão – 27 de novembro de 2015 – sexta-feira – 10:30 h (Horário de Brasília)
Dia do 2º Leilão – 30 de novembro de 2015 – segunda-feira – 10:30 h (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 Castanhal, Estado do
Pará, recebido em garantia da Cédula de Crédito Bancário Mútuo nº 002309717, emitida em 30/05/2012, e seu aditivo nº 002330872 de 12/12/2013, bem como a Cédula de
Crédito Bancário Mútuo nº 002330783, imóvel esse objeto do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia datado de 12/12/2013, tendo como Credor
Fiduciário Banco Safra S.A., como Fiduciante/Devedor META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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 3.930 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Castanhal/PA. R-27/3.930-Terreno unificado, situado com frente para a Avenida Barão do Rio Branco
com 104,80m; 2º e 3º lados limitando-se com a Escola de 1º e 2º Graus Clorilde Pereira, com 101,80m e 99,40m, respectivamente; 4º lado com 14,80m, limitando-se
com a Travessa Duque de Caxias; 5º lado, fundos, com 200,00m para a Rua Francisco Martins Barata; 6º e último lado (direito) para a Travessa Inácio Gabriel com
156,50m. Av.11/3.930- prédio de construção de madeira, estilo barracão, cobertura de telhas de barro, piso de cimento onde funciona a sede social; vestiários,
piscina semi-olímpica, 01 piscina infantil, poço artesiano, caixa d’agua metálica com capacidade para 5.000 litros, campo de futebol oficial com iluminação; quadra
esportiva polivalente; 01 casa para vigia, área totalmente murada. Contribuinte nº 01.03.025.0357.001 e 01.03.025.0357.002.

Observações: (1) Imóvel Ocupado. (2) A imissão na posse do imóvel correrá por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. (3) Eventuais regularizações,
junto aos órgãos competentes serão por conta do adquirente. (4) Conforme av.37 consta uma Ação de Execução nº 0086797-60.2015.8.14.030, que não obsta a
realização do leilão. (5) Na hipótese de existirem licitantes e o resultado apurado em leilão superar o valores mínimos estipulados neste edital, a importância que
sobejar será disponibilizada na conta corrente do fiduciante/devedor nos termos do art. 27, § 4º da Lei 9.514/97.
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 27/11/2015 - R$ 7.571.958,10 (sete milhões, quinhentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).
Valor mínimo para o 2º Leilão no dia 30/11/2015 - R$ 3.415.505,50 (três milhões, quatrocentos e quinze mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta 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
à Cédula de Crédito Bancário Mútuo nº nº 002309717, emitida em 30/05/2012, e seu aditivo nº 002330872 de 12/12/2013, bem como a Cédula de Crédito Bancário Mútuo nº
002330783, imóvel esse objeto do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia datado de 12/12/2013, acrescido das despesas, tudo em conformidade
com o artigo 27 da Lei 9.514/97. Veja detalhes e condições com o Leiloeiro Oficial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ABCFARMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO

Pelo presente Edital, e nos termos dos Estatutos vigentes, convoco todos os Re-
presentantes Legais das Empresas Associadas para participarem da ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 9 de dezembro de 2.015, na sede da entida-
de, Rua Santa Isabel, nº 160 - 5º andar - Cjs 51/52 - Vila Buarque - SP, em
primeira convocação às 13:00 horas, e em segunda e última convocação às 14:00
horas, de acordo com o artigo 6º, alíneas "g" e "h" dos Estatutos da ABCFARMA,

para deliberar-se sobre a seguinte ORDEM DO DIA: "1º) Aprovação da ata da assembleia anterior;
2º) Autorização para modificação das disposições estatutárias da entidade; 3º) Autorização para
alienação e transferência de propriedade de bem imóvel localizado no Largo do Paissandu Nº 51 -
A15 - S1503 - Centro. CEP: 01034-010 - SP; 4º) Aprovação das listagens de associados apresenta-
das pelos Sindicatos e Associações de farmácias e drogarias em território nacional; 5º) Aprovação
de valores a título de contribuição associativa; 6º) Autorização para distribuição de Ação Judicial
contra o aumento das taxas da ANVISA para farmácias e drogarias; 7º) Autorização para ingresso de
ação judicial coletiva para garantir o direito de farmácias e drogarias com sócios ou empresários
individuais farmacêuticos ou provisionados nos termos da lei para assistência farmacêutica por meio
remoto; 8º) Autorização para ingresso de ação judicial coletiva para garantir o direito de farmácias e
drogarias a cumprir a legislação do trabalho sem conflito com a legislação sanitária (autuações por
ausência do profissional farmacêutico); 9º) Abertura de prazo para o ingresso nas ações coletivas
aprovadas em assembleia; 10) Discussão sobre obrigações contidas em Leis Estaduais nºs 14.887/
09 e 16.751/15 de Santa Catarina e autorização para distribuição de Ação Judicial; 11) Autorização
para ingresso de medida Judicial contra taxas de fiscalização de balanças em farmácias e drogarias;
12) Abertura de prazo para manifestação dos associados por meio eletrônico; 13) Assuntos diversos
de interesse do segmento farmacêutico. Não havendo numero legal para instalação dos trabalhos
em primeira chamada, na hora acima indicada, a Assembleia será realizada 1 (uma) hora após, no
mesmo dia e local, em segunda convocação com qualquer numero de presentes.

São Paulo, 25 de novembro de 2.015. PEDRO ZIDOI SDOIA - Presidente

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING ABC

Aos Associados da Associação dos Lojistas do Shopping ABC
Serve a presente para, consoante o disposto no art. 14 do Estatuto Social da Associação dos Lojistas
do Shopping ABC, convocar V. Sas. para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING ABC, a ser realizada no dia 09 de dezembro de 2015, às
10h00min, em 1ª convocação, e às 10h30min, em 2ª convocação, nas dependências do Shopping ABC,
localizado na Av. Pereira Barreto, nº 42, Vila Gilda, município de(o) Santo André/SP, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
(i) Aprovação do orçamento para o exercício de 2016.
Atenciosamente,

Santo André, 25 de novembro de 2015.
Diretoria da Associação dos Lojistas do Shopping ABC.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2015

Objeto: Registro de Preços para aquisição de coletes balísticos nível II masculinos, coletes balísticos
nível II femininos e coletes balísticos nível III, para atender as necessidades do Sistema Penitenciário
Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas constantes no Edital e seus Anexos.
Total de Itens: 12. Edital a partir de: 25/11/2015 no site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou no
SCN, quadra 03, Bloco “B”, Edifício Victória. Asa Norte/DF. CEP 70713-000 – Brasília-DF, das 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h00. Abertura das Propostas: 07/12/2015 às 10h00 (horário de Brasília), no
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.

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

Dia do 1º Leilão – 27 de novembro de 2015 – sexta-feira – 10:20 h (Horário de Brasília)
Dia do 2º Leilão – 30 de novembro de 2015 – segunda-feira – 10:20 h (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 da Cédula de Crédito Bancário Mútuo nº 002005655 emitida em 28/12/2012 e seu aditivo em 27/02/2014, imóvel esse objeto do Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia datado de 28/12/2012, tendo como Credor Fiduciário Banco Safra S.A., como Fiduciante IVELISE SANTANA POLVORA, e como
Devedor GUILHERME SANTANA POLVORA - ME, 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 55.681 do 4º Cartório De Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Apartamento nº 1.103, localizado no 11º andar ou 14º pavimento do Bloco “B”, do
Edifício Nações Unidas, na Av. Paulista, nºs 620 e 648, Rua São Carlos do Pinhal, nº 23 e Avenida Brigadeiro Luiz Antonio números 2.124, 2.130, 2.138, 2.146, 2.154,
2.162, 2.168, 2.176, 2.184, 2.192, 2.200, 2.214 e 2.228, no 17º Subdistrito – Bela Vista, cabendo-lhe uma quota parte ideal no terreno correspondente a 0,1518% do seu
todo, tem a área útil de 60,82m², e área construída de 78,91m². Contribuinte nº 009.064.0182-8.

Observações: (1) Imóvel Ocupado. (2) A imissão na posse do imóvel correrá por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. (3) Eventuais regularizações,
junto aos órgãos competentes serão por conta do adquirente.
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 27/11/2015 - R$ 501.286,51 (quinhentos e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
Valor mínimo para o 2º Leilão no dia 30/11/2015 - R$ 323.241,40 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta 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
à Cédula de Crédito Bancário Mútuo nº 002005655 emitida em 28/12/2012 e seu aditivo em 27/02/2014, imóvel esse objeto do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Imóvel em Garantia datado de 28/12/2012, acrescido das despesas, tudo em conformidade com o artigo 27 da Lei 9.514/97. Veja detalhes e condições com o Leiloeiro Oficial.

FERNANDA ATHAS
DE SÃOPAULO

O governador Geraldo
Alckmin (PSDB) deve solici-
tar à Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária)
autorizaçãoparaquepessoas
com câncer utilizem a subs-
tância fosfoetanolamina,nos
casos em que os pacientes
nãodemonstremmelhoraem
seus tratamentos.
Segundo o governador, o

pedido para a liberação da
“pílulaanticâncer” será feito
em regime compassivo –que
abre exceção até aprovação
dogoverno federal–poruma
questãohumanitária, permi-
tida por lei em casos excep-
cionais. “O paciente não po-
de esperar anos e anos por
uma aprovação”, afirmou.
“Aexperiênciatemmostra-

do que ela [fosfoetanolami-
na]podeajudar [notratamen-
to de câncer], o custo de pro-
dução é baixo, até agora não
teve nenhum caso de con-
traindicação,então,oEstado
de São Paulo quer auxiliar e
vai levar o pedido à Anvisa”,
disse Alckmin.
Na tarde desta segunda

(23), o governador se reuniu
comGilbertoChierice,profes-
sor aposentado do Instituto
de Química da USP São Car-
los, e com pacientes que uti-
lizaram a substância duran-
te tratamentos de câncer.
Aindanãohá,contudo,es-

tudos em humanos que de-
monstremcomoasubstância
se comporta no organismo.

Questionadosea liberação
nãoseriaumatoprecipitado,
Alckmin, que também é mé-
dico, disse ter tido acesso a
relatos de sucesso. “Eu não
sou especialista em oncolo-
gia, mas, até omomento, to-
dos os depoimentos de pa-
cientes que usaram a subs-
tância são positivos.”

REDE DE HOSPITAIS
Casoopedido sejaaprova-

dopelaAnvisa,ogovernador
prometeudisponibilizar a re-
de de hospitais de São Paulo
para acelerar o processo de
pesquisas clínicasparaouso
da substância.
“Nós estamos disponibili-

zando toda a rede de hospi-
tais de câncer do Estado de
SãoPauloparaajudaracom-
pletar a fase para a aprova-
ção domedicamento.”
Durante o anúncio, Alck-

minrelatouocasodeumapa-
ciente com metástase óssea
queusouadroga. “Ela sentia
muita dor, tomavamorfina e
jáestavanacadeirade rodas.
Ela tomoufosfoetanolamina,
continuou paralelamente o
tratamento e saiu da cadeira
derodas.Nãoprecisamaisde
morfina e continua o trata-
mento clássico”, contou.
A pesquisa clínica com a

fosfoetanolaminaestá,noen-
tanto, longe. Há uma sema-
na, o ministro de Ciência e
Tecnologia, Celso Pansera,
afirmou que o governo deve
obterosprimeiros resultados
de testes da substância em
animais em até sete meses.
Alckminafirmouqueafos-

foetanolamina vem sendo
testada hámais de 20 anos e
que “boa parte dos testes foi
feita no hospital do câncer,
emJaú”.Ohospitalnegaediz
que, se ocorreu algum exa-
me, foi de forma irregular.

Ideia é que a substância
fosfoetanolamina seja
autorizada enquanto
Anvisa não chega a
umaposição oficial

Governador cita questão humanitária e oferece hospitais para pesquisas

Alckminpediráque ‘pílula
do câncer’ seja liberada

Aomenos199municípiosestão
em situação de risco de novas
epidemias de dengue e de ou-
tras doenças transmitidas pe-
lo mesmo vetor, como chikun-
gunya e zika. Outras 665 estão
emsituaçãodealerta.Osdados
são do novo LIRAa (Levanta-
mento Rápido de Índices para
Aedesaegypti), divulgadopelo
MinistériodaSaúde.Apesquisa
considera o grau de infestação
domosquito em 1.792 cidades.

Brasil tem199cidades
emaltoriscodeepidemia

DENguE


