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Assembleia Extraordinária - Edital - (categorias de: artefatos de borracha; artefatos de latex; pneumáticos e
câmara de ar; recauchutagem e regeneração de pneumáticos; conserto de câmaras de ar, inclusive borracheiros;
beneficiamento e estocagem de borracha; montagem de pneus.) BaseTerritorial:Arujá, Bertioga, Caieiras, Cananéia,
Cubatão, Diadema, Ferraz de Vasconcelos,Guararema, Francisco Morato, Guarujá, Guarulhos, Iguape, Ilha Bela, Ilha
Cumprida, Itanhaém, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Monguaguá, Poá, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo , São Caetano do Sul, Santa Isabel, Santos, São
Paulo, São Sebastião,São Vicente e Suzano. Ficam convocados os trabalhadores representados pelo SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS DE BORRACHAS, PNEUMÁTICOS E AFINS DE
SÃO PAULO E REGIÃO, filiados ou não, à comparecerem na assembleia geral extraordinária que se realizará no
dia 10 de julho de 2017, às 14:00h em primeira chamada e às 15:00 em segunda e última chamada, para discutir
e votar a seguinte ordem do dia: 1) aprovação ou não da proposta do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região na pessoa de seu Vice-presidente judicial, Carlos Roberto Husek, para renovação da convenção coletiva
ano 2017/2018, data base 01/06/2017. 2) Esclarecimentos sobre a negociação efetuada, conforme autorizado
pela assembleia anterior, empresa por empresa, a fim de demonstrar a real situação de referidas negociações. 3)
Outros assuntos. 4) O resultado da assembleia será levado a conhecimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região. São Paulo, 04 de julho de 2017. Marcio Ferreira - Presidente.

MINISTÉRIO DO
TURISMO

Pregão Eletrônico nº 11/2017
Objeto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços para contratação de empresa
para expansão da capacidade de busca em texto integral, incluindo a garantia,
suporte e atualização de versões das soluções de busca EASYSEARCH, em
produção na EMBRATUR, e prestação de serviços técnicos especializados para
conversão de documentos físicos em formato digital, guarda, inteligenciamento
de documentos.
Realização: 19/07/2017 às 10:00 h, no Sistema COMPRASNET, endereço
eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Informações Gerais: O Edital poderá ser retirado a partir do dia 05/07/2017
de 08h30 as 11h30 e de 14h30 as 17h30 no endereço: SCN Quadra 2 Bloco
G, Brasília/DF na Divisão de Contratos e Editais – Térreo e no sistema
COMPRASNET.

Roberto do Santos Vasconcelos
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

A Oi (Telemar Norte Leste S/A), em Recuperação Judicial, prestadora do Serviço de Comunicação
Multimídia - SCM, informa os novos valores máximos promocionais das assinaturas do Velox para
clientes não residenciais, incluindo impostos e contribuições sociais nos estados de Alagoas,
Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.
A vigência dos novos valores será a partir do dia 10 de agosto de 2017.

Valores* em Reais, com tributos inclusos
Velox

Velocidade 600 Kbps 1 Mbps 2 Mbps 5 Mbps 10 Mbps 15 Mbps
AL 314,03 496,79 496,79 662,97 829,13 548,15
AM 1.008,99 1.513,49 1.513,49 1.891,85 2.522,48 331,94
AP 1.143,80 734,97 489,42 653,13 816,82 376,31
BA 296,30 468,75 468,75 625,52 782,32 517,19
CE 305,23 482,87 482,87 644,39 805,89 532,79
ES 292,03 461,97 461,99 616,51 771,03 509,74
MA 300,70 475,70 475,70 634,82 793,92 365,75
MG 329,92 521,94 475,31 634,29 381,37 524,44
PA 292,03 461,97 461,99 616,51 771,03 355,21
PB 292,03 461,97 461,99 616,51 771,03 509,74
PE 300,83 475,89 475,90 635,10 794,27 365,92
PI 292,03 461,97 461,99 616,51 771,03 355,21
RJ 305,63 483,50 483,51 645,25 387,96 533,50
RN 305,23 482,86 482,87 644,39 805,89 532,79
RR 292,03 693,76 461,99 616,51 771,03 355,21
SE 305,23 482,86 482,87 644,39 805,89 371,28

Obs:
1) Os valores acima estão em Reais, com tributos inclusos;
2) Os demais valores dos Planos acima, não divulgados neste comunicado, permanecem inalterados. Qualquer
alteração será previamente divulgada.
3) Caso haja ajuste na tributação será repassado ao cliente.

COMUNICADO OI

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar da CONCORRÊNCIA SE nº 44/2017, realizada para a

Contratação de empresa especializada em ESTAGIÁRIOS Os interessados
devem retirar edital no dia 14/07/2017 das 09:00 às 16:00 hs à Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

Licitação Prorrogada: A Prefeitura de Guarulhos, através do Departamento de Licitações
e Contratos, torna público que fica prorrogada a data de abertura da sessão pública
do dia 05/07/2017 para o dia 21/07/2017 às 09h, do CHAMAMENTO PÚBLICO 02/17-
PA 28227/17 visando a Seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos,
qualificada como Organização Social no âmbito do Município de Guarulhos, para
celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização
e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital
Municipal Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva, que assegure assistência
universal e gratuita à população. Os editais e informações poderão ser obtidos no site
www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações - Licitações Agendadas-Coordenadoria
Geral de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Secretaria do Meio Ambiente

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. nº 60.889.573/0001-40

Av. Miguel Stéfano, nº 4241, Água Funda - São Paulo - SP - Fone (0xx11) 5073-0811
ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Fundação Parque Zoológico de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei
Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, e, em conformidade com o despacho exarado pela Diretora
Administrativa desta Fundação, nos autos do Processo nº 0162CP1703, torna público que se acha aberta, nesta
Unidade, a Concorrência nº 002/2017-A cuja autorização consta nos autos do processo retro mencionado destinado
a Permissão de uso para exploração comercial do Box 01 Arena Cultural, mediante retribuição mensal, para
comercialização de Hot-dogs, hambúrguer, salgados, doces, água, refrigerantes, sucos, tortas e demais produtos
típicos em lanchonetes, nas dependências da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, sito à Av. Miguel Stefano,
nº 4241, Água Funda, São Paulo-SP, condições constantes do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) e na Minuta de
Contrato (ANEXO X), que fazem parte integrante deste instrumento convocatório.RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
ATÉ: 08/08/2017 às 09h30min. ABERTURA DO ENVELOPE “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”: 08/08/2017,
às 10h00min, observadas as disposições da Lei Estadual nº 13.121, de 07 de julho de 2.008. LOCAL DA
LICITAÇÃO: SEDE DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO - Avenida Miguel Stéfano nº 4.241,
Água Funda, São Paulo - SP - Setor de Compras - Sala das licitações. O edital também estará disponível
nos sites: www.imesp.com.br na opção “e-negociospublicos” e www.zoologico.com.br. Outras informações
poderão ser obtidas pelo telefone (011) 5073-0811, ramal 2142 e 2114 ou pelo e-mail rlemes@sp.gov.br.

SINDFICOT-VLP - Sindicato dos Empregados em Fiscalização, Inspeção e
Controle Operacional nas Empresas de Transportes de Passageiros e
Trabalhadores no Sistema de Veículos Leves Sobre Canaletas e Pneus no Estado
de São Paulo, com sede e foro na Rua Barão de Iguape, nº 339, Bairro Liberdade,
na cidade de São Paulo-SP, inscrito no CNPJ sob nº 67.142.174/0001-60, por de seu
diretor presidente, em conformidade com as disposições estatutárias, pelo presente
Edital, convoca todos os associados que estejam em dia com as exigências estatutárias
para participarem da Assembleia Geral Eleitoral de renovação dos membros efetivos
e suplentes dos órgãos de administração, a ser realizadas nos próximos dias 13 e
14/09/2017, no período das 08h00 às 16h00, tendo como locais fixos de votação:
1) São Paulo: na sede da entidade; na Av. Carlos Lacerda, nº 2551, Jd. Rosana;
na Av. Carlos Lacerda, nº 3003, Jd. Rosana; na Estrada de Itapicirica, nº 1290, Jd. São
Luiz; na Av. Águia de Haia, nº 2970, Cidade A.E. Carvalho; e na Rua Santa Rita, nº 590,
Pari; 2) Campinas: Rua Baronesa Geraldo de Resende, 863, Taquaral; 3) Haverá
urnas itinerantes, cujos horários/itinerários serão definidos e divulgados oportunamente,
nos termos estatuários. Fica aberto o prazo de 3 (três) dias, a contar desta data
(ou seja, dias 06, 07 e 08 de julho de 2017) para os registros das chapas, cujos
requerimentos, observadas todas as exigências estatutárias e regimentais, deverão
ser protocolizados na secretaria da sede da entidade, que ficará aberta das 09h00 às
16h00. São Paulo, 05 de julho de 2017. Geraldo Abílio de Meireles - Presidente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, Secretaria de Administração e Logística/
Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores, torna público que
se encontra aberta licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/17,
Processo nº 694/17, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada
para Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do
bairro do Jardim Japão, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo
e projetos. Abertura dos envelopes no dia 21/07/17 às 14:00 horas, no prédio
do Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores, sito à Avenida
Professor Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro da Atalaia, Cotia – SP. O edital
em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 06/07/17
de 2ª a 6ª feira, das 09h00min às 12:00 e das 14:00 às 16h00 no endereço
acima citado, a um custo de R$ 20,00 (vinte reais) podendo ser solicitado
também através do e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br, quaisquer
informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4616-4846, ramal 4390.

AOSS-SPDM –ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – Hospital Geral de Pirajussara, convida as empresas
interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE 61/2017 realizada

para contrataçãodeempresaespecializadaemserviços deManutençãoPreventiva
e Corretiva com peças em Equipamento Arco Cirúrgico. Os interessados devem
retirar Edital no dia 12/07/2017 das 09h às 16h, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº
2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar da CONCORRÊNCIA SE nº 45/2017, realizada para a

Contratação de empresa especializada em APRENDIZES Os interessados
devem retirar edital no dia 14/07/2017 das 09:00 às 16:00 hs à Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

AVISO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. – IMESP
A Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP comunica aos interessados que foi conferida eficácia ao ato de revogação
do Concurso Público nº 01/2010.
O Concurso Público nº 01/2010 foi realizado no início daquele ano e nova diretoria da Imprensa Oficial foi empossada
em janeiro/2011.
A Imprensa Oficial passou por uma substancial mudança na sua estratégia de atuação no mercado e em sua estrutura
organizacional. Em razão da introdução de novas tecnologias de produção, os cargos e as quantidades de vagas propos-
tas no referido certame deixaram de ser aderentes àquela nova realidade.
Desta forma, a Imprensa Oficial revogou referido certame em 23 de abril de 2012. Contudo, em razão de mandado de
segurança impetrado, à época, por candidato participante do concurso, a empresa suspendeu a publicação do edital
de revogação..
Com o trânsito em julgado da ação e não havendo mais impedimento à publicação do mencionado edital, foi implemen-
tado o ato de revogação através de despachos publicados no Diário Oficial do Estado em 12/05/2017.
A Imprensa Oficial efetuará a devolução das taxas aos candidatos devidamente inscritos e pagantes. Os valores serão
corrigidos monetariamente pelo IPC-FIPE do período de 01 de fevereiro de 2010 até 30 de abril de 2017, correspondente
a 52,48%.
Os candidatos inscritos pagantes deverão solicitar a devolução impreterivelmente até o dia 31 de julho de 2017, através
do site www.imprensaoficial.com.br. As orientações e prazo de devolução pela Imprensa Oficial estão disponíveis no
referido site.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP
CNPJ 48.066.047/0001-84

Secretaria de Governo

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 - NIRE 35.300.004.345
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A comissão de Licitações da Progresso de Desenvolvimento de Guarulhos S.A., de acordo com
o constante no Processo Administrativo n° 283/2017, torna pública a SUSPENSÃO do Pregão
Eletrônico n° 019/2017, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de locação de caminhonete cabine dupla, 04 (quatro) portas para 05 (cinco) passageiros e materiais
para manutenção civil, com motorista e combustível pela contratada e todos os itens obrigatórios
exigidos pelo CONTRAN para trabalhar no Município de Guarulhos. Após as adequações necessárias
no edital.

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
A comissão de Licitações da Progresso de Desenvolvimento de Guarulhos S.A., de acordo com
o constante no Processo Administrativo n° 130/2017, torna pública a SUSPENSÃO do Pregão
Eletrônico n° 018/2017, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de locação de veículos tipo “Van” com engate, capacidade para 16 (dezesseis) passageiros, com
motorista e combustível pela contratada e todos os itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN para
trabalhar no Município de Guarulhos. Tendo em vista a apresentação de questionamento referente
ao Edital e não tendo tempo hábil para análise, será suspenso o Pregão e será comunicada nova
data de abertura.

Guarulhos, 05 de julho de 2017.
Fábio Rodrigo de Oliveira

Presidente da Comissão de Licitações

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, através da CPL torna pública a
realização da Licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 01/2017 – CASAL
DATA: 20/07/2017 – 09:00h (Horário de Brasília)
LOCAL: Sala de licitações da CASAL, situada à Rua Barão de Atalaia, 200 – Centro – Maceió/AL.
TIPO: Menor preço.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a possível aquisição de material hidráulico com PVC
de diversos diâmetros, distribuídos em oito lotes, conforme especificações em planilhas, anexo
II do edital. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição das empresas nos sites: www.
licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil e www.casal.al.gov.br, da CASAL ou apenas para consulta
na sala CPL/CASAL, na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, no horário comercial.

Adenylde Cavalcante Rocha Silva
Pregoeira/CASAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, Secretaria de Administração e Logística/
Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores, torna público que
se encontra aberta licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/17,
Processo nº 20.716/17, cujo objeto é aContratação deEmpresaEspecializada
para Conclusão/Finalização da Construção da Unidade Escolar – CE
Jardim São Vicente, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e
projetos. Abertura dos envelopes no dia 24/07/17 às 14:00 horas, no prédio
do Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores, sito à Avenida
Professor Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro da Atalaia, Cotia – SP. O edital
em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 06/07/17
de 2ª a 6ª feira, das 09h00min às 12:00 e das 14:00 às 16h00 no endereço
acima citado, a um custo de R$ 20,00 (vinte reais) podendo ser solicitado
também através do e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br, quaisquer
informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4616-4846, ramal 4390.

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas e Cooperativas
Habitacionais e Desenvolvimento Urbano

no Estado de São Paulo - SINCOHAB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas e Cooperativas Habitacionais
e Desenvolvimento Urbano no Estado de São Paulo - SINCOHAB, registro sindical, processo nº
24000.004672/91, com sede à Rua Sete de Abril, 277 - 9º andar. Cj. “D”, centro - São Paulo - SP,
CEP 01043-000, CNPJ: 66.661.372/0001-77 e Código de Entidade Sindical, nº 00413404164-2,
neste ato representado por seu Presidente Gerson Primiani da Silva, nos termos dos Artigos 59, 125
e 126 dos Estatutos Sociais, convocam todos os trabalhadores ASSOCIADOS, com direito a voto,
para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 07 de julho de 2017, às 12h00min, na sede
do Sindicato, sito à Rua Sete de Abril, 277 - 9º andar, Cj. “D”, centro - São Paulo - SP, CEP 01043-000
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação da Prestação de Contas do
SINCOHAB - Exercício 2016; 2. Leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do SINCOHAB
- Exercício 2016; 3. Deliberação sobre a Prestação de Contas do SINCOHAB - Exercício 2016. Se no
dia e hora aprazados não houver o quorum nos termos estatutários, a Assembleia realizar-se-á em
2ª convocação, com qualquer número de associados presentes, trinta minutos depois, nos termos
do Artigo 57 - alínea B dos Estatutos Sociais. São Paulo, 04 de julho de 2017.

Gerson Primiani da Silva - Presidente

Maiores informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelos Credores Fiduciários RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 13 de julho de 2017 às 11:30 horas; Segundo Leilão: dia 18 de julho de 2017 às 11:30 horas.
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - Conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído
no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: APARTAMENTO Nº 12, localizado no 1º andar do “EDIFÍCIO TED LAPIDUS”, situado na Av. Rouxinol, nº 519, no 24º
Subdistrito - Indianópolis, com a área útil de 143,630 m², a área comum de 39,524 m², perfazendo a área total de 183,154 m² e a fração ideal no terreno de 1,8281%. Matrícula
nº 133.948 no 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. E a VAGA TIPO 1, nº 92, da garagem localizada no 1º subsolo do “EDIFÍCIO TED LAPIDUS”, situado na
Av. Rouxinol, nº 519, no 24º Subdistrito - Indianópolis, com a área útil de 8,610 m², área comum de 12,328 m², área total de 20,938 m² e a fração ideal no terreno de 0,1344%.
Matrícula nº 133.949 no 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. E a VAGA TIPO 1, nº 93, da garagem localizada no 1º subsolo do “EDIFÍCIO TED LAPIDUS”,
situado na Av. Rouxinol, nº 519, no 24º Subdistrito - Indianópolis, com a área útil de 8,610 m², área comum de 12,328 m², área total de 20,938 m² e a fração ideal no terreno
de 0,1344%. Matrícula nº 133.950 no 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 1.426.666,67; Valor
de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 939.421,88. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão
Extrajudicial, no dia 18 de Julho de 2017, às 11:30 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida,
dos débitos de IPTU, Condomínio, Encargos Legais e Contratuais, Prêmios de Seguros e Honorários Advocatícios. Obs: Os débitos existentes de condomínio até o mês
06/2017 no valor de R$ 11.608,42 serão por conta da Rodobens. Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma
hora antes do leilão. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária junto ao Banco Bradesco S/A, agência 2042-7, conta corrente
56.469-9, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do
imóvel no leilão, como: pagamento de 05% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública,
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU em cobrança judicial, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc.
A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se
encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam
existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos
que possam ser feitos judicialmente pela anterior proprietária. Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o comprador assume total responsabilidade no
tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
PRESENCIAL E ON-LINE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-026/17 – Proc. nº 048/2017

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais do Apolo, 739 – Recife - PE, torna
público o certame em epígrafe. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – Serviço de emissão de
certificados digitais. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do portal www.compras-
net.gov.br. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 10 horas do dia 18/07/17. Referência de tempo:
horário de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81) 3225-3445, das 08:00 às 17:00 h (horário
local). Para concorrer a este Pregão os interessados deverão estar cadastrados no SICAF (Sis-
tema de Cadastramento de Fornecedores). O cadastramento poderá ser realizado em qualquer
unidade dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias
e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizadas
nas Unidades da Federação.

CARLOS EDUARDO DEALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

COMUNICADO

A Telefônica Brasil S.A., prestadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas Região I,

II e III do Plano Geral de Autorizações do SMP (PGA-SMP), em atenção aos regulamentos

dos respectivos serviços, comunica a seus clientes e ao público em geral, a alteração dos

valores das tarifas promocionais da Promoção Toda Hora, a partir de 05/08/2017. Os

novos valores estão detalhados na página www.vivo.com.br/promocaotodahora e estão

também disponíveis outras opções de promoções para clientes Vivo Pré no site Vivo.

A APAE DE SÃO PAULO tem a missão
de promover o diagnóstico, a
prevenção e a inclusão da pessoa com
Deficiência Intelectual, produzindo e
difundindo conhecimento.

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

O desenvolvimento de pessoas com Deficiência Intelectual está em suas mãos. Ligue 50807114 e saiba como ajudar.

AOSS-SPDM –ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – Hospital Geral de Pirajussara, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 40/2017 realizada

para contratação de empresa prestadora de serviços de Manutenção Preventiva
e Corretiva com peças em Equipamentos Ultrassom. Os interessados devem
retirar Edital no dia 12/07/2017 das 09h às 16h, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº
2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15° REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que LUBOV GURENKOFF, CPF/MF N° 105.063.948-08,
NADIA ALISSOFF, CPF/MF N° 188.641.318-50, e SERGIO MICHEL ALISSOF FILHO, CPF/MF N° 331.875.328-96, ou
seu espólio por sua herdeira Lubov Gurenkoff, pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir
após 3 dias de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano,
n° 29, 4° andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de
pagamento com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, referente as prestações vencidas e não pagas, e as demais que
se vencerem até o efetivo pagamento, objeto da matrícula n° 107.393, além das despesas de cobrança e intimação,
sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor da fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°
da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos 03 de julho de 2017. O Oficial Substituto, (03, 04 e 05)

EDITAIS Fazenda Pública 14ª Vara da Fazenda Pública
Processo 1035672-05.2014.8.26.0053 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Transcooper - Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas
da Região Sudeste e outros - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1035672-05.2014.8.26.0053.O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/ Acidentes, Estado de São Paulo,
Dr(a). Nandra Martins Da Silva Machado, na forma da Lei, etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA
LIDE que o(a) Município de SÃO PAULO move uma ação de Desapropriação contra Transcooper - Coopera-
tiva de Transporte de Pessoas e Cargas da Região Sudeste e Outro, objetivando incorporar parcialmente ao
seu patrimônio, o imóvel situado na Rua Ushikichi Kamiya s/nº e Rua Porfírio Vera Cruz s/nº, Parque Casa de
Pedra, São Paulo, contribuinte nº 638.358.012.874-0- INCRA, descrito na matrícula nº 136.348 junto ao
15º CRI/SP, declarado de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 52.394, datado de 07/06/2011.
Contestada a ação foi impugnada a oferta. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada
a expedição do presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos
termos e para os fins do artigo 34, do Decreto Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2017. - ADV:
DENNYS ARON TAVORA ARANTES (OAB 109468/SP), SUZY DALL?ALBA (OAB 109938/SP), ANDREA DE
PALMA FERNANDEZ (OAB 115097/ SP), JOSE GABRIEL NASCIMENTO (OAB 118469/SP), FRANCISCO BRU-
NO NETO (OAB 50478/SP), CRISTINE VIEIRA DO PRADO (OAB 261296/SP)

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade do Instituto do
Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 607/17-PP 14/17 para aquisição de Monitores
de Imagens Radiológicas que será realizado em 23/08/2017 às 09:30 hrs. O edital poderá
ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 05 de Julho de 2017.

Marcel Nascimento
p/ Equipe de Apoio


