
REGISTRO DE IMÓVEIS - 3° OFÍCIO 
Florianópolis - SC 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Processo (guia) n° 87.667. Protocolo n° 114.579, de 16/04/2019. 

Jordan F. Martins, Oficial Titular do 3° Registro de Imóveis de Florianópolis/SC, e segundo as 
atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei n.° 9.514/97, bem como em virtude de requerimento da 
credora COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED DA GRANDE FLORIANÓPOLIS LTDA - UNICRED 
FLORIANÓPOLIS, pertinente à Escritura Pública de Mútuo de Dinheiro com Obrigações e Alienação 
Fiduciária, de 28 de junho de 2017, lavrada no Cartório da Trindade, nesta Capital, Livro 0518 fls. 160v/164v 
(Titular Maria Alice Costa da Silva), com financiamento garantido por alienação fiduciária, registrada sob o 
no. 6 na matrícula n°. 15.081 deste 3° RI, referente ao TERRENO com área de 306,35m2, situado na rua 
Desembargador Ferreira Bastos n° 157, Coqueiros, Subdistrito do Estreito, neste Município, designado 
por lote n° 31, encontra-se edificada no terreno uma casa de alvenaria com 02 pavimentos, procede 
à intimação do devedor fiduciante PAULO BASTOS ABRAHAM, brasileiro, casado, economista, CPF 
063.745.579-72, domiciliado na rua Desembargador Ferreira Bastos n° 157, Coqueiros, nesta Capital, a 
fim de que satisfaça as obrigações contratuais em débito, no valor de R$ 7.775,54 (sete mil, setecentos 
e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), valor este posicionado em 10/05/2019, aos 
quais se somarão as despesas de cobrança e intimação no momento do efetivo pagamento. Deverá 
o intimado dirigir-se ao 3° Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis, situado à rua Emílio Blum n° 
131, Edifício Hantei Office Building, Bl-A, 6° andar, sala 601, Centro, Florianópolis/SC, durante o horário 
oficial de expediente, onde deverá efetuar a purga do débito acima, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da terceira e última publicação deste edital. Fica o intimado cientificado de que o 
não cumprimento da referida obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade sobre o imóvel retro mencionado em favor da credora fiduciária nos termos do art. 26, § 7°, 
da Lei n.° 9.514/97. Obs.: o presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de 
notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados. 

Florianópolis, 03 de junho de 2019. 
Leonardo Garcia

Escrevente

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Suces-
sões e Reg Pub da Capital Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves 
(Praça da Bandeira), Centro - CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@
tjsc.jus.br Juíza de Direito: Maria Paula Kern Chefe de Cartório: Taiana Bonin EDITAL DE CITAÇÃO - 
USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 30 DIAS Usucapião n. 0306763-
41.2014.8.24.0023 Requerente: Leonete Aldair Sagaz e outro / : / CitandAlienantes; os confinantes e seus 
cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Trata-se de terreno 
com a metragem de 303,82m², localizado na Travessa Abilio Nunes Vieira, bairro Ingleses, Florianópolis/
SC, com as seguintes medidas e confrontações: Frente a leste, medindo 12,000m, confrontando com a 
Travessa Abilio Nunes Vieira; Fundos a oeste, medindo 8,850m, confrontando com Andrea Aldair Sagaz; 
Lateral Direita ao sul, medindo 30,000m, confrontando com a Servidão Belarmino Lucas Sagaz; Lateral 
Esquerda ao norte, medindo 28,524m, confrontando com Andrea Aldair Sagaz. Prazo Fixado para a Res-
posta: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não 
sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interes-
sados, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e 
CITADA(S) para responder à ação, querendo, no lapso de tempo supramencionado, contado do primeiro 
dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 
Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao conheci-
mento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume 
e publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias, na forma da lei. Florianópolis (SC), 02 de agosto de 2018. 
Maíra Timo de Castro Cerqueira Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212 DOCU-
MENTO ASSINADO DIGITALMENTE  Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, “a”

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BIGUAÇU - SC 
Oficial Titular: Maurício Passaia 
CPF: 002.560.610-76 Rua Getúlio Vargas, n° 72, Sala 102, Centro, Biguaçu/SC, CEP 88160-128 
Tel.: (48) 3285-8656 — E-mail: ribigua@ribigua.com.br — Site: www.ribigua.com.br

EDITAL DE PARCELAMENTO DE SOLO
VANESSA ZOLDAN, Oficial de Registro Substituta 
do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Bi-
guaçu, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, 
FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em 
cumprimento ao disposto no art. 18 da Lei n°6.766 de 
19 de dezembro de 1979, que se encontra em anda-
mento nesta Serventia, sob o protocolo n° 94.980, de 
09 de maio de 2019, o procedimento de desmembra-
mento do imóvel de propriedade de Walquiria Faria 
Vargas, inscrita no CPF/MF sob o n°691.575.619-15, 
e Pablo Faria Vargas, inscrito no CPF/MF sob o n° 
120.842.669-98, o qual é constituído por um terreno 
com área de 4.000,72m², situado na Rua Manoel 
Justino Simas, Servidão Bertoldo Silva e Servi-
dão Helio Wollinger, bairro Fundos, nesta Cidade 
e Comarca de Biguaçu/SC, com as demais carac-
terísticas constantes na matrícula sob n° 43.123 do 
Livro n° 02 deste Oficio, datada de 21 de dezembro 
de 2017. O referido desmembramento é composto 
por 05 (cinco) áreas distintas, sendo a primeira com 
1.644,89m2, a segunda com 362,35m2, a terceira 
com 364,47m2, a quarta com 367,65m2e a quinta 
com 1.261,36m2, conforme Certidão de Aprovação 
Municipal datada de 29/04/2019, planta, memoriál 
descritivo e ART do CREA n° 6186475-1. As impug-
nações daqueles que se julgarem prejudicados 
quanto ao desmembramento do referido imóvel 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 
(quinze) ias, contados a partir da data da última 
publicação na imprensa do presente edital. Findo o 
prazo e não havendo manifestação, será feito o regis-
tro, ficando os  documentos à disposição dos interes-
sados neste Ofício durante as horas regulamentares. 
Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, Município 
e Comarca do mesmo nome, aos seis dias do mês de 
junho do ano de dois mil e dezenove (06/06/2019). 
Vanessa Zoldan - Oficial de Registro Substituta

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 1.056,00.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 325/SMA/DSLC/2019 - A Secretaria Municipal da 
Administração torna público, para o conhecimento dos interessados, que em ato público 
será realizada licitação, na modalidade Concorrência, tipo menor preço, tendo como 
objeto a Contratação de empresa para execução de Pavimentação e Qualificação 
de vias – Rua Leonel Pereira – Cachoeira do Bom Jesus – Florianópolis/SC. O limite 
para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 12/07/2019. A reunião de abertura 
dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na Secretaria Municipal de Administração, 
Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. 
Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O Edital poderá ser acessado 
pelo site www.pmf.sc.gov.br.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 322/SMA/DSLC/2019 - A Secretaria Municipal da 
Administração torna público, para o conhecimento dos interessados, que em ato público 
será realizada licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, tendo como 
objeto a Contratação de empresa para execução da pavimentação e drenagem da 
Rua Auroreal – Campeche - Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes 
será às 13h50min do dia 27/06/2019. A reunião de abertura dos envelopes será no 
mesmo dia, às 14h, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de 
Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 
301, Centro, Florianópolis/SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 324/SMA/DSLC/2019 – Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios menos perecíveis, 
destinados às Unidades Educativas da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Dia 
04 de julho de 2019, às 16h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
 (Valores expressos em reais)  31/12/18  31/12/17 

ATIVO  43.028.173,28  42.539.975,99 
CIRCULANTE:  2.430,21  6.343,38 
Caixa e equivalentes de caixa  2.430,21  6.343,38 
NÃO CIRCULANTE  43.025.743,07  42.533.632,61 
Imobilizações em curso - Projeto 
Terminal SFS  43.025.743,07  42.533.632,61 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  43.028.173,28  42.539.975,99 
CIRCULANTE:  7.115,34  13.918,05 
Fornecedores  55,50  9.094,92 
Impostos e taxas a recolher  7.059,84  4.823,13 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  43.021.057,94  42.526.057,94 
Capital social  43.021.057,94  42.526.057,94 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA O  PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Valores expressos em reais)

Capital Social
Capital a  

integralizar Total
SALDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016  42.870.855,26  (910.797,32)  41.960.057,94 
Integralização de capital  -  566.000,00  566.000,00 
SALDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2017  42.870.855,26  (344.797,32)  42.526.057,94 
Aumento de capital  2.700.000,00 (2.700.000,00)  - 
Integralização de capital  -  495.000,00  495.000,00 
SALDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018  45.570.855,26 

 
(2.549.797,32)  43.021.057,94 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O PERÍODO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Valores expressos em reais)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES  31/12/18  31/12/17 
OPERACIONAIS
Resultado antes do imposto de renda e con-
tribuição social  -  - 
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores  (9.039,42)  (8.550,59)
Impostos e taxas a recolher  2.236,71  863,10 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTOS
Imobilização em curso - Projeto Terminal SFS (492.110,46) (572.145,95)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO
Aumento de capital  495.000,00  566.000,00 
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (3.913,17)  (13.833,44)
Saldo final  2.430,21  6.343,38 
Saldo inicial  6.343,38  20.176,82 
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUI-
VALENTES DE CAIXA  (3.913,17)  (13.833,44)

Relatório da Administração: A administração da Mar Azul Logística, Armazenamento, Terminal e Transporte S/A, em cumprimento às disposições legais, apresenta aos Senhores Acionistas as Demonstrações financeiras 
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018.

MAR AZUL LOGÍSTICA, ARMAZENAMENTO, TERMINAL E TRANSPORTE S.A - CNPJ: 07.628.866/0001-90 - (Companhia em fase pré-operacional)

Notas explicativas em 31/12/18: 1. Contexto operacional: A Mar Azul Logística, Armazenamento, Terminal e Transporte S/A terá como objeto social 
a exploração de terminal portuário, englobando a atracação e desatracação de embarcações em instalações próprias e privativas, a descarga e carga de 
mercadorias a bordo das embarcações atracadas no terminal, a movimentação interna destas mercadorias, seu armazenamento transitório, assim como 
o transporte externo destas mercadorias até seus destinos finais, podendo sub-contratar todos os serviços, a serem prestados para o cumprimento deste 
objetivo, e ainda, a participação no capital de outras sociedades, de qualquer tipo e objeto e com qualquer fim. Atualmente a Sociedade encontra-se em 
fase pré-operacional. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as normas contáveis expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Capital Social: O Capital Social em 31 de dezembro de 2018 
é de R$ 42.870.855,26 dividido em 42.870.855 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo R$ 43.021.057,94 integralizado em moeda 
corrente do país. A parcela restante do aumento de capital, no montante de R$ 2.549.797,32 deverá ser integralizado pelos acionistas em até 5 anos. Rodrigo Ferreira da Silva – Contador: CRC/RJ 095866/O-3

Processo nº 23080.021310/2019-39
Pregão Eletrônico nº 136/2019 - SRP

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 136/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de adubo, sementes e substrato para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 152.046,90. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 11/06/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 27/06/2019 às 09h00min. O Edital está à 
disposição dos interessados neste Departamento, pelo site http://licitacoes.ufsc.br, e 
no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.024358/2019-07

Pregão Eletrônico nº 137/2019 - SRP
O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 137/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de materiais elétricos para atender ao Departamento de Manutenção 
Predial e de Infraestrutura da Secretaria de Obras, Manutenção e Ambiente, da 
UFSC. Valor estimado: R$ 169.474,36. Data para encaminhamento das propostas: 
a partir do dia 11/06/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site 
www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 26/06/2019 às 
08h30min. O Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, pelo 
site http://licitacoes.ufsc.br, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira 
Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.021338/2019-76

Pregão Eletrônico nº 141/2019 - SRP
O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 141/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de materiais agropecuários para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 64.707,47. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 11/06/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 27/06/2019 às 08h30min. O Edital está à 
disposição dos interessados neste Departamento, pelo site http://licitacoes.ufsc.br, e 
no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.020492/2019-21

Pregão Eletrônico nº 143/2019 - SRP
O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 143/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de materiais veterinários para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 28.773,94. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 11/06/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 26/06/2019 às 09h00min. O Edital está à 
disposição dos interessados neste Departamento, pelo site http://licitacoes.ufsc.br, e 
no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
12 FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2019

PAI DA NAMORADA

Ator e pais 
são mortos a 
tiros em SP

O ator Rafael Henrique Mi-
guel, 22 anos, e seus pais foram 
assassinados na tarde de domin-
go (9), na zona Sul de São Paulo. 
Os disparos supostamente acon-
teceram após algum desenten-
dimento com o pai da namorada 
de Rafael, que abriu fogo contra a 
família do jovem.

Rafael, conhecido por seu pa-
pel na novela Chiquititas, e seus 
pais João Alcisio Miguel, 52, e Mi-
riam Selma Miguel, 50, haviam 
ido à casa da namorada dele con-
versar sobre o namoro. O ator já 
havia atuado em produções da TV 
Globo e em comerciais. O comer-
ciante Paulo Curpertino Matias, 
48, fugiu do local e está foragido. 

Isabela Tibcherani, namorada 
de Rafael, usou suas redes sociais 
para lamentar a morte do compa-
nheiro e pedir respeito pelo mo-
mento de luto. O casal namorava 
há um ano e dois meses. 

Em uma publicação no Face-
book, a jovem de 18 anos com-
partilhou imagens do último en-
contro que teve com o namorado: 
“E ontem a gente se reencontrou, 
depois de meses, apenas sonhan-
do com esse momento, contando 
os segundos, os dias. E aconteceu. 
O melhor dia das nossas vidas, de 
longe. Dá pra ver pelo nosso olhar, 
nesse momento éramos só você e 
eu, em meio a todas aquelas pes-
soas, não tinha mais nada além de 
nós dois”.

Em outro trecho do texto, Isa-
bela relata o sofrimento que está 
vivendo, mas promete se lembrar 
do namorado para sempre: “Tá 
muito difícil de assimilar mas eu 
quero pensar em você como o ho-
mem iluminado que é, o homem 
que me orgulha, que me fez a mu-
lher mais feliz do mundo. Lutamos 
juntos, até o final. Mas não é o fim, 
meu príncipe, jamais será”, disse.


