
DATA 1º LEILÃO 14/06/19 ÀS 15H30 - DATA 2º LEILÃO 19/06/19 ÀS 15H30

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Eduardo Jordão Boyadjian, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 464, faz saber, através do 
presente Edital, que devidamente Banco Bradesco S/A - inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-
12 promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra 
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório 
do Leiloeiro, situado na Praça dos Omaguás, 98 - Pinheiros, São Paulo-SP, e via site www.leilaovip.
com.br. Localização do imóvel: São José-SC. Bairro Serraria. Rodovia BR-101, km 201, nº 4.161. 
Condominio “Mirante Quatro Estações” – Torre 1 – Brisa. Ap. 32 (3º pav.). Áreas privs: 112,77m² (ap.) 
e 21,60m² (garagem). Matr.: 95.674 do RI local. Obs.: Ocupado (AF). 1º Leilão: 14/06/2019, às 15.30h. 
Lance mínimo: R$ 654.839,18. 2º Leilão: 19/06/2019, às 15.30h. Lance mínimo: R$ 318.000,00 (caso 
não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao 
Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante 
o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma 
estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. 
Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos 
sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 
11-3093-5252. Eduardo Jordão Boyadjian - Leiloeiro Oficial JUCESP sob nº 464

 Auto Posto Thiago Ltda.
CNPJ: 03.323.183/0001-74, comunica o 
extravio de três impressoras fiscais Marca 
Bematech MOD MP 2100+HFI, SERIE 
BE050875600000008902; MOD MP 3000+HFI, 
SÉRIE BE070771200205000134, e MOD MP 
2100+HFI, SÉRIE BE050875600000020362. 
Conforme Registro 0288562/2019-BO-
00597.2019.0006722.

 JAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ 86.430.899/0001-06 NIRE 422000769862

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS PARA DELIBERAR SOBRE A REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2019, às 14:00 horas, na sede da sociedade, a Alameda Governador Eriberto 
Hulse, 152, Centro – Florianópolis/SC, com a PRESENÇA dos sócios representando a totalidade do capital social, foi 
COMPOSTA A MESA. Presidente: JAYME ANTUNES TEIXEIRA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal 
de bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77, industrial, portador da carteira de identidade Nº 1/R-40.834 SSI/SC, inscrito 
no CPF/MF Nº 008.728.659-91, residente e domiciliado a Av. Gov. Irineu Bornhausen, 3400, Ap. 201, Agronômica, 
Florianópolis/SC. Secretária: MARÍLIA SILVA TEIXEIRA, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da carteira de 
identidade Nº 1.372.968-3 SSP/SC, inscrita no CPF/MF Nº 481.790.359-72, residente e domiciliada a Rua Frei Caneca, 
629, Agronômica, Edifício Residencial Michelangelo, Ap. 1101, em Florianópolis/SC. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre 
a redução do capital social – DELIBERAÇÃO – Colocado em discussão o único assunto da “Ordem do Dia”, em 
conformidade com o artigo 1.084, §§ 1º e 2º da Lei Nº 10.406/02, foi colocada em discussão a redução do capital social, 
de R$ 12.550.000,00 (doze milhões, quinhentos e cinquenta mil) reais, para R$ 3.000.000,00 (três milhões) de reais, 
representando uma redução de R$ 9.550.000,00 (nove milhões, quinhentos e cinquenta mil) reais. A redução do capital 
será efetivada mediante a restituição de parte do valor das quotas pertencentes ao sócio JAYME ANTUNES TEIXEIRA, 
pela importância de R$ 5.682.946,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e dois mil e novecentos e quarenta e seis) reais; 
e da totalidade do valor das quotas pertencentes à sócia NANCY SILVA TEIXEIRA, pela importância de R$ 3.867.054,00 
(três milhões, oitocentos e sessenta e sete mil e cinquenta e quatro reais), com a consequente extinção das quotas 
restituídas, cujo preço e forma de pagamento serão efetivados mediante acordo, em separado, a ser firmado entre a 
totalidade dos sócios, comprometendo-se os sócios retirantes a dar plena, rasa e geral quitação das quotas extintas. 
Posto o tema em discussão e votação, foi aprovado à unanimidade, sem reservas e/ou restrições, autorizando, 
desde já, a administração a praticar todos os atos legais necessários à implementação do tema discutido e aprovado. 
ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA – Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-
se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes e representantes da mesa.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Su-
cessões 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.suces-
soes@tjsc.jus.br Juiz de Direito: Renato Mastella Chefe de Cartório: Taiana Bonin EDITAL DE CITAÇÃO 
- USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 30 DIAS Usucapião n. 0337923-
84.2014.8.24.0023 Requerente: Mauri Furlan / : / Citando(a)(s): Alienantes; os confinantes e seus cônju-
ges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): um terreno localizado à 
Servidão Altos do Caiacangaçú, n. 300, Lote 05, a aproximadamente 400 metros da Rodovia Baldicero 
Filomeno, Ribeirão da Ilha, Florianópolis/SC, com área total de 9.000,00 m2, com as seguintes medidas 
e confrontações: FRENTE NORTE, com 3.62m, estremando com a Servidão Altos da Caiacangaçu, e 
26,38m, estremando confrontando com Leandro Roch Vieira e Mariza Medeiros D Avila Vieira; FUNDOS, 
com 30m, estremando com terras de Manoel Silva Vieira; LATERAL OESTE, com 300m, confrontando 
com José Corrêa; LATERAL LESTE, com 300m, confrontando com Herdeiros de Paulo Apolinário da Na-
tividade, tudo conforme memorial descritivo do imóvel e Contrato Particular de Compra, Venda e Cessão 
de Direitos. Prazo Fixado para a Resposta: 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), con-
frontante(s) e aos eventuais interessados, 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 supra-
mencionado, 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 conhecimento 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), 15 de agosto de 2018. 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 296/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: contratação de empresa especializada para 
a execução da obra de construção do novo Centro de Saúde Alto Ribeirão. O 
limite para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 04/07/2019. 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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/PMSJB/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/PMSJB/2019 

O Departamento de Licitações, obedecendo ao que preconiza a legislação em vigor, comunica que o Processo 
Licitatório 002/PMSJB/2019 – Concorrência 001/PMSJB/2019, tendo como objeto a construção e iluminação 
de uma ponte em concreto armado e protendido, com 100 metros de extensão, sobre o Rio Tijucas, trecho: 
ligação entre os bairros Cardoso e Ribanceira do Sul, foi ANULADO, conforme o disposto no art. 49, da Lei 
8.666/93 e justificativa fundamentada no processo.  Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto ao 
Departamento de Licitação, através dos e-mails licita@sjbatista.sc.gov.br ou licita02@sjbatista.sc.gov.br.  
São João Batista, 31 de maio de 2019. Juliano Grime – Diretor de Licitações e Contratos.

Processo nº 23080.077713/2018-51
Pregão Eletrônico nº 078/2019 - 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 078/2019, tendo como objeto Registro de Preços para a eventual 
contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados de manutenção 
predial com dedicação exclusiva de mão-de-obra para o Campus Curitibanos 
da UFSC. Valor estimado: R$ 392.770,76. Data para encaminhamento das 
propostas: a partir do dia 03/06/2019, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: 
dia 14/06/2019 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 23080.009415/2019-10

Pregão Eletrônico Concessão nº 130/2019
O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 130/2019, tendo como objeto a concessão de uso de 2 (duas) áreas 
físicas da UFSC, medindo 56,82m² cada, localizadas no Campus Joinville, destinada 
à exploração e operação comercial de serviços de lanchonete. Valor estimado anual: 
R$ 47.837,76. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 03/06/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 24/06/2019 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 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL

ECONOMIA NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2019

MP ANTIFRAUDE DO INSS

Governo garante votação
O governo federal tem até hoje 

para aprovar no Senado a medida 
provisória que faz um pente-fino 
em benefícios previdenciários e 
assistenciais, conhecida como MP 
Antifraude do INSS. A matéria cor-
re risco real de caducar, sobretudo 
por falta de quórum para a vota-
ção, marcada para um dia em que 
vários parlamentares não costu-

mam estar de volta à capital fede-
ral. No entanto, o Planalto mapeia 
que entre 55 e 65 parlamentares 
estarão no Senado. Para que a vo-
tação seja realizada, é necessária a 
presença de no mínimo 41 dos 81 
senadores no plenário. 

“Esperamos que haja quórum 
por volta das 17h30 e possamos 
votar a matéria e aprová-la. Não 

há risco, vamos votar”, declarou 
o líder do governo na Casa, Fer-
nando Bezerra Coelho (MDB-PE). 
A sessão está marcada para as 16 
horas, quando também deverá ser 
votada uma outra MP, a que pror-
roga o pagamento de gratificações 
de servidores da Advocacia-Geral 
da União (AGU). 

O secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho, Rogério Ma-
rinho, afirmou que o governo está 
fazendo um esforço para garantir 
o quórum necessário à votação da 
medida. “A expectativa é aprovar”, 
disse. Ele e sua equipe estarão no 
plenário para auxiliar o líder do 
governo no Senado na tarefa de 
convencer os demais parlamen-
tares e também para tirar dúvidas 
de última hora sobre a iniciativa, 
considerada um dos pilares da es-
tratégia do governo para enfrentar 
a questão previdenciária. Quando 
enviou sua proposta de reforma, o 
governo Michel Temer foi cobrado 
pelo combate a fraudes no INSS.

A mobilização para conseguir 
o quórum também está sendo fei-
ta por senadores governistas, que 
neste fim de semana telefonam 
para os colegas e fazem um ape-
lo para que estejam em Brasília e 
garantam a votação da medida. Se 
não for aprovada até esta segunda, 
a MP 871, assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro para combater frau-
des em pagamentos do INSS, per-
de a validade e ameaça um ajuste 
de quase 10 bilhões/ano, proje-
tado pela equipe econômica.


