
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
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

CONVOCAÇÃO
 Eu, Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu, em 
cumprimento ao disposto no Artigo 9°, § 4° da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, CONVOCO as entidades civis organizadas e a população em 
geral para a AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada às 14 horas do dia 
09 de junho de 2019 no auditório da Secretaria de Educação, situado na 
Rua Hermógenes Prazeres, Bairro Centro, com o objetivo de apresentar 
e avaliar o cumprimento das metas físicas e fiscais estabelecidas para o 
1º QUADRIMESTRE DE 2019.
 A sua participação é muito importante.

Biguaçu, 05 de junho de 2019.

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ/SC
Av. Leoberto Leal, n° 389, 1° andar — sala 03 à 09 —  Conj. Comercial Jaime Aleixo - Barreiros
São José/SC - CEP 88117-001 - Fone/Fax: (48) 3247-1677

EDITAL
Na qualidade de Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São José, SC, por intermédio de 
escrevente autorizada abaixo descrito, torna público pelo presente edital que, nos termos do Parágrafo 4°, 
do Artigo 26, da Lei n° 9.514/97, fica INTIMADA a ARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
representada por Cirilo Evandro Fagundes Rodrigues, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, conforme Cédula de Crédito Bancário e Ternio 
de Constituição de Garantia n° 7340408003000041192 e termo de aditamento, garantido por Alienação 
Fiduciária, registrada nas matrículas n° 74.162, 79.045 e 79.046, desta Serventia, referente aos imóveis 
situados na Rua Bom Pastor, n° 189, apto 204, bloco A, vaga de garagem coberta n° 81, vaga de 
garagem coberta n° 82, ambas do bloco B, Residencial San Marco, Ipiranga, São José/SC. Informo, 
ainda, que o valor destes encargos, posicionado em 30/05/2019, corresponde a RS 480.401,16, 
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de 
cobrança, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo 
à INTIMAÇÃO de V. Sa, para que se dirija a este Registro de Imóveis, situado na Avenida Leoberto Leal, 
n° 389, 1° andar, Centro Executivo Jaime Aleixo, Barreiros, São José/SC, CEP 88.117-001, onde deverá 
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da terceira e última publicação deste edital. Na oportunidade, fica V. Sa cientificada que o 
não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade dos imóveis em favor da credora fiduciária — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF., nos 
termos do Art. 26, parágrafo 7°, da Lei n° 9.514/97. Obs.: o presente edital decorre da não localização da 
devedora para a entrega de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

São José (SC), 30 de maio de 2019.
LAURA COSTA CRUZEIRO WERNER 

ESCREVENTE AUTORIZADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 32/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

OBJETO: Faz se necessário à abertura de Processo de Licitação para aquisição de Cartuchos e 
Toners para a Administração Geral do Município de Major Gercino.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da 
Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 9h00min horas do dia 24 (vinte e quatro) de junho de 
2019, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. 

INFORMAÇÕES: Através do e-mail licitacoes@majorgercino.sc.gov.br ou telefone: (48)3273-1258 
e para a retirada do edital através da página do município http:// www.majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 06 de junho de 2019
Valmor Pedro Kammers

Prefeito Municipal

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - São José / Vara da Infância e da Juventude e 
Anexos Rua Domingos André Zanini, 380, Proximidades do Shopping Itaguaçu, Barreiros - CEP 88117-
200, Fone: 48, São José-SC - E-mail: saojose.infancia@tjsc.jus.br EDITAL DE INTERDIÇÃO – ART. 755, 
DO CPC - PRAZO DO EDITAL 10 DIAS Ação: Interdição/PROC Requerente: Sheila de Albuquerque 
/ Interditando: Romilda Carminatti / Juíza de Direito: Ana Cristina Borba Alves Chefe de Cartório: Luiz 
Henrique Saul Mello Processo n. 0301834-11.2016.8.24.0082 Interdito(a)(s): ROMILDA CARMINATTI, 
brasileiro(a), Solteira, Aposentada, RG 6747910, CPF 534.218.418-53, Rua Amazonas, 20, Picadas do 
Sul, CEP 88106-280, São José - SC Doença Mental Diagnosticada: CID 10 F03 G.31. Data da Sentença: 
27/03/2018. Curador(a) Nomeado(a): Sheila de Albuquerque. Pelo presente, os que virem ou dele 
conhecimento tiverem FICAM CIENTES de que neste Juízo de Direito tramitaram regularmente os autos 
do processo epigrafado, até a sentença final, sendo decretada a medida postulada conforme transcrito 
na parte superior deste edital, e NOMEADO(A) o(a) curador(a), o(a) qual, aceitando a incumbência, 
prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. 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 3 vez(es), com intervalo de 10 dias, na forma da lei. São José (SC), 29 de março de 2019.  
Ana Cristina Borba Alves Juíza de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/PMT/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/PMT/2019

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, na sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Tijucas - SC, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº 007/2019 de 07/01/2019, para abrir a Proposta do Processo Licitatório nº 
066/PMT/2019 - Tomada de Preço nº 004/PMT/19, para a Contratação de Empresa Especializada para 
o Fornecimento de Materiais e Serviços de Engenharia para Execução de Pavimentação Asfáltica, 
Drenagem Pluvial, Terraplanagem e Sinalização da Rua do Governo, com 841,94 metros, no Município 
de Tijucas/SC, conforme, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, 
Quadro de Composições, Bdi, Projetos e todas as Art’s (CREA) Necessárias, para a Secretaria de 
Obras, Transportes e Serviços Públicos, de acordo com as Condições Estipuladas Neste Edital, nos 
seus Anexos e no Contrato, cujos termos, igualmente, o Integram. Passou-se a abertura dos envelopes 
propostas da empresa BALTT EMPRETEIRA TRANSP. E TERRAPLENAGEM LTDA com o valor global de 
R$. 1.263.065,97 (Um milhão, duzentos e sessenta e três mil, sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), 
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor global de R$.1.199.787,70 (Um 
milhão, cento e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), TERRAPLANAGEM 
E TRANSPORTES AUGUSTO LTDA com o valor global de R$. 1.204.631,86 ( Um milhão, duzentos e quatro 
mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), PLM - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA 
com o valor global de R$. 1.255.357,32 (Um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta 
e sete reais e trinta e dois centavos) e SETEP CONSTRUCOES S.A com o valor global de R$. 1.193.372,84 
(Um milhão, cento e noventa e três mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da Lei 
8.666/93. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. Publique-se para os fins 
e efeitos legais. Tijucas, 06 de junho de 2019. Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a 
disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site  
www.tijucas.sc.gov.br. ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

Processo nº 23080.022848/2019-61
Pregão Eletrônico Concessão nº 116/2019

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 116/2019, tendo como objeto a concessão de uso de área física da 
UFSC, medindo 238,4m², localizada no Centro Tecnológico da UFSC, destinada à 
exploração e operação comercial de serviços de lanchonete. Valor estimado anual: 
R$ 285.450,60. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 07/06/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 19/06/2019 às 14h30min. 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 23080.020523/2019-43

Pregão Eletrônico nº 128/2019 - 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 128/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de materiais veterinários para atender a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Valor estimado: R$ 39.809,88. Data para encaminhamento das 
propostas: a partir do dia 07/06/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 25/06/2019 
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
14 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2019

MORTE DE JOVEM

PM alega 
legítima 
defesa

A Polícia Militar concluiu o 
IPM (Inquérito Policial Militar) 
que investigou o caso do jovem 
Vitor Henrique Xavier dos San-
tos – que foi morto pela polícia 
enquanto brincava com uma 
arma de pressão no quintal de 
casa, no bairro Ingleses, Nor-
te da Ilha, no dia 18 de abril. O 
procedimento tocado pela cor-
poração tem por objetivo apurar 
a conduta profissional dos poli-
ciais envolvidos na ocorrência. 
O IPM foi concluído no dia 31 de 
maio, mas o resultado só foi di-
vulgado na quarta-feira (5).

Mesmo após a Polícia Ci-
vil indiciar o policial Guilher-
me Palhano – responsável pelos 
disparos – por homicídio doloso 
(quando há intenção de matar), 
em inquérito tocado em parale-
lo pela Delegacia de Homicídios, 
a corporação entendeu em sua 
apuração interna que não houve 
“indícios de crime” na atuação do 
policial. Os dois PMs continuam 
trabalhando normalmente.

Segundo a PM, Palhano teria 
agido “amparado pela excludente 
de legítima defesa putativa”. Na 
versão divulgada pela polícia logo 
após a morte, o PM atirou porque 
o garoto supostamente “apontou 
a arma na direção deles” e, na-
quele momento, não teria sido 
possível identificar que se tratava 
de uma arma de pressão.

Em contrapartida, o IPM con-
cluiu que houve “indício de prá-
tica de transgressão disciplinar 
pelos dois policiais” em decor-
rência de eles terem usado toucas 
balaclavas pra cobrir o rosto du-
rante em serviço. Os autos do IPM 
foram encaminhados para a Vara 
do Direito Militar de Florianópolis 
dentro do prazo legal.

Já o inquérito da Polícia Civil 
seguirá o rito da Justiça na Vara 
Criminal. Apenas Palhano foi in-
diciado pela morte. 

O advogado de defesa An-
dré Rodrigues de Oliveira não 
falou por telefone. Escreveu um 
texto em que defende a versão 
de excludente de legítima defe-
sa putativa. Na nota, ele reforça 
que o policial Guilherme Palhano 
“tem uma carreira sólida” e vem 
de uma família de policiais que 
“prima pela manutenção da or-
dem pública e segurança da co-
munidade”.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 04/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO

OBJETO: Faz se necessário à abertura de Processo de Licitação para aquisição de Cartuchos e 
Toners para o Fundo Municipal de Saúde  de Major Gercino.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da 
Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 10h00min horas do dia 24 (VINTE QUATRO) de junho 
de 2019, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. 

INFORMAÇÕES: Através do e-mail licitacoes@majorgercino.sc.gov.br ou telefone: (48)3273-1258 
e para a retirada do edital através da página do município http:// www.majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 06 de junho de 2019
MARCOS MARCELINO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 050/2019 – Proc. Adm. 68/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMPREENDENDO INSTRUMENTAIS, 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E REFRIGERADOR PARA SEREM UTILIZADOS 
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO´S DAS POLICLÍNICAS DE BARREIROS E 
FORQUILHINHAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ/SC. Data e 
período de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 24/06/2019 às 13h30min. 
Sessão de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 24/06/2019 às 14h00min. 
Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º 
andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002 ou (48) 3381-0445.

PREGÃO PRESENCIAL 021/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 166/2019 – Proc. Adm. 2692/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DO NOVO CEI LISBOA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 
16h00min do dia 24 de junho de 2019. ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 16h30min do dia 24 
de junho de 2019, no setor de Protocolo da Diretoria Geral de Compras do Município de São 
José, localizado na Av. Acioni Souza Filho, s/n, Praia Comprida, São José/SC, 3º andar. Retirada 
do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar 
das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100.

ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019


