
ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO. Comarca - Capital - Bancário / 3ª Vara de Direito Bancário da Região Metropolitana
de Florianópolis. Rua Almirante Lamego, 1386, Centro - CEP 88015-601, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.bancario3@tjsc.jus.br.
Juiz de Direito: Silvio José Franco. Analista Jurídico: Ghesler Cavalcanti Soares. EDITAL DE CITAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COM
PRAZO DE 20 DIAS. Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária. n. 0300429-49.2018.8.24.0023. Autor: Banco Itaucard S/A / Réu: Nivaldo
Antônio Fioravante / Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 18728/SC). Citando(a)(s): NIVALDO ANTÔNIO FIORAVANTE,
brasileiro(a), CPF 580.779.102-97, Rua Antonio Jovita Duarte, 3147, BL 06 AP 402, Forquilhas, CEP 88107-100, São José - SC Descrição
do(s) Bem(ns): Veículo: PEUGEOT 207 FLEX HATCH, espécie AUTOMÓVEL, placa MHU9745, chassi 9362MKFWXBB006357, Renavam
204423490, fabricado em 2010, modelo 2010, cor PRATA. Valor do Débito: R$ 16.902,00. Data do Cálculo: Conforme inicial. Pelo
presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito
tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para que: a) proceda(m) ao depósito do valor do débito e seus acréscimos legais,
conforme cálculo elaborado na forma do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, no prazo de 5 (cinco) dias; ou b) conteste(m) o feito, se
assim o quiser(em), em 15 (quinze) dias (art. 3º, §§ 3º e 4º), contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art.
231, IV do CPC). ADVERTÊNCIAS: a) Não ocorrendo o pagamento, ou não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). b) Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-
ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da
propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º do Decreto-lei n. 911/1969). 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), 22 de março de 2019.

             JORNAL “ NOTÍCIAS DO DIA ”
26 + 27 / 07 / 2019

 A empresa Axatudo Tecnologia Ltda Me, inscrita na Receita Federal com  

CNPJ Nº 24.158.407/0001-00, com sede na Avenida das Universidades, Nº 643, 

bairro Pedra Branca, na cidade de Palhoça/SC, comunica que no período de 2019, 

foi extraviado o livro de registro diário  Nº. 001, do ano de 2016, contendo 28 páginas.

Por ser verdade e para que surta os devidos valores, publica-se a presente  

declaração nesta data.

Palhoça/SC, 26 de julho de 2019.

 

A Universidade do Sul de Santa Catarina comunica que os corpos identificados abaixo 
encontram-se no Laboratório de Anatomia do Campus Universitário de Tubarão (SC).
O telefone para informações é 48 3621-3185.
- LUIS DE MOURA, nascido em 15/03/1959 e falecido em 17/10/2018 
na cidade de Florianópolis (SC),
- WAGNER MORENO DE OLIVEIRA, nascido em 09/05/1967 e falecido em 27/12/2018 
na cidade de Florianópolis (SC)
- JONES DA SILVA, nascido em 30/09/1990 e falecido em 24/10/2016 
na cidade de Florianópolis (SC)
- JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, nascido em 29/12/1978 e falecido em 21/03/2016 
na cidade de Florianópolis (SC)
- JORGE LUIZ DIAS GONÇALVES, nascido em 19/01/1978 e falecido em 30/06/2016 
na cidade de Florianópolis (SC)

COMUNICADO

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões 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: Haidée 
Denise Grin Chefe de Cartório: Taiana Bonin EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS 
- COM PRAZO DE 60 DIAS Usucapião n. 0300368-86.2015.8.24.0091 Requerente: Norma Pessoa Guimaraes 
Citando(a)(s): Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição 
do(s) Bem(ns):Um terreno com área de 723,390m², localizado na Rua Ester Gonçalves, bairro Rio Vermelho, município 
de Florianópolis S/C, com as seguintes medidas e confrontações:Frente ao Norte: medindo 32,00m, confronta-se com 
a Rua Éster Gonçalves; Fundos ao Sul: medindo 32,00m confronta-se com Norma Pessoa Guimarães; Lateral Leste: 
medindo 22,60m, confronta-se com terras de Thiago Machado Greco; Lateral Oeste: medindo 22,60m, confronta-se 
com terras de Ricardo Schlvetzer da Silva.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), 
confrontante(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 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 conhecimento de todos, partes e 
terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado uma vez no órgão oficial 
e 2 vezes em jornal local, atentando-se aos prazos estabelecidos entre as publicações de acordo com o inciso III do 
mesmo diploma legal. Florianópolis (SC), 15 de agosto de 2017.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 398/SMA/DSLC/2019
Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos para 
Espaços Culturais – Teatro da UBRO. Dia 12 de agosto de 2019, às 14h.  
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTINENTE E ASSUNTOS METROPOLITANOS

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na  
veiculação deste edital R$ 792,00.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 418/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: contratação de empresa especializada 
através de locação de máquinas, caçambas e equipamentos, para os serviços 
de manutenção e conservação das vias públicas do município, melhorando o 
fluxo de tráfego dos veículos e pedestres nas localidades contribuindo para uma 
melhor mobilidade urbana e também na manutenção, desobstrução e limpeza 
de canais, valas e demais elementos hídricos No município de Florianópolis. O 
limite para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 14/08/2019. 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
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/PMT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 020/PMT/2019
Objeto: 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 GERALDINO MARTINS REIS, COM 324,00 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.
Tipo: Menor Preço Global 
Data de Abertura: 13 de agosto de 2019, as 08h00;
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/PMT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 021/PMT/2019
Objeto: 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 NAVEGANTES, COM 449,40 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.
Tipo: Menor Preço Global 
Data de Abertura: 13 de agosto de 2019, as 09h00;
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
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Marido de Gabriella Custódio da Silva diz em vídeo que morte 
da mulher foi tragédia. Ele responderá pelo crime em liberdade

“Foi acidente”, 
afirma suspeito
Leonardo Natan Chaves 

Martins, 21, gravou um 
vídeo na tarde de ontem 

e alegou que o crime contra a 
mulher, Gabriella Custódio da 
Silva, foi uma tragédia e um 
acidente. O homem prestou 
depoimento, foi liberado por 
volta das 18h30 e responderá 
pelo crime em liberdade.

O vídeo foi liberado pela 
defesa do homem – apontado 
como o autor do tiro que ma-
tou Gabriella – enquanto ele se 
dirigia à Delegacia de Homicí-
dios de Joinville para prestar 
depoimento pelo assassinato 
da jovem, ocorrido na noite 
dessa terça-feira, no distrito 
de Pirabeiraba, região norte da 
cidade.

De acordo com o dele-
gado Elieser José Bertinotti 
,não havia intimação contra 
o suspeito e ele se apresen-
tou espontaneamente após o 
período de flagrante. O advo-
gado explicou à reportagem 
da RICTV Record que Leonar-
do alegou que o disparo fatal 
ocorreu de forma acidental. 
“No caso, ele relatou, em resu-
mo, que foi até a casa dos pais 
com a vítima e, entre alguns 
afazeres, ele queria aproveitar 
a oportunidade para observar 

uma arma de fogo que o pai 
dele tinha adquirido no dia 
anterior”, explicou.

Ainda segundo o depoi-
mento de Leonardo, Gabriella 
também queria ver a arma e 
na hora em que ambos a pe-
garam houve o disparo. “Na 
oportunidade que eles tira-
ram a arma, o carregador fi-
cou numa mão e a arma na 
outra. Ele alega que na hora 
que ele foi mostrar essa arma 
de fogo para a vítima ocorreu 
um disparo sem acionamen-
to. A arma disparou “sozinha” 

na versão dele.
Os próximos passos são 

ouvir as demais pessoas en-
volvidas, como os familiares de 
ambos. Além disso, o delegado 
espera pelo laudo cadavérico 
para saber mais detalhes sobre 
o local exato da perfuração. Isso 
será relevante para confrontar 
versões apresentadas.

O advogado de Leonar-
do, Pedro Wellington Alves da 
Silva, explicou que seu clien-
te admite ter deixado a vítima 
no hospital Bethesda no porta
-malas do seu veículo. 

Leonardo Martins prestou depoimento na tarde de ontem  em Joinville

JONATHAN ROCHA/ND

Ele se arrepende de ter 
tido essa curiosidade [de 
conhecer a arma]...”

Pedro Alves da Silva, 
advogado de Leonardo


