
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital que, fundamentado no parágrafo 40, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal protocolado sob n° 175.478, INTIMA a Sra. Kivia 
Dayane Oliveira Correa inscrita no CPF n° 374.930.468-83 a cumprir as obrigações contratuais 
do Financiamento Imobiliário n° 844441646704 registradas sob o n° R.13 na matricula 46.464, 
deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente ao financiamento do imóvel 
da rua Alcino dos Navegantes Moreira, n° 400, Apartamento 42, Bloco 3, Residencial Belle Ville, 
Barra do Aririú, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 16/09/2019, 
correspondia a R$ 9.059,50 (nove mil e cinquenta e nove reais, e cinquenta centavos), sujeitos 
à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento. A INTIMAÇÃO é para que Vossa Senhoria se dirija a este Oficio de Registro de 
Imóveis, no endereço supra citado, 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. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto à credora. Fica 
Vossa Senhoria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, 
garante o direito de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária - Caixa 
Econômica Federal nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, 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.

Palhoça/SC, 16 de setembro de 2019.
O OFICIAL

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 175.499, INTIMA o Sr. 
Marcelo Amorim Coutinho, inscrito no CPF n° 037.449.119-42, a cumprir as obrigações 
contratuais do Financiamento Imobiliário n° 855552317814 registradas sob o n° R.05 da 
matricula n° 60.209 deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a 
compra do imóvel na rua Nereu Ghizoni, n° 880, Apartamento 33, Bloco B-13, Condomínio 
Adair Francisco Thiesen, Guarda do Cubatão, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, 
posicionado em 17/09/2019, correspondia a R$ 25.040,20 (vinte e cinco mil, quarenta reais e 
vinte centavos), sujeitos à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança 
até a data do efetivo pagamento. A INTIMAÇÃO é para que Vossa Senhoria se dirija a este 
Oficio de Registro de Imóveis, no endereço supra citado, 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. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto 
ao credor. Fica Vossa Senhoria cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no 
prazo supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário — 
Caixa Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7º, do art. 26, 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.

Palhoça/SC, 17 de setembro de 2019.
O OFICIAL

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital que, fundamentado no parágrafo 4º, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 172.216, INTIMA o Sr. 
Rafael Cavalcante Silva Coelho, inscrito no CPF n° 008.964.819-64, a cumprir as obrigações 
contratuais do Financiamento Imobiliário n° 844440903398-8 registradas sob o n° R.10 da 
matrícula n° 52.518 deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a 
compra do imóvel na rua Pedro Thiesen Junior, n° 39, Apartamento 204, Bloco 10, Residencial 
Ilhas Gregas, Aririü, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 
17/09/2019, correspondia a R$ 15.703,63 (quinze mil, setecentos e três reais e sessenta e três 
centavos), sujeitos à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até 
a data do efetivo pagamento. A INTIMAÇÃO é para que Vossa Senhoria se dirija a este Ofício 
de Registro de Imóveis, no endereço supra citado, 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. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto ao 
credor. Fica Vossa Senhoria cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário — Caixa 
Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, 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.

Palhoça/SC, 17 de setembro de 2019.
O OFICIAL

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital que. fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 177.860, INTIMA o Sr. 
Vitor Luciano Mendes Cordeiro dos Santos, inscrito no CPF n° 702.442.811-22, a cumprir 
as obrigações contratuais do Financiamento Imobiliário n° 878770113084 registradas sob 
o n° R.7 da matricula n° 92.271 deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, 
referente a compra do imóvel na rua 702, n° 108, Apartamento 302, Bloco D, Residencial Paço 
da Coroa, São Sebastião, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 
16109/2019, correspondia a R$ 8.146,26 (oito mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e seis 
centavos), sujeitos à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança 
até a data do efetivo pagamento. A INTIMAÇÃO é para que V. Sa. se dirija a este Oficio de 
Registro de Imóveis, no endereço supra citado, 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. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto ao 
credor. Fica Vossa Senhoria cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário — Caixa 
Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514197.
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal. conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 16 de setembro de 2019.
O OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 1.188,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 619/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais diversos (cone de sinalização, 
carrinho de mão, fio de nylon, tubos e conexões de PVC, tela sombrite e outros) 
destinados ao Departamento de Limpeza Pública da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital – COMCAP. Dia 10 de outubro de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 629/SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Papeleiras para a Autarquia de Melhoramentos da Capital – COMCAP. 
Dia 10 de outubro de 2019, às 17h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. 
O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 657SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus novos, protetor de pneus e 
câmaras de ar para os veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Autarquia 
de Melhoramentos da Capital – COMCAP. Dia 14 de outubro de 2019, às 15h30min. 
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 658SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de peças com as especificações técnicas e características especificadas 
para uso, reposição e manutenção de veículos leves e pesados, máquinas, equipamentos 
dos diversos departamentos da companhia, tais como cardans e componentes, 
conexões, acessórios de automação, filtros, itens hidráulicos e mangueiras, além 
de tomadas de força e itens de vedação. Dia 14 de outubro de 2019, às 17h00min. 
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/SMA/DSLC/2019

Objeto: O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que o edital de Pregão Eletrônico nº 294/SMA/
DSLC/2019, com aviso publicado no Diário Oficial da União, Seção 03, página 183, em 
09 de julho de 2019, sofreu retificação em seu Termo de Referência. O novo edital se 
encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. A sessão ocorrerá 
no dia 09 de outubro de 2019, às 17h. O Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 431/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção, recuperação, e conservação predial 
para atender as necessidades do mercado público de Florianópolis. Dia 04 de outubro de 
2019, às 10h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 572/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de agente de integração, 
para intermediação de estágios junto aos estabelecimentos de ensino público ou privado, para 
desenvolvimento de atividades conjuntas para operacionalização de programa de estágio a 
estudantes, nos termos estabelecidos por lei 11.788/2008, conforme as leis municipais. nº 
7.319/2007 e suas alterações. Dia 04 de outubro de 2019, às 17h00min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N.º 503/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Registro de Preços para a contratação de 
empresa especializada em fornecimento de equipamentos de informática que atenderão os 
órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Florianópolis/SC. Dia 07 de outubro 
de 2019, às 17h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO LEGAL

ESTADO NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2019

Mortes em Calmon, 
Criciúma e Urussanga

De acordo com o relatório 
da PMRV, no sábado, uma 
mulher de 38 anos morreu 
após uma colisão frontal. O 
acidente ocorreu por volta 
das 19h35 no km 341,500 
da SC-108, em Urussanga. 
Envolveram-se na colisão um 
Sandero e um Picasso, ambos 
com placas de Criciúma.

Outra ocorrência, também 
no sábado, foi por volta das 
19h50, no km 0,700 da SC-
486, em Itajaí. Um pedestre 
morreu após ser atropelado 
por um veículo, com placas de 
Joinville, conduzido por um 
homem de 62 anos.

Já na manhã do domingo, 
por volta das 11h15, a PMRV 
atendeu a uma colisão frontal 
envolvendo um caminhão, 
com placas de Barão de 
Cotegipe/RS e um veículo, 
com placas de Calmon, que 
pertence à prefeitura da 
cidade. A ocorrência foi no km 
59,100 da SC-135, em Calmon. 

ACIDENTES

Sete morrem 
nas estradas 
do Estado

Segundo informações da PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) e da 
PMRV (Polícia Militar Rodoviá-
ria) foram registradas pelo me-
nos sete mortes em acidentes de 
trânsito neste fim de semana, en-
tre os dias 21 e 22 de setembro, em 
Santa Catarina.

A ocorrência mais grave foi 
na tarde do sábado, na BR-282, 
em Ponte Serrada, Oeste, onde 
três pessoas morreram após uma 
colisão frontal. De acordo com a 
PRF, a ocorrência foi por volta das 
18h20, do sábado, no km 459,9, 
da BR-282, e envolveu dois veí-
culos. O motorista de 21 anos do 
Santana, placas de Ponte Serrada, 
e o motorista e a passageira da 
Saveiro, placas de Itá, morreram 
no local.

Outra ocorrência com morte 
registrada em rodovias federais 
foi por volta das 9h45 do domin-
go, no km 347,3, da BR-101, em 
Tubarão. Segundo a PRF, o con-
dutor de 35 anos, que conduzia 
um caminhão com placas de Es-
trela/RS, morreu após o tomba-
mento do veículo.


