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EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
DATA 1º LEILÃO 17/09/19 ÀS 15H30 - DATA 2º LEILÃO 20/09/19 ÀS 15H30

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 1086,
faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo 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 JoséSC. 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.: Consta Ação Anulatória processo 0301899-89.2018.8.24.0064 da 4ª Vara Cível do
Foro de São José - SC. O vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com os critérios
e limites estabelecidos nas “Condições de Venda dos Imóveis” constantes do edital”. Ocupado
(AF). 1º Leilão: 17/09/2019, às 15.30h. Lance mínimo: R$ 654.839,18. 2º Leilão: 20/09/2019, 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. Vicente de
Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 1086

REGISTRO DE IMÓVEIS - 3° OFÍCIO
Florianópolis - SC
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo (guia) n° 87.669. Protocolo n° 114.583, 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 CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, pertinente ao Contrato firmado no Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 2011,
com financiamento garantido por alienação fiduciária, registrada sob o n°. 2 na matrícula n°. 40.329
deste 3° RI, referente ao TERRENO com área de 388,50m2, situado na rua Des. Manoel Lacerda,
Coqueiros, Subdistrito do Estreito, neste Município, designado por lote n° 49 do Loteamento Jardim
Ribamar, encontra-se edificada no terreno uma casa de alvenaria com dois (2) pavimentos sob n°
46, procede à intimação dos devedores fiduciantes RICARDO BRANDT NASCHENWENG, advogado,
CPF 912.025.909-34, e sua esposa GABRIELA REITZ MULLER NASCHENWENG, economista, CPF
003.876.999-96, ambos brasileiros, domiciliados na rua Desembargador Manoel Barbosa Lacerda n°
46, Coqueiros, nesta Capital, a fim de que satisfaçam as obrigações contratuais em débito, no valor
de R$ 389.043,63 (trezentos e oitenta e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e três centavos),
valor este posicionado em 22/07/2019, aos quais se somarão as despesas de cobrança e intimação
no momento do efetivo pagamento. Deverão os intimados 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 deverão
efetuar a purga do débito acima, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da
terceira e última publicação deste edital. Ficam os intimados cientificados 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 dos devedores para a entrega de
notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.
Florianópolis, 22 de julho de 2019.
Leonardo Garcia
Escrevente

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais
LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.
CNPJ Nº 82.937.293/0001-00

1ª ERRATA DO PROCESSO LICITATÓRIO 016/19 – Leilão 016/19
O EDITAL DE LEILÃO teve seus itens alterados conforme segue:
Onde se lê:
O Leilão será realizado de forma presencial/virtual na Fundação Cultural Badesc
localizada na Rua Visconde de Ouro Preto, 216, Bairro Centro – Florianópolis/SC.
Leia-se
O Leilão será realizado de forma presencial na Fundação Cultural Badesc
localizada na Rua Visconde de Ouro Preto, 216, Bairro Centro – Florianópolis/SC.
O item 3.9 passa a ter a seguinte redação:
3.9 Os documentos constantes do item 3.8 deverão ser entregues com antecedência
mínima de cinco dias úteis da data prevista para o leilão, ou seja, 25/09/19, na
Gerência Administrativa do Badesc, localizada na Rua Almirante Alvim, 491 –
Centro – Fpolis – SC – Cep 88015-380.
No Item 10.2, onde se lê: LEILÃO 009/2019, leia-se: LEILÃO 016/2019.
No Anexo III do Edital, onde se lê: Leilão BADESC nº 4/2019,
leia-se: Leilão BADESC nº 016/2019.
Eduardo Alexandre Côrrea de Machado – Diretor Presidente e
Paulo Renato Vieira Castro – Diretor Administrativo e Financeiro
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 DESMEMBRAMENTO
Sebastião David Correa Tourinho, Oficial Titular do Registro de Imóveis de
Palhoça, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 19 da Lei n° 6.766/79.
FAZ SABER a todos os interessados que Margarita Terezinha Hermann e Ilton Antonio
Hermann, depositaram neste Ofício os documentos do desmembramento com área de 457,25 m2,
situado na rua Ari da Silva, s/n° Rio Grande, Palhoça/SC, designado por lote n° 05, com as seguintes
confrontações: Frente 29,50 metros, para a rua Ari da Silva, fundos, medindo 29,50 metros, com os
imóveis de Maria Adriana dos Anjos, H2 Engenharia e Consultoria Ltda e Anderson Geraldo, de um
lado, 15,50 metros com o lote 04, e de outro lado, 15,50 metros com o lote n° 06. Matriculado sob n°
26.128-RG. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se este edital a ser publicado em
jornal local, por três dias consecutivos, podendo o referido pedido ser impugado no prazo de quinze (15)
dias, contados dadata da última publicação: O Oficial
Responsável técnico
Isaias Mauri da Silva
CREA/SC n° 136568-8-SC ART n° 6558799-7

Capes corta 5.613 bolsas
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior anunciou
ontem o corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado a
partir deste mês. É o terceiro comunicado do tipo neste ano. Ao todo, a Capes
vai deixar de oferecer cerca de 11 mil bolsas. O Ministério da Educação divulgou
ontem que, em 2020, a Capes só terá metade do Orçamento de 2019.

PUBLICAÇÃO LEGAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS
O Presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol de SC, Agnaldo Liz Souza, no uso de suas atribuições CONVOCA os
associados, para participarem das eleições, a se realizar no dia 20 de Setembro de 2019, das 12h às 18h, nas dependências
do Sindicato, sito na Rua Tenente Silveira, 482, sala 602, Centro, Florianópolis(SC).
Em face dos dispositivos estatutários da ordem do dia constará:
1) Eleição da diretoria para o mandato 2019-2021.
Florianópolis, 30 de OUTUBRO de 2019.
AGNALDO LIZ SOUZA - PRESIDENTE DAS REGRAS PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS
As chapas candidatas deverão dar entrada do seu pedido de inscrição na Secretaria do Sindicato, até 10 (DEZ) dias após a
publicação do presente Edital.
A inscrição da chapa além dos nomes deverá constar o cargo ao qual está concorrendo o candidato e estar com a nominata
completa dos cargos, além dos nomes que concorrerão aos cargos do Conselho Fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 521/SMA/DSLC/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de agregado pétreo: Pó de Pedra. Dia 17
de setembro de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br.
O Pregoeiro.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação
deste edital R$ 396,00.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 FME
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução do piso sintético e demarcação e
sinalização de raias da pista de atletismo a ser instalada no Complexo Esportivo, relacionada ao programa
de transferência, n.º 2019008002, firmado com o governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio
da Fundação Catarinense de Esporte, objetivando apoio aos municípios de Timbó, Pomerode e Indaial
para a realização dos jogos abertos de Santa Catarina - JASC, evento vinculado ao calendário oficial da
FESPORTE, conforme proposta n° 0000021602. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos
de Habilitação e a Proposta de Preços até às 14h30min do dia 19 de setembro de 2019. ABERTURA: dia
19 de setembro de 2019 às 14h35min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.
timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br, e telefone (47) 3380-7000, ramal 7035.
Timbó (SC), 02/09/2019 MÁRCIO ELÍSIO - Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes

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

ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 015/2019
Processo nº 416/2019 – Proc. Adm. 7422/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E UBS
DE CAMPINAS LOCALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, ESQUINA
COM A AVENIDA OSNI JOÃO VIEIRA – CAMPINAS – SÃO JOSÉ/SC. ENTREGA DOS
ENVELOPES: Até as 14h00min do dia 04 de outubro de 2019. ABERTURA DOS ENVELOPES:
Às 14h30min do dia 04 de outubro 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. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às
18h00min. Fone: (48) 3381-0100 ou (48) 3381-0446.

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento
dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão
disponíveis na Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e no endereço:
www.sesc-sc.com.br (licitações).
Modalidade: Concorrência nº 58/19
Objeto: registro de preço para aquisição de carnes bovinas, aves, suíno, peixes
e frutos do mar, embutidos, queijos, iogurtes, massas e congelados diversos para
unidade do Sesc/SC em Concórdia.
Entrega das propostas: até as 14h do dia 19/9/2019
Modalidade: Concorrência nº 59/19
Objeto: registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para o Hotel Sesc
Cacupé/SC.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 19/9/2019
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

AVISO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 46/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº. 30/2019.
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Major Gercino/SC, torna público aos
interessados o resultado da licitação modalidade Tomada de Preços nº 30/2019; Processo nº
46/2019: Tipo de Licitação: Menor preço, regime de execução empreitada por preço global; Objeto:
Contratação de Empresa especializada em obras e serviços de engenharia com o objetivo de
renovação e modernização da cidade de Major Gercino, envolvendo a pavimentação de ruas,
drenagens e calçadas em conformidade com o edital de tomada de preços n° 30/2019, seus anexos
e os projetos, cujos recursos são oriundos da operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal
S/A, através do programa Finisa. Empresa Vencedora: ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA
EIRELI-ME, CNPJ nº 22.853.624/0001-94. Valor: Lote nº1 R$ 434.798,91; Lote nº2 R$ 441.276,20;
Lote nº3 R$ 341.426,33 e Lote nº 4 R$ 598.126,00, totalizando de R$ 1.815.627,44.
Major Gercino, 02 de setembro de 2019.
Valmor Pedro Kammers
Prefeito Municipal

NO SENADO

Previdência
tem mais de
300 emendas
O relator da reforma da
Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE),
apresenta amanhã a complementação do parecer lido
na semana passada na CCJ
(Comissão de Constituição e
Justiça) da Casa. Nesses dois
dias, o senador deve se debruçar na análise de mais de
200 emendas – sugestões de
alteração ao texto – que ainda estão sem parecer.
Até as 14h de ontem, 378
emendas haviam sido apresentadas. No entanto, mais
da metade, 233, ainda dependem da análise de Tasso.
O trabalho do relator pode
aumentar muito ainda, já que
emendas podem ser apresentadas até o final da discussão
da matéria na comissão.
A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), está
preparada para uma reunião
longa do colegiado nesta quarta-feira. É que, além
do complemento do voto de
Tasso, no mesmo dia, serão
lidos os chamados votos em
separado à proposta.

Tramitação
Caso a conclusão da
votação na CCJ ocorra
amanhã, como previsto, o
texto segue para análise
no plenário da Casa. Lá, a
proposta é votada em dois
turnos, com cinco sessões
de discussão no primeiro
e três no segundo. O prazo
começa a ser contado a partir
de quinta-feira, a primeira
sessão de discussão.
No próximo dia 10, haverá
sessão temática sobre a
reforma da Previdência no
plenário da Casa. O debate
contará com a participação
de especialistas e do ministro
da Economia, Paulo Guedes.
A expectativa é de que, até
10 de outubro, o segundo
turno de votação esteja
concluído. Se o texto for
aprovado tal qual como veio
da Câmara e tiver o apoio
de no mínimo 49 dos 81
senadores em cada turno,
segue para promulgação.

