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PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital - Continente / 1ª Vara Cível Rua São
José, 300, Balneário, Estreito - CEP 88075-310, Fone: (48), Florianópolis-SC - E-mail: continente.civel1@
tjsc.jus.br Edital de citação - monitória - com prazo de 30 dias Ação: Monitória/PROC Requerente: Clara
Sonia Martins / Requerido: Eliana Terezinha Tasca e outro / Juiz de Direito: Marcelo Elias Naschenweng
Chefe de Cartório: Claudia de Oliveira Leivas Bastos Processo n. 0300922-82.2014.8.24.0082 Citando(a)
(s): ELIANA TEREZINHA TASCA, brasileiro(a), Casada, Técnica em Enfermagem, RG 779324, CPF
378.179.499-72, Rua do Capim, Passagem de Maciambu (ens Brito), CEP 88139-018, Palhoça - SC
Valor do Débito / Descrição do(s) Bem(ns): R$ 7.224,25. Data do Cálculo: 10/04/2019. 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 efetuar o
pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada, acrescido de honorários advocatícios
de 5% do valor da causa, ou oferecer embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste
edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas (art. 701, § 1º, do CPC).
ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado, constituir-se-á de pleno direito
o título executivo judicial (art. 701, § 2º, 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), 21 de agosto de 2019. Caroline de Barros Leonetti

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DE EDITAL Ação: Usucapião/PROC Requerente: Fabiana Mastella Barcelos:
CERTIFICO, para os devidos fins que, nesta data de 30/07/2019, nesta cidade e Comarca da Capital, Estado
de Santa Catarina, foi afixado no átrio deste Fórum, o edital a seguir transcrito: PODER JUDICIÁRIO DE
SANTA CATARINA 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 EDITAL DE USUCAPIÃO
– RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Usucapião/PROC Requerente:
Fabiana Mastella Barcelos / Juíza de Direito: Maria Paula Kern Chefe de Cartório: Taiana Bonin Processo
n. 0009674-36.2013.8.24.0023.Citando os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais
interessados. Descrição do bem : Um terreno localizado na Servidão Cecília Jacinta de Jesus, 541, Rio
Tavares, Florianópolis,SC. Com área de 503,32m², Perímetro 93,10m, frente a sudoeste, medindo 17,16m,
estremando com a Servidão Cecília Jacinta de Jesus; fundos a nordeste, medindo 17,01m, estremando com
Sérgio Roberto Arruda; lateral direita a noroeste,medindo 29,44m estremando com Germano Lehmann Ferrari;
lateral esquerda a sudeste, medindo 29,49, estremando com Tânia Regina Maria da Rocha estremando. Prazo
Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do 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 que, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do
processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo
supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a
ação no prazo marcado, presumir-seão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial (art. 285, c/c art. 319 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 orgão oficial.
Florianópolis (SC), 30 de julho de 2019

Publicação
Legal

48
3212 4104
AVISO
A CEDRO ENGENHARIA informa a comunidade
de Forquilhas, São José/SC, que realizará
detonação de rocha nesta quarta-feira, dia
04/09/2019 entre 16:00 e 17:00 horas na área
de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato
pelo telefone (48) 3029-3600.

BESCVAL
BESC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ 82.518.523/0001-99

Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas Realizada em Trinta de Abril de
Dois Mil e Dezoito
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na Praça XV de Novembro, nº 329, Centro Florianópolis (SC), reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da Companhia. Os trabalhos foram suspensos por
15 (quinze) dias e retomados no dia 15.05.2018, às quinze horas, no mesmo local. Verificando o Livro de Presença dos Acionistas
apurou-se que havia quorum legal para a instalação da Assembleia, pois estava presente o Banco do Brasil S.A., acionista detentor
de 10.168.639 ações ordinárias nominativas, todas com direito a voto (representando 99,6% do capital votante). Em observância ao
disposto no artigo 128 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, foi designado para presidir os trabalhos o Sr. Antonio Jonas Madruga,
representante do acionista majoritário, que declarou instalada a Assembleia, em 1ª convocação, convidando para compor a mesa:
(i) Cristina Gonçalves Rodrigues, Membro do Conselho Fiscal; e (ii) André Luiz Valença da Cruz, este para servir como Secretário.
Composta a mesa, comunicou que a Assembleia havia sido regularmente convocada por edital publicado na forma do artigo 124, da
Lei n.º 6.404/76, nas edições de 20, 23 e 24 de abril de 2018 do Diário Oficial da União (pags. 74, 67 e 68) e do jornal Notícias do
Dia - SC (pags. 44, 30 e 15, respectivamente), solicitando ao Secretário que procedesse à sua leitura, cujo teor é o seguinte: BESC
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 82.518.523/0001-99. São convidados os Senhores Acionistas
da Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Bescval - companhia fechada - a participarem, em primeira convocação,
da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária que se realizará na Praça XV de Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC), às 15
horas do dia 30 de abril de 2018, a fim de tratar dos seguintes assuntos: Assembleia Geral Ordinária I - Exame e aprovação das
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e dos relatórios dos
Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria referentes ao exercício 2017; II - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício de 2017 e a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio; III - Eleger os membros da Diretoria - Mandato
2018/2020. Assembleia Geral Extraordinária I - Fixar a remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; II - Aprovar o
Cronograma de Adequação à Lei 13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados no
Banco do Brasil, na Praça XV de Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC), preferencialmente até 24 horas antes da realização
da Assembleia. A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na Praça XV de Novembro, 329, Centro Florianópolis (SC). Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/1976, o acionista, ou seu representante
legal, deverá apresentar documento hábil de identidade. Brasília (DF), 17 de abril de 2018. Ana Paula Teixeira de Sousa - Presidente.
Procedida a leitura do edital de convocação, passou-se ao exame e deliberação dos assuntos nele constantes. Inicialmente, foi
aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme prevê o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei n.º 6.404/76, e suas
posteriores alterações. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Item I - o Presidente esclareceu que o Relatório da Administração, os
Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2017 e os Pareceres do Conselho Fiscal e
dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria se encontravam à disposição dos Srs. Acionistas e foram publicados no dia
08.03.2017 no Diário Oficial da União e no Jornal Notícias do Dia - SC. Após examinados, o Presidente colocou-os em discussão
e votação, tendo sido aprovados pelo acionista. Item II - a absorção do prejuízo com saldo de Reserva Legal, conforme previsto no
parágrafo único do artigo 189 da Lei 6.404/76 e na manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
- Sest por meio da Nota Técnica nº 6189/2018-MP, de 19.04.2018, conforme quadro a seguir::
Lucro Líquido
Dividendos/JCP Prescritos
Constituição de Reserva Legal
Dividendos mínimos obrigatórios - 25%
Dividendo adicionais
Total destinado ao acionista

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

R$ mil
Exerc/2017
(113)
--113
-------

Submetida à votação, a matéria foi aprovada pelo acionista. O presidente da mesa, ao apresentar para deliberação a matéria do
Item III da ordem do dia - eleger os membros da Diretoria, constatou que o acionista majoritário ainda não possuía as orientações de
voto para deliberar sobre a eleição da Diretoria. Dessa forma, considerando a necessidade de obtenção pelo Banco do Brasil S.A.
da orientação de voto necessária para deliberação, nos termos do artigo 134, §2º da Lei 6.404/76, o Presidente da mesa declarou
a Assembleia suspensa até 15.05.2018, ás 15h00, data e hora previstas para reinício dos trabalhos. Em 15.05.2018 às 15h00, foi
dado continuidade aos trabalhos interrompidos em 30.04.2018. O presidente da mesa foi informado que o Banco do Brasil S.A. já
possuía as orientações de votos necessárias para deliberar as demais matérias da ordem do dia. O representante do Banco do Brasil,
acionista majoritário, apresentou as seguintes indicações: (i) para a Diretoria, a seguir qualificados, para cumprirem o mandato até
a Assembleia Geral Ordinária de 2020: Diretora-Presidente - ANA PAULA TEIXEIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, bacharel em
ciências contábeis, inscrita no CPF/MF sob o nº 536.875.581-34, portadora da Carteira de Identidade nº 1.200.819, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Pça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro - Rio de Janeiro (RJ);
Diretor - FÁBIO CRISTIANO DANIN EUZÉBIO, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 113.060.818-23, portador da
CNH nº 01413608208, expedida em 24.07.2015 pelo Departamento de Trânsito de São Paulo (SP). Endereço: Rua Manoel Ache, 980,
apartamento 191 - Ribeirão Preto (SP). Os indicados foram eleitos pelo acionista. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Item I fixar a remuneração dos Diretores e membros do Conselho Fiscal - o representante do acionista majoritário emitiu voto (i) pela fixação
da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal em R$ 4.996,22, nos termos da Nota Técnica nº 6189/MP, de 19.04.2018,
da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest. e (ii) pelo não pagamento de honorários aos Diretores,
haja vista que a remuneração paga a eles pelo Banco do Brasil S.A. abrange as funções que exercerão na Besc Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em seguida, o presidente da mesa apresentou o item II da Assembleia Geral Extraordinária - Aprovar
o cronograma de adequação à Lei nº 13.303/16 e ao Decreto 8.945/16. Submetido à votação, o Cronograma de Adequação, em
anexo, foi aprovado pelo acionista para cumprimento integral dos dispositivos da Lei das Estatais. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente deu por encerrados os trabalhos e informou que iria suspender a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente
Ata. Reaberta a sessão, a Ata foi lida e aprovada, dela extraindo-se as cópias necessárias destinadas aos fins legais. Florianópolis
(SC), 15 de maio de 2018. Assinaram: Antonio Jonas Madruga, Presidente da Assembleia e Representante do Banco do Brasil S.A. e
André Luiz Valença da Cruz, Secretário da Assembleia. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO DE
Nº 05, PÁGINAS 122 A 130.. Atestamos que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular
e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte. DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA
FINANCEIRO - DEORF – Victor Teodoro de Melo Sanches - Analista. A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina certificou o
registro em 22.08.2019, sob número 20188671757, Blasco Borges Barcellos - Secretário-Geral.

EDITAL Nº 07/2019
CONVOCA ELEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL DO
SINDICATO DOS PROFESSORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE SANTA CATARINA/
APUFSC- SINDICAL GESTÃO 2019/2021
O Presidente do Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições e de acordo com o disposto no Artigo 42 do Estatuto do Sindicato, CONVOCA SEUS FILIADOS
para a eleição para o Conselho Fiscal da Apufsc-Sindical, GESTÃO 2019-2021, a realizar-se das 09 horas
do dia 08 de outubro de 2019 até às 17 horas do dia 10 de outubro de 2019, por meio eletrônico.
1 Das inscrições:
1.1 Período de inscrição de CHAPAS: 09 a 19 de setembro de 2019, de segunda-feira a sexta-feira, das
9h às 12h e das 14h às 17h.
1.2 Local de inscrição de CHAPAS: Secretaria da Apufsc-Sindical, sede Max & Flora, Rua Lauro Linhares,
2055, Edifício Max & Flora, Torre Max, sala 901. Fpolis, SC.
1.3 Condições de inscrição de CHAPAS: Poderão candidatar-se aos cargos do Conselho Fiscal os
professores das Universidades Federais de Santa Catarina que
§ 1º estiverem sindicalizados até o dia 08 de setembro de 2019, conforme § 1º do Art. 10 do Estatuto;
§ 2º estiverem em pleno gozo de seus direitos sindicais; e
§ 3º estiverem desligados de cargos administrativos em universidades federais situadas no território do
estado de Santa Catarina.
1.4 Data e horário das eleições: Das 09 horas do dia 08 de outubro de 2019 até às 17 horas do dia 10
de outubro de 2019.
2 Das disposições gerais:
2.1 Condições de votação: Os professores filiados poderão votar
§ 1º em todos os dispositivos eletrônicos com acesso a internet, via browser para navegação. Haverá
computadores disponíveis na sede campus/Fpolis do Sindicato para os professores que preferirem votar
presencialmente;
§ 2º caso se sindicalizarem até o dia 08 de setembro de 2019 e
§ 3º se estiverem em pleno gozo de seus direitos sindicais.
O Estatuto da Apufsc-Sindical e as resoluções da Comissão Eleitoral encontram-se à disposição dos seus
filiados na Secretaria do Sindicato e no site da Apufsc: http://www.apufsc.org.br
Florianópolis, 04 de setembro de 2019
Prof. Carlos Alberto Marques
Presidente
Apufsc-Sindical

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) e www.licitacoes-e.com.br.
Modalidade: Concorrência nº 60/19
Objeto: registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para a unidade do
Sesc/SC em Concórdia.
Entrega das propostas: até as 14h do dia 20/9/2019
Modalidade: Pregão eletrônico nº 101/19
Objeto: aquisição de estantes em aço para arquivo de documentos do departamento
regional do Sesc/SC.
Entrega das propostas: até as 8h do dia 12/9/2019
Comissão Permanente de Licitação

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.031830/2019-50
Pregão Eletrônico nº 252/2019 - 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 252/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual
aquisição de materiais elétricos para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 46.671,81.
Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 04/09/2019, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para
sessão dos lances: dia 26/09/2019 às 14h15min. 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 23080.040923/2019-75
Pregão Eletrônico nº 261/2019 - 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
261/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de coletores
e demais itens para laboratório para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 62.650,01.
Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 04/09/2019, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão
dos lances: dia 23/09/2019 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.

