
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° 176.413, INTIMA a 
Sra. Caroline Cascaes da Silva Barcelos, inscrita no CPF n° 044.694.149-21 a cumprir 
as obrigações contratuais do Financiamento Imobiliário n° 844440753064 registradas sob 
o no R.6 na matricula 68.937, deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, 
referente ao financiamento do imóvel da rua Francesco Botticini, n° 257, Residencial Cittá 
di Viena, Apartamento n° 101, Aririú, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, 
posicionado em 08/10/2019, correspondia a R$ 7.962,45 (sete mil, novecentos e sessenta 
e dois reais e quarenta e cinco 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 cientificada 
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. HC
Obs.: O presente editai decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 08 de outubro de 2019.
O OFICIAL
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Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
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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, toma 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° 182.892, INTIMA a Sra. 
Fabiula Scheifler, inscrita no CPF n° 005.272.359-38 a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 144440791199 registradas sob o n° R.10 na matricula 62.762 e 
sob o n° R.8 na matricula 62.774, deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos 
na aquisição dos imóveis da rua Vereador Jacob Knabben da Silva, n° 1280, Apartamento n° 
406, Bloco 08, Vaga de Garagem n° 25, Residencial Recanto dos Sonhos. Informa, que o valor 
dos encargos, posicionado em 08/10/2019, correspondia a R$ 88.661,86 (oitenta e oito mil, 
seiscentos e sessenta e um reais e oitenta 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 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 o pagamento junto a 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. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização da devedora para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 08 de outubro 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, toma 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° 176.614, INTIMA a Sra. 
Julieti Vítor Bernardo, inscrita no CPF n° 082.241.729-45 a cumprir as obrigações contratuais 
do Financiamento Imobiliário n° 878770118655 registradas sob o n° R.5 na matricula 92.274, 
deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente ao financiamento do 
imóvel da rua 702, n° 108, Residencial Poço da Coroa, Apartamento n° 401, Bloco D, São 
Sebastião, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 08/10/2019, 
correspondia a R$ 9.836,98 (nove mil, oitocentos e trinta e seis reais, e noventa e oito 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 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 70, do art. 26, da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 08 de outubro de 2019.
O OFICIAL

AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO 08/2019

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 08/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MAJOR GERCINO/SC TORNA PÚBLICO 
ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO.
RETIFICOU-SE A DESCRIÇÃO DOS ITENS 18,19,20 e 185.
ACRESCENTOU-SE A EXIGÊNCIA DE AMOSTRA NOS ITENS 21,22,23 e 24.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 9 horas do dia 24 de outubro de 2019, no setor de 
licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. 
INFORMAÇÕES: O edital (errata) e seus anexos poderão ser obtidos através do telefone: (48)3273-1258, 
solicitar por e-mail e/ou retirar do edital através da página do município www.majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 10 de outubro de 2019. Secretario Municipal de Saúde - Marcos Marcelino

PROCESSO SELETIVO N.º 01/2019
EDITAL DE ABERTURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO

Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu gestor, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO n.º 01/2019, 
destinado ao provimento de vagas em caráter temporário, em conformidade com Art. 37, IX, da 
Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 1037/2009 e demais normas em 
vigor e de acordo com as instruções deste Edital. Do Cargo: Médico - ESF. Das inscrições: As 
inscrições serão realizadas de 11 a 25 de outubro de 2019 exclusivamente via internet, através 
do sítio eletrônico www.nbsprovas.com.br. Das provas: As provas serão aplicadas no dia 03 de 
novembro de 2019, sendo a prova objetiva no período matutino. O Edital e maiores informações 
poderão ser obtidos no Município de Major Gercino (SC), no site www.majorgercino.sc.gov.br, bem 
como no site da empresa organizadora www.nbsprovas.com.br. 

Major Gercino (SC), 11 de outubro de 2019. 
Sr. MARCOS MARCELINO. Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Major Gercino.

AVISO DE CONVOCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2019
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2019

PROCESSO Nº 33/2019.

ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL DO PINHEIRAL Assunto: Convocação para prosseguimento do Certame. DECISÃO: 
A Comissão Permanente de Licitação decide com fulcro na Lei 8.666/93, e demais dispositivos 
aplicáveis a matéria, em especial ao conteúdo do art. 44 e 45 da Lei 123/2006, resolveram 
CONVOCAR  a empresa Empresa WDF, Serviços Ltda –CNPJ nº 04.924.266/0001/81, para que 
querendo, apresente sua Proposta Desempate, no prazo de até dois dias. INFORMAÇÕES: 
Poderão ser obtidos através da página online do Município www.majorgercino.sc.gov.br  
e/ou e-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 10 de outubro de 2019.
Valmor Pedro Kammers

Prefeito Municipal

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente Estadual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SANTA CATARINA – PDT/
SC, na forma de seu Estatuto e da legislação vigente, convoca os membros da Executiva Estadual, 
Deputados Estaduais, Presidentes de Movimentos Partidários devidamente organizados em âmbito 
estadual e os Delegados eleitos dos Diretórios Municipais para a Convenção Estadual do PDT/SC a 
ser realizada no dia 19/10/2019, sábado, no Plenário Deputado Osni Régis, localizado na Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina, sito Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310, Centro – Florianópolis/SC, com 
inicio as 09h00 e término as 12h00. Com a seguinte ordem do dia:

1. Eleição do Diretório Estadual, assim constituído: 55 (cinqüenta e cinco) membros titulares; 20 
(vinte) membros suplentes, totalizando 75 (setenta e cinco) membros;

2. Eleição da Executiva Estadual, Conselho Fiscal e Comissão de Ética;

3. Ato de filiação;

Florianópolis/SC 10 de outubro de 2019
MANOEL DIAS

Presidente Estadual do PDT/SC 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 1.056,00.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 723/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 a Contratação de empresa para execução 
da pavimentação e qualificação de vias – Trecho Alameda César Nascimento – 
Jurerê – Canasvieiras – Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será 
até às 13h20min do dia 29/10/2019. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo 
dia, às 13h30min, 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.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 724/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 a Contratação de empresa para execução 
da reforma do Casarão Bento Silvério – Lagoa da Conceição – Florianópolis/
SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 14h50min do dia 29/10/2019. A 
reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 15h, 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.

SUNTECH S.A.
CNPJ nº 01.207.219/0001-29 - NIRE n° 42 300025836 

Ata da 28ª Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 24 de setembro de 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada em 24 de setembro de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Suntech S.A., localizada 
na Rua Ferreira Lima, número 238, 9º andar, Centro, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88015-420 
(“Companhia”).
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Ad-
ministração da Companhia.
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Luiz Moritz e secretariados por Lucas Antanas Gandolfi Paranhos.
4. Ordem do Dia: deliberar sobre a eleição de Lucas Antanas Gandolfi Paranhos para o cargo de Diretor Jurídico da 
Companhia.
5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram 
o quanto segue:
5.1. Aprovar a eleição de Lucas Antanas Gandolfi Paranhos, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB-SP sob o 
nº. 258.197 e na OAB-SC sob o nº. 36535-A, portador do CPF: 22523907860, RG: 29546852-X SSP/SP, com endereço 
profissisonal na Rua Ferreira Lima, número 238, 9º andar, Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 
88015-420, para o cargo de Diretor Jurídico da Companhia
5.1.1. O membro da Diretoria ora eleito toma posse do seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado 
no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, declarando, nos termos e para fins do §1º do artigo 147 da Lei 
das S.A., que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos.
5.1.2. Em razão destas alterações, conforme aprovação no item 5.1 acima, o quadro de Diretores atualizado da Companhia 
é o seguinte:

Membro Cargo
Ricardo Luiz Moritz Diretor Técnico
Javier Andres Serra Garcia Diretor de Operações
Lincoln Egydio Lopes Diretor Comercial
Lucas Antanas Gandolfi Paranhos Diretor Jurídico
Vinícius Nascimento Ramos Diretor Financeiro

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Florianópolis/SC, 24 de setembro de 2019. Mesa: Ricardo Luiz 
Moritz – Presidente; Lucas Antanas Gandolfi Paranhos – Secretário. Conselheiros Presentes: Elad Sharon; Peter Fante e 
Douglas Robinson.
Certifico que a presente ata é cópia fiel transcrita no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia de nº 02, com folhas de nº 41 e 42.

Florianópolis, 24 de setembro de 2019.
Mesa:

Ricardo Luiz Moritz 
Presidente

Lucas Antanas Gandolfi Paranhos
Secretário

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2019

Mais concursos 
ao Censo 2020

A aplicação das provas 
objetivas será no dia 8 de 
dezembro, no período da tarde. O 
resultado final do processo será 
divulgado no dia 10 de janeiro 
de 2020. De acordo com o IBGE, 
ao todo no país o concurso está 
ofertando 2.658 vagas.

 Esse é o segundo processo 
simplificado do total de quatro que 
o IBGE fará neste e no próximo ano 
para selecionar os colaboradores 
do Censo 2020. Ao todo, em Santa 
Catarina, serão ofertadas 7,5 mil 
vagas. O terceiro, com edital 
em fevereiro, será para Agente 
Censitário Municipal e Agente 
Censitário Supervisor. O último 
processo será para recenseador.

SELEÇÃO AO IBGE

Inscrições
vão até
terça-feira

Vão até a próxima terça-feira 
(15) as inscrições ao processo se-
letivo simplificado do IBGE para 
as funções de Coordenador Cen-
sitário Subárea e Agente Censitá-
rio Operacional. Em Santa Catari-
na, há 66 vagas para Coordenador 
Censitário Subárea, todas para 
atuar em Florianópolis. A remu-
neração é de R$ 3.100, e o valor 
da inscrição, R$ 58. São 49 vagas 
para ampla concorrência, 13 para 
pessoas pretas ou pardas e quatro 
para pessoas com deficiência.

 Para Agente Censitário Ope-
racional são 59 vagas com base de 
trabalho em 49 municípios catari-
nenses. A remuneração do cargo é 
de R$ 1.700, e o valor para se inscre-
ver, R$ 42,50. Há 50 vagas para am-
pla concorrência, sete para pessoas 
pretas e pardas e duas para pessoas 
com deficiência.

 As duas funções exigem en-
sino médio completo e no caso de 
Coordenador Censitário Subárea, 
a Carteira Nacional de Habilitação 
definitiva ou provisória (no míni-
mo categoria B). 


