
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO PARTICIPATIVA

Edital de Notificação REURB 001/2019
A empresa ESTOP TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA, vem através 
de este edital notificar a todos os moradores, ocupantes internos, 
lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar que a núcleo 
urbano denominada José Pedro Guesser , em formato de REURB-S 
e REURB-E, através de LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA conforme Artigo 
23 da Lei Federal 13.465/2017 e Decreto 9.310/2018, sendo que este 
núcleo está em fase de regularização fundiária, no qual foi realizado o 
levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão de Matriculas 
Individualizadas aos detentores da Posse dos lotes no Referido 
núcleo bem como realização das benfeitorias necessárias para fins de 
Regularização Fundiária objeto da Matricula nº 522 registrada no oficio 
de registro de imóveis da comarca de Biguaçu/SC.

Thereza Cristina Stachechem
Assistente Social da Habitação

 A empresa CEJEN ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 79.540.670/0001-50, com sede na Rua Ângelo Marqueto, 3032, CIC, CEP 81.265-

210 solicita o comparecimento do senhor Everson Januário, no prazo de 48  horas para tratar de assuntos 

do seu interesse, no canteiros de Obras da Cejen, em Florianópolis, localizado a Rua 14 de Julho s/n – 

Estreito - Florianópolis- SC – ao lado do Nepon –SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
GLECI PALMA RIBEIRO MELO - OFICIAL TITULAR
CARTÓRIO DO 2º. OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(Lei nº 6.015/73 – art. 216-A, § 4º) – PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

A Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC (2º ORI) faz saber a todos os interessados que 
RAFAEL FERREIRA CARDOSO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 040.870.969-39 e sua companheira 
JANE CARLA DE SOUZA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº 016.425.569-98, ambos unidos pelo 
regime de união estável e residentes e domiciliados na Rua Euclides da Cunha, 223, Sambaqui, Florianópolis/
SC, requereu a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL pela modalidade da Ordinária Comum, do imóvel localizado na 
Servidão Euclides Pires da Cunha, 223, Sambaqui, Florianópolis/SC (com área total de 378,86m²), com 
a inscrição imobiliária municipal nº 30.80.051.0468.001-110 confrontando-se a frente com a Servidão Euclides 
Pires da Cunha; a lateral direita com Jaide Pereira Rodrigues e Marilda Caetano Rodrigues; a lateral esquerda 
com Rafael Ferreira Cardoso e Jane Carla de Souza; aos fundos com o Condomínio Residencial Gralha Azul, 
visto que decorrida a prescrição aquisitiva, que no caso específico o tempo da posse totaliza 18 (dezoito) anos. 
Informa, ainda, que o 2º ORI está localizado à Rua Emílio Blum, nº 131, Ed. Hantei Office Building, 1º andar, 
Bloco A, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-010, onde poderá ser obtida cópia dos documentos acostados 
ao pedido (Protocolo n° 353.376) e deverá ser apresentada a eventual impugnação. Informa, por fim, que 
inexistindo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação, será realizado o registro do 
imóvel pretendido. Florianópolis/SC, 26 de novembro de 2019.

GLECI PALMA RIBEIRO MELO
Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
(RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL OPERACIONAL)

A INTELBRAS S/A – INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

BRASILEIRA, torna público que requereu à Fundação Municipal do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São José (FMADS), 

em 01/11/2019, a renovação de sua Licença Ambiental de Operação 

para FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 

COMUNICAÇÃO (13.60.00), localizada na Rodovia BR 101, Km 210,  

Área Industrial, São José, SC.

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, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a pedido 
da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 179.642, que INTIMA o sr. Maikel 
dos Santos, inscrito no CPF n° 725.120.831-87, a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 878770134565 registradas sob o n° R-7 da matrícula n° 90.647 
deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a compra do imóvel situado 
na rua Henrique José da Silva, n° 530, Apartamento 101, Bloco 12, Vaga de Estacionamento 
descoberta vinculada n° 177, Condomínio Parque Flores do Oriente, Aririú, Palhoça/SC. 
Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 25/11/2019, correspondia a R$ 7.857,35 
(sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta 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 V. Sa. dirija-se 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. Lembro-vos 
que poderá também proceder ao pagamento junto a credora. Fica Vossa Senhoria cientificado 
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 do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC 25 de novembro de 2019
O OFICIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO

OBJETO: Faz se necessário à abertura de Processo de Licitação para aquisição de 01 (um) veículo para 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Major Gercino.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 
10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 09h00min do dia 11 de dezembro de 2019, no setor de 
licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. 
INFORMAÇÕES: O edital 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, 26 de novembro de 2019
Secretario Municipal de Saúde - Marcos Marcelino

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital / 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 Juiz de Direito: 
Vilson Fontana Chefe de Cartório: Taiana Bonin EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS 
E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 20 DIAS Usucapião nº 0883297-03.2013.8.24.0023 Requerente: Marina 
Guazzelli Soligo: Citando(a)(s):Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais 
interessados. Descrição do(s) Bem(ns):Um terreno situado na Servidão Ipanema, 194, Ingleses, Florianópolis/
SC Terreno Urbano com área de 343,00m2, perímetro 77,00m. Partindo-se do ponto V1, situado no limite 
do terreno confrontando com a servidão Ipanema com largura de 4,00m, lado norte em direção Oeste numa 
distancia de 14,00 metros até o ponto V2 onde forma um ângulo de 90º que parte em direção SUL confronta-se 
com lateral OESTE com uma linha de 24,50m até o ponto V4, em ângulo de 90º que parte em direção Leste 
confronta-se com lado SUL em linha de 14,00m até o ponto V3 onde forma um ângulo de 90º que parte em 
direção Norte e confronta-se com o lado LESTE com linha de 24,50m até o ponto inicial de partida V1 onde 
finaliza um ângulo de 90º formando o polígono. Características: Terreno frente Norte para a servidão Ipanema 
com uma casa construída de alvenaria térrea com área de 203,33m2 dista aproximadamente 190,00m da 
estrada Dario Manoela Cardoso, totalmente plana, com solo firme, e que forma um polígono retangular em 
suas delimitações 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-se-ão 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 e 2 vezes em jornal 
local, no prazo máximo de 15 dias (CPC, art. 232, III). Florianópolis (SC), 08 de maio de 2014.

 NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 05.337.875/0001-05 - NIRE 42.3.0003781-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E 
NEGÓCIOS S.A. (“Companhia”) convocados para, na forma do seu estatuto social, reunirem-se 
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de dezembro de 2019, às 11:00 
horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Patrício Farias, 131, sala 201, Bairro ltacorubi, 
CEP 88034-132, Florianópolis/SC, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração 
do objeto social da Companhia; (ii) encerramento de uma das filiais da Companhia, localizada na 
cidade de Palhoça, Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 214, nº 1700, galpão 03, módulo 02; 
e (iii) atribuição de objeto social destacado às filiais remanescentes da Companhia.
A Assembleia será instalada com a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ 
(um quarto) do capital votante da Companhia, nos termos do artigo 125 da Lei 6.404/76. Os 
instrumentos de mandato para representação dos acionistas na Assembleia deverão ser 
apresentados quando da assinatura do Livro de Presença de Acionistas. 

Florianópolis, 25 de novembro de 2019.
Carlos Eduardo José Monguilhott

Diretor-Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA – S.C.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  43/2019 PMPB
TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2019 PMPB

TERMO DE RETIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal, vem por meio deste, tornar pública as alterações relativas ao Edital supramencionado 
no que tange os seguintes itens: Parcelas de maior relevância técnica, Apresentação da garantia, Limite 
para emissão do Certificado de Registro Cadastral, Limite para esclarecimentos e impugnações ao edital 
e data de abertura da reunião - 8h do dia 13/12/19. O Termo completo de retificação encontra-se no site 
www.pescariabrava.sc.gov.br. As alterações citadas entrarão em vigor na data de sua publicação.

Pescaria Brava/SC, 25 de novembro de 2019.
Deyvisonn da Silva de Souza 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 793/SMA/DSLC/2019

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que o edital de Pregão Eletrônico nº 793/SMA/DSLC/2019 que tem por objeto 
o “Registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de gás 
medicinal para manutenção continuada dos serviços prestados na Atenção primária, Centros 
de Saúde, UPAs, Policlínicas, CAPs, DIBEA e SAMU (este, em razão do Termo de Cooperação 
Técnica entre esta corporação e a Secretaria Municipal de Saúde).”, publicado originalmente 
no Diário Oficial da União, Seção 03, página 232, no dia 04 de novembro de 2019, sofreu 
retificação. O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.
br. A sessão ocorrerá no dia 12 de dezembro de 2019, às 13h30min. O Pregoeiro.

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS- Presidente do SINTRAM-SJ

SINTRAM-SJ- Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José
Rua Justino Leite Neto nº 825- Roçado - São José/SC - CEP: 88.108- 330

Fone/fax: (48) 3259-7988 - E-mail: atendimento.sintramsi@qmail.com - 
Facebook: www.facebook.com/sintram.sjcut SITE: SINTRAMSJ-CUT.COM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente do SINTRAM-SJ convoca os servidores públicos municipais de São José para 
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
DATA: 02 de Dezembro de 2019 (Segunda-feira) 
HORA: 18h30min (1ª chamada) e 19h00min (2ª chamada)
LOCAL: Auditório do Colégio Municipal Maria Luiza de Melo – MELÃO (Rua Jair Vieira, S/N - 
Kobrasol, São José / SC).
PAUTA: 
1. Informes;
2. Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas de Novembro de 2016 a Outubro de 
2019, Gestão 2016/2019;
3. Cerimônia de Posse da nova Diretoria do SINTRAM-SJ Gestão 2019/2022;
4. Eleição do novo Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do SINTRAM-SJ.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 35/2019 FCT

OBJETO: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a total 
execução (compreendendo material e mão de obra) da reforma do Centro Integrado de Cultura. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços até 
às 09h00min do dia 14 de janeiro de 2020. ABERTURA: dia 14 de janeiro de 2020 às 09h05min. 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), 25/11/2019
JORGE REVELINO FERREIRA

Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó
JORGE AUGUSTO KRUGER

Prefeito de Timbó

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
16 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

Redução               
de salários

Além disso, outro objetivo 
da medida seria reduzir o 
número de carreiras de cerca 
de 300 para algo em torno 
de 20 e que os salários para 
quem entrar na carreira 
pública passem a ser menores 
do que são atualmente. 
Otávio Rêgo Barros disse 
que a decisão de deixar a 
reforma administrativa para 
2020 também leva em conta 
aspectos políticos. “Claro 
que na análise e no timing 
da elevação dessas propostas 
ao Congresso, dentre outros 
aspectos, os aspectos 
políticos são envolvidos”.

Também ontem, o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), voltou a cobrar que 
o governo federal mande com 
urgência ao Congresso a PEC 
da reforma administrativa.

ADMINISTRATIVA

Reforma fica 
para 2020, 
diz Planalto

O projeto de reforma ad-
ministrativa da administração 
pública federal só será encami-
nhado ao Congresso Nacional no 
ano que vem, informou ontem 
o porta-voz do Palácio do Pla-
nalto, Otávio Rêgo Barros, em 
coletiva de imprensa. Segundo 
ele, alguns pontos da proposta 
devem ser analisados pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. “O pre-
sidente solicitou ao Ministério 
da Economia que aprofundas-
se alguns detalhes da proposta 
encaminhada pelo ministério à 
apreciação do senhor chefe do 
Executivo, para então deliberar 
sobre o envio dessa proposta ao 
Congresso Nacional. Nós temos 
como uma linha temporal en-
viarmos a proposta de reforma 
administrativa no início do ano 
que vem”, afirmou.

De acordo com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, que 
está alinhavando a proposta de 
reforma administrativa para 
apresentar ao presidente, os fu-
turos servidores públicos não 
teriam mais estabilidade auto-
mática no cargo. A ideia seria 
definir um tempo para atingir 
a estabilidade, de acordo com 
cada carreira.
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