
EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL
0013066/2019

A LEILOEIRA OFICIAL Tatiane Dos Santos Duarte, matrícula nº 301/13, autorizado pelo Credor Fiduciário 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - Banrisul, torna público que submeterá à venda, para 
pagamento da dívida fiduciária em favor do Credor Banrisul, na forma da Lei 9.514/97 e regulamentação 
complementar, e observadas as condições do contrato de empréstimo, em Primeiro Público Leilão no dia 
16 de janeiro de 2020, às 14 horas, no endereço Auditório da Duarte Leilões - Rua Henrique Meyer, 280, sala 
507, centro, Joinville/SC pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda (valor de avaliação estipulado 
em contrato) e, não alcançando êxito neste, em Segundo Público Leilão no dia 29 de janeiro de 2020, no 
mesmo horário e local, pelo lance maior oferecido, desde que igual ou superior ao preço mínimo equivalente ao 
montante da dívida e demais encargos e obrigações, tudo devidamente atualizado na data do leilão, o imóvel: 
Apartamento nº 301, com 3 dormitórios e área real privativa de 123,61 m²; e Box nº 31, com área real privativa 
de 20,51 m². Situados na Rua Expedicionário Holz, nº 377, Edifício José de Alencar, Bairro América, Joinville/
SC. Respectivamente, objetos das matrículas nºs 17.998 e 17.999 do Registro de Imóveis de Joinville/SC. 
Imóvel ocupado. O imóvel é arrematado no estado em que se encontra. Qualquer diferença existente entre o 
imóvel e sua documentação não poderá ser invocada como motivo para compensação, quer no preço, quer 
nas condições de pagamento, correndo ainda por conta do arrematante as despesas, a iniciativa e os meios 
necessários à sua desocupação. A respectiva escritura pública de compra e venda deverá ser formalizada no 
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da arrematação, não sendo permitido retardar essa formalização sem 
que haja impedimento legal para tanto, devendo, nesse caso, os encargos de condomínio e IPTU do imóvel 
serem imediatamente assumidos pelo arrematante. Estando o imóvel desocupado, a entrega das chaves ao 
arrematante fica condicionada a apresentação de comprovante de que a respectiva escritura de compra e 
venda foi encaminhada para registro no Ofício de Registro de Imóveis competente. PAGAMENTO: À vista, 
mediante transferência bancária proveniente de conta de titularidade do arrematante; COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 5%; CONTRATO: 093.055850.73; VALOR: 1º leilão: R$ 627.151,57; 2º leilão: R$ 444.002,92 
(valor corrigido pela aplicação de coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para o 
reajustamento dos depósitos de poupança mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimos – SBPE, mais despesas previstas no Art. 27, § 2º da Lei 9.514, de 20 de 
novembro de 1997). FIDUCIANTE: Atilano Saturnino da Silva dos Santos. INFORMAÇÕES: Com a 
leiloeira Tatiane Dos Santos Duarte, endereço Rua Henrique Meyer, 280, sala 507, centro, Joinville/
SC – CEP: 89.201-405, telefones (47) 4063-9404,(47) 99656-2673, ou com o Banrisul pelos telefones (51) 
3215-4521, 3215-4525 e 3215-4516, das 08h às 17h.

Porto Alegre, 06 de janeiro de 2020.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.

Unidade de Gestão Patrimonial

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE BIGUAÇU - SC
Oficial Titular: Maurício Passaia
Rua Getúlio Vargas, n° 72, Sala 102, Centro, Biguaçu-SC, CEP 88160-128
Tel.: (48) 32854656 - E-mail: ribigua@ribigua.com.br- Site: www.ribigua.com.br 

EDITAL DE PARCELAMENTO DE SOLO
VANESSA ZOLDAN, Oficial Substituta do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa 
Catarina, na forma da Lei, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 18 da 
Lei n° 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que se encontra em andamento nesta Serventia, sob o protocolo n°97.417, 
de 18 de novembro de 2019, o procedimento de desmembramento do imóvel de propriedade de Ruberval José 
Schmitt (CPF n° 290.086.549-20) e sua esposa Rute Terezinha Pitz Schmitt (CPF n° 037.359.559-08); Julita 
Hoffmann (CPF n° 550.592.879-04); Elza Maria Pitz Leite (CPF n° 304.249.929-49) e seu esposo Arlindo José 
Leite (CPF n° 350.898.069-34); Valcir Antonio Pitz (CPF n° 589.753.819-00) e sua esposa Marcilane Terezinha 
Petri Pitz (CPF n° 057.111.669-80); Odair José Schappo (CPF n° 016.258.809-79) e sua esposa Carla Junkes 
Schappo (CPF n° 023.411.299-94); e José Leonardo Pitz (CPF n° 584.126.039-15) e sua esposa Luciane Petri 
Pitz (CPF n°014.504.299-55), constituído de um terreno com a área de 9.984,97m2, situado na Rua Antônio José 
Zimmermman e Rua Leopoldo Freiberg, bairro Louro, na Cidade de Antônio Carlos, Comarca de Biguaçu/SC, 
com demais características constantes na matrícula sob n° 37.389 do Livro n° 02 deste Oficio, datada de 27 de 
agosto de 2015. O desmembramento é composto por 08 (oito) áreas distintas, sendo a primeira com 2.821,56m2, a 
segunda com 755,00m2, a terceira com 755,00m2, a quarta com 732,78m2, a quinta com 1.503,57m2, a sexta com 
550,00m2, a sétima com 690,00m2 e a oitava com 2.177,06m2, conforme a Certidão de Aprovação Municipal, datada 
de 20/08/2019, a planta, o memorial descritivo e a ART do CREA n° 5778022-0. As impugnações daqueles que se 
julgarem prejudicados quanto ao desmembramento do referido imóvel deverão seri apresentadas dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação na imprensa do presente Edital. Findo o prazo 
e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando os documentos à disposição dos interessados neste Ofício, 
durante as horas regulamentares. Dado e passado nesta cidade de Biguaçu, Município e Comarca do mesmo nome, 
aos dezenove dias do mes de dezembro do ano de dois mil e dezenove (19/12/2019).
Vanessa Zoldan - Oficial de Registro Substituta.
ANEXO: desenho de localização da área parcelada. 

 Errata

A Câmara Municipal de São José informa 

que a data correta do Pregão Presencial 

022/2019, cujo objeto consiste na 

contratação de empresa para instalação de 

placas fotovoltaicas, é 20/01/2020.

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 VILMAR CÉSAR PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 065.123.299-61 e sua esposa 
GABRIELA GONÇALVES GÓES, brasileira, inscrita no CPF sob nº 068.758.599-63, ambos casados pelo regime 
da Comunhão Parcial de Bens na vigência da Lei 6.515/77 e residentes e domiciliados na Servidão Caminho 
da Cruz, 380, Monte Verde, Florianópolis/SC, requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL pela modalidade 
da Extraordinária, do imóvel localizado na Servidão Caminho da Cruz, 380, Monte Verde, Florianópolis/SC 
(com área total de 374,73m²), com a inscrição imobiliária municipal nº 46.37.010.1572.001-314 confrontando-
se a frente com a Servidão Caminho da Cruz; a lateral direita com Pedro José Mendes e Terezinha de Oliveira 
Mendes; a lateral esquerda com Ana Gonçalves; aos fundos com a Alcinéia Rosa, Dorval Mendes Gonçalves e 
Lidia Maria Loch Gonçalves, visto que decorrida a prescrição aquisitiva, que no caso específico o tempo da posse 
totaliza 15 (quinze) anos. O imóvel usucapiendo possui matricula de origem nº 13.236. 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° 355.551) 
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, 06 de janeiro de 2020.
GLECI PALMA RIBEIRO MELO - Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Processo CIASC nº. 4049/2019 – Compartilhamento de Infraestrutura 
de rede de fibra óptica. Objeto: O CIASC comunica aos interessados que 
realizará, com a empresa Eletronet S/A, o compartilhamento de: a) Cessão 
pela Eletronet S/A: 01 (um) par de fibra óptica apagada (OPGW) entre as 
cidades de Joinville/SC, Blumenau/SC, Florianópolis/SC, Capivari de Baixo/
SC e Siderópolis/SC; b) Cessão pelo CIASC: 01 (um) par de fibra óptica 
apagada nas localidades que o CIASC possui rede disponível, equivalente, 
em metros, à cessão da Eletronet S/A. Manifestação dos interessados: 
Havendo interesse em realizar o compartilhamento, o interessado deverá 
entregar carta de intenção até o dia 29/01/2020 às 19h00. Local de entrega 
dos documentos Sede do CIASC, Rua Murilo Andriani, nº. 327, Bairro 
Itacorubi, Florianópolis/SC, no Setor de Protocolo e Registro. As questões 
técnicas e dúvidas deverão ser tratadas pelo e-mail gered@ciasc.sc.gov.br. 
Data: Florianópolis, 03 de janeiro de 2020. Signatário: João Mário Martins, 
Vice-presidente Administrativo e Financeiro do CIASC.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3212/2019. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria 
e cirurgia p/ as Unidades da SES.  Abertura da sessão: 13/02/2020 ás 
8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para 
todas as comunicações. (CIG) SES 156346/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço 038/SSP/2019 Objeto: Construção do novo Quartel do 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, no município de Araquari.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 13h30min do dia 24.01.2020. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: a partir das 14h do mesmo dia, na 
Avenida Governador Ivo Silveira, nº 1521, Bloco C – 4° andar (sala de 
reuniões), Capoeiras, Florianópolis/SC. Para retirada do edital, as empresas 
interessadas deverão comparecer ao Setor de Licitações da SSP (3° andar), 
no endereço supra munidas do carimbo da empresa, ou ainda, obtê-los no 
endereço www.ssp.sc.gov.br da Internet.

Florianópolis, 07 de janeiro de 2020.
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CIG SSP 8281/2019.

PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0215/2019 - menor preço por item.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTAÇÃO 
DE TRABALHO E NOTEBOOKS) ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE TR NSITO 
PARA A PMSC. Início da entrega de propostas: às 08:00 horas do dia 
09/01/2020. Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 21/01/2020. 
Abertura da sessão: a partir das 13:35 horas do dia 21/01/2020. O Edital e 
seus anexos estão disponíveis no site http://www.portaldecompras.sc.gov.
br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licita@
pm.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Avenida Rio Branco, nº 1064, CEP 
88015-204, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, 
em dias úteis. (CIG) PMSC 75072/2019.

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

Processo nº 537/2019 – Proc. Adm. 9255/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER OS SERVIÇOS 
DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – DSPB, OS CENTROS DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, BEM COMO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES 
E JOVENS – SCFV/CAJ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 08 de janeiro de 2020 às 18h00min até o dia 22 de janeiro de 2020, 
às 15h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 15h01min do dia 22 de janeiro de 2020, 
INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 15h01min do dia 22 de janeiro de 
2020. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de 
Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2019

A Eletrosul Centrais Elétricas S.A. torna público que recebeu do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a Licença de 
Instalação Nº 1328/2019 para a Ampliação B da Subestação Desterro, localizado 
no município de Florianópolis-SC, com validade de 2 anos a partir de 12/12/2019 . 
Marlon de Souza Wiggers - Gerente do Departamento de Gestão Ambiental 
e Fundiária

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

PUBLICAÇÃO LEGAL 16 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2020

Financiamentos 
de até R$ 40 mil

Os maricultores que possuem 
áreas aquícolas concedidas pelo 
antigo Mapa (Ministério da Aqui-
cultura e Pesca, atual Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento), contarão com recursos 
para aquisição de bens ou serviços 
para realocação ou instalação de 
estrutura de produção nos locais 
determinados. Cada produtor po-
derá ter financiamento de até R$ 40 
mil, com cinco anos de prazo para 
pagamento, com parcelas anuais e 
sem juros. Os pescadores artesa-
nais e maricultores contam ainda 
com financiamentos para aquisição 
de equipamentos para segurança e 
instrumentalização das embarca-
ções. O limite é de R$ 15 mil.

SANTA CATARINA

Maricultores 
terão crédito 
especial

Maior polo pesqueiro do país, 
Santa Catarina criou uma linhas de 
apoio aos maricultores e pescado-
res artesanais. A partir deste ano, a 
Secretaria de Estado da Agricultu-
ra, da Pesca e do Desenvolvimento 
Rural destinará recursos para orga-
nização da maricultura, ocupação 
das áreas aquícolas e aquisição de 
equipamentos para segurança das 
embarcações. Os financiamentos 
serão via FDR (Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural).

O secretário da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvimento 
Rural em exercício, Ricardo Miot-
to, explica que as novas linhas de 
apoio irão fortalecer e levar mais 
tecnologia e segurança para o 
setor produtivo. “Este é um re-
conhecimento à maricultura e à 
pesca do nosso Estado. Temos um 
grande potencial a ser explorado e 
estamos muito atentos a isso. As 
novas linhas de crédito do Fun-
do de Desenvolvimento Rural são 
iniciativas do governo do Estado 
e da Secretaria da Agricultura em 
busca de inovação, tecnologia, 
segurança, qualidade de vida e 
renda para o maricultor e pesca-
dor de Santa Catarina”, afirma.
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