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LOTE 24 -  Chapecó/SC.  Ba i r ro  E fap i . Rua  Codornas , s /n º  ( l t . 102 da  qd . 2522-A) . Ter reno  c /  1 .430,82m². Mat r. 100.968 do 

R I  l oca l . Obs . : A  responsab i l i dade  de  even tua l  demarcação  f í s i ca  e  geor re fe renc iamento , bem como da  desocupação  do  imóve l , 

f i ca rá  por  con ta  do  comprador. Cons tam déb i tos  de  IPTU pendentes  de  pagamento . Os  déb i tos  ex i s ten tes  (parce las  venc idas  e 

a  vencer ) , deverão  ser  apurados  e  pagos  pe lo  a r rematan te , sem d i re i to  a  reembo lso  ( va lo r  aprox imado de  R$ 1 .167,43) . (AF ) . 

Lance  In ic ia l :  R$  330.000,00.  Pagamento :  va lo r  do  a r remate  ma is  comissão  de  5% ao  Le i l oe i ro .  Cond.  de  venda nos  s i tes : 

banco .b radesco/ le i l oes  e  www.sodresanto ro .com.br .  E fe tuar  o  cadas t .p rév io  no  s i te  do  Le i l oe i ro ,  con fo rme desc .  no  ed i ta l . 

Dados  e  va lo res ,  su je i tos  a  a l te rações  a té  a  da ta  do  le i l ão .  In f . :  11  2464-6464 ou  a f@sodresanto ro .com.br .

Registro de Imóveis São José
Daniela Leite — Registradora
Avenida Leoberto Leal, n° 389, 1° andar — sala 03 à 09 — Conj. Comercial Jaime Aleixo 
Barreiros — São José/SC — CEP 88117-001 - Fone/Fax: (48) 3247-1677 

EDITAL DE INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
(Art. 260 e ss da Lei n° 6.015/73 e art. 1.711 e ss do Código Civil) 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
DANIELA LEITE, Registradora do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José/SC, faz saber 
a todos os interessados que neste serviço registral tramita procedimento de registro da INSTITUIÇÃO 
DE BEM DE FAMÍLIA, na qual figura como instituidora LAUDICÉIA NILZA NAU, portadora da C.N.H. nº 
02820660162 DETRAN/SC, inscrita no CPF nº 021.062.749-20, brasileira, solteira, estudante, nascida 
em 17/02/1979, residente e domiciliada na Rua Heriberto Hülse, nº 1333, bloco 4, ap. 304, Barreiros, 
São José/SC, a qual declara não viver em união estável, por meio da Escritura Pública lavrada pela 
Escrivania de Paz do município de São Pedro de Alcântara, comarca de São José, às fls. 024/027, 
do Livro nº 123, em 12 de dezembro de 2019, referente ao imóvel matriculado sob o n. 52.161, do 
Livro 2/RG, com as seguintes características: apartamento nº 304, localizado no terceiro pavimento  ou  
segundo  andar  do bloco 04, do Edifício Residencial Villa do  Mar, com área real privativa de 47,390m², 
área real comum de 8,881m², área real total de 56,271m² e fração ideal do terreno de 0,7812% ou 
44,105m², situado na Rua Heriberto Hülse, nº 1333, Jardim Santiago, São José/SC. Nos termos dos 
arts. 262 e 263 da Lei n° 6.015/73, aquele que se julgar prejudicado em razão da instituição deverá, no 
prazo de 30 (trinta) dias, reclamar seus direitos, por escrito, perante a registradora que esta subscreve. 

DANIELA LEITE
REGISTRADORA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Diretoria Executiva e o Presidente do Conselho Deliberativo da Beneficência dos 
Professores de Santa Catarina - BEPROSC convocam os associados para que participem da Assembleia 
Geral Ordinária, que ocorrerá no dia 23/01/2020, às 14:30 horas (primeira convocação) e às 15:00 
horas (segunda convocação), em sua sede localizada na rua Anita Garibaldi, nº 79, sala 105 em 
Florianópolis-SC, para tratar  dos seguintes assunto: 
1- Renovação do convênio com a FUCAPROES; 
2- Assuntos Gerais.

Florianópolis, 10 de Janeiro de 2020.

Amélia Helena Kincezski                              Antídio Rodrigues de Lima
                      Presidente                                 Presidente do Conselho Deliberativo

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 
RAQUEL ORLANDO DE ALMEIDA, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 111.563.168-39, residente 
e domiciliada na Rua Otavio de Armando de Brito, 163, Trindade, Florianópolis/SC, requereu a USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL pela modalidade da Especial Urbana, do imóvel localizado na Rua Otavio Armando de 
Brito, 163, Trindade, Florianópolis/SC (com área total de 234,86m²), com a inscrição imobiliária municipal 
nº 52.32.001.1362.001-937 confrontando-se a frente com a Rua Otavio Armando de Brito; a lateral direita com 
Lino Odorizzi e esposa; a lateral esquerda com Nelson Pfleger e esposa; aos fundos com José Tomaz Ventura 
atualmente ocupado por Hermes Moacir Vargas Sampaio, visto que decorrida a prescrição aquisitiva, que no 
caso específico o tempo da posse totaliza 24 (vinte e quatro) 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° 351.778) 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, 25 de novembro de 2019.
GLECI PALMA RIBEIRO MELO

Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

 “Nº DO PROCESSO: 5006565-47.2019.8.24.0045 

Alteração do Regime de Bens 

Requerentes: Jhony Arceno Medeiros e Jecelaine de Oliveira Carvalho

NOS TERMOS DO ART. 734 § 1 e 2.º NCPC, Jhony Arceno Medeiros e Jecelaine de 

Oliveira Carvalho dão publicidade de que ingressaram em juízo com Ação de Alteração 

de Regime de Casamento, de Comunhão Parcial de Bens para Separação Total de Bens.”

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 02/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

OBJETO: Faz se necessário à abertura de Processo de Licitação para a Prestação de Serviços de 
Transporte Escolar nas localidades do município de Major Gercino/SC, conforme especificações 
detalhadas dos trechos no Anexo I do presente edital. “Forma de Julgamento Menor Preço Por 
quilômetro rodado”.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 9h horas do dia 27 (vinte e sete) de janeiro de 2020, 
no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. INFORMAÇÕES: Através do e-mail 
licitacoes@majorgercino.sc.gov.br ou telefone: (48)3273-1258 e para a retirada do edital através da 
página do município http:// www.majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 13 de janeiro de 2020.
Valmor Pedro Kammers

Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO Nº 69/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO 57/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº. 31/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

Objeto: Contratação de Empresa especializada em obras e serviços de engenharia com o objetivo 
de pavimentação e drenagem da Estrada Geral do Louro e drenagens em conformidade com o 
edital de tomada de preços n° 31/2019, seus anexos e os projetos, cujos recursos são oriundos 
da operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal S/A, através do programa FINISA. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Major Gercino - CNPJ nº 82.845.744/0001-71. Contratada: 
– RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda-ME - CNPJ sob o nº 00.171.486/0001-20. Valor do 
contrato: R$ R$ 379.487,65 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais 
e sessenta e cinco centavos). Data da assinatura: 09 de dezembro de 2020. Informações: www.
majorgercino.sc.gov.br e/ou e-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 13 de janeiro de 2020.
Valmor Pedro Kammers

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SCERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 961/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de 
empresas especializadas para o fornecimento de veículos e equipamentos para 
modernização e ampliação dos serviços realizados pela Autarquia de Melhoramentos 
da Capital - COMCAP. Dia 27 de janeiro de 2020, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

 SINDPESCA 
PREZADOS SINDICALIZADOS 

A VICE PRESIDENTE DO SINDPESCA (SINDICATO DOS PESCADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA), 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONVOCA TODOS OS SINDICALIZADOS PARA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINARIA A REALIZAR-SE EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020, NA SEDE DO SINDICATO, LOCALIZADO 
A RUA JERÔNIMO COELHO 383, 1 ANDAR, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, CEP 88010-030, INICIANDO OS 
TRABALHOS AS 9:00 HRS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, OU NA FALTA DE QUORUM NECESSÁRIO AS 
11:00 HRS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NUMERO DE PRESENTES PARA DELIBERAREM  
SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 
1- AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE. 2- AJUDA DE CUSTO DA VICE PRESIDENTE. 3- BALANÇO ANUAL (2019) 
SINDICATO. 4- SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SINDICATO. 5- DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES AO SINDICATO. 

FLORIANÓPOLIS, 09-01-2020.

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – DDP/
PRODEGESP da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições torna pública a suspensão do Edital nº 01/2020/DDP para 
contratação de Professor Substituto por tempo determinado, publicado no DOU 
Nº 7, de 10 de janeiro de 2020, tendo em vista o que consta no Ofício Circular 
nº 1/2020/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC, de 08 de janeiro de 2020.

Florianópolis, 10 de janeiro de 2020
ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA

EXTRATO DO EDITAL Nº 03/2020/DDP

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0077/2020. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria 
e cirurgia p/ as Unidades da SES.  Abertura da sessão: 20/02/2020 ás 
13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para 
todas as comunicações. (CIG) SES 003478/2020.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0066/2020. Objeto: Contratação de serviços p/ 
fornecimento contínuo de refeições completas, produção e distribuição 
de refeições p/ pacientes, funcionários, acompanhantes, residentes e 
estagiários, e mão de obra p/ lactário/nutrição enteral p/ o Hospital Infantil 
Joana de Gusmão (HIJG).  Abertura da sessão: 26/02/2020 ás 13h15min. 
No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as 
comunicações. (CIG) SES 003984/2020.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0062/2020. Objeto: Contratação de serviços para 
fornecimento contínuo de refeições completas, produção e distribuição de 
refeições para pacientes, funcionários, acompanhantes, residentes e estagiários, 
e mão de obra para lactário/nutrição enteral para o Hospital Regional de São 
José (HRSJ) e Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC).  Abertura da 
sessão: 03/02/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o 
Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 003993/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0008/2019 - menor preço por item.

Objeto: Aquisição de veículos automotores de transporte de carga para 
modernização das Centrais de Recebimento e Distribuição da Agricultura 
Familiar dos municípios contemplados. Início da entrega de propostas: 
às 13:00 horas do dia 13/01/2020. Fim da entrega de propostas: às 14:00 
horas do dia 24/01/2020. Abertura da sessão: a partir das 14:00 horas do dia 
24/01/2020. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.sc.gov.
br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@
sst.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Dr. Fúlvio Aducci, nº 767, CEP 
88020-300, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, no horário das 12:30 às 19:00, 
em dias úteis. Processo: SST 1464/2019. CIG: SST 5233/2019.

PUBLICAÇÃO LEGAL 16 FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2020

PUBLICAÇÃO LEGAL

Produtos químicos 
na serpentina

A cervejaria foi 
interditada pelo ministério, 
e 139 mil litros de cerveja 
e 8,4 mil litros de chope já 
tinham sido apreendidos. 
Ontem a Polícia Civil 
informou que um terceiro 
lote da Belorizontina 
também está contaminado.

Ainda ontem a 
corporação informou 
que foi encontrado ainda 
dietilenoglicol, e também 
monoetilenoglicol em 
um chiller da fábrica da 
Backer em Belo Horizonte. 
O chiller é uma serpentina 
que circula o tanque em 
que a cerveja é armazenada. 
As duas substâncias são 
utilizadas para resfriamento 
e, conforme a Polícia Civil, 
ambos são altamente 
tóxicos.

PEDIDO DO MINISTÉRIO

Cerveja vai 
ser retirada 
do mercado 

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de-
terminou que a cervejaria Backer 
retire de circulação todas as suas 
cervejas e chopes produzidos 
desde outubro do ano passado. A 
suspensão da venda se manterá 
até que fique assegurado que os 
outros produtos da Backer não 
estão contaminados. “A medida é 
para preservar a saúde dos con-
sumidores”, disse o ministério, 
em nota.

Na semana passada, exames 
laboratoriais realizados pela Po-
lícia Civil de Minas Gerais identi-
ficaram a presença da substância 
dietilenoglicol em amostras de ao 
menos dois lotes da cerveja Belo-
rizontina, produzida pela Backer. 
Uma pessoa morreu e pelo me-
nos dez pessoas foram intoxicadas 
após consumirem a cerveja.

Segundo a própria empresa, 
o dietilenoglicol não faz parte do 
processo de produção de suas cer-
vejas. De acordo com o ministério, 
em nota, não existem evidências 
laboratoriais de presença da subs-
tância em outros produtos da Ba-
cker. “Estes produtos estão sendo 
analisados e, caso existam resulta-
dos positivos, novas medidas serão 
adotadas”, acrescentou a pasta.
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