
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

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária 

Convocamos os Senhores Acionistas desta Sociedade para reunirem-se em 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 17 de Fevereiro 
de 2020, às 14:00 horas, em sua sede social, à Rua Eduardo Gonçalves D’Avila, 
303 - Florianópolis-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
1ª Pauta: Dissolução, liquidação e extinção da Companhia;
2ª Pauta: Nomeação do Liquidante da Companhia;
3ª Pauta: Destituição e nomeação dos membros do Conselho Fiscal; 
4ª Pauta: Destituição dos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva;
5ª Pauta: Outros assuntos de interesse da Companhia.

Florianópolis, 20 de Dezembro de 2019.
A Diretoria

AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa/
Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina torna pública a Tomada 
de Preço nº 075/SAP/2019, cujo objeto é a: “Ampliação da Penitenciária 
Sul”. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h30min do dia 22/01/2020. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: a partir das 15h do mesmo dia. A abertura 
dos envelopes dar-se-á no mesmo endereço. Para retirada do Edital e seus 
anexos, as empresas interessadas poderão acessar o endereço eletrônico 
www.sap.sc.gov.br. Florianópolis, 02 de janeiro de 2020. SJC 26518/2019

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.

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, e a pedido 
do credor Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE protocolado sob n° 
180.853, que INTIMA a devedora CR Foods Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - ME, 
inscrita no CNPJ/MF n° 10.334.206/0001-01, e a interveniente fiduciante Tok Consultoria 
Empresarial Ltda. - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 08.828.582/0001-00 a cumprir as obrigações 
contratuais da Cédula de Crédito Bancário n° SC/40.534 registradas sob o n° R.5 na matricula 
78.493, deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, na aquisição do crédito. 
Também informa, que o valor dos encargos, posicionado em 16/12/2019, correspondia a R$ 
156.085,42 (cento e cinquenta e seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e dois 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. Lembrando-vos que poderá também proceder o 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- Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 
9.514197. HC Obs.: O presente edital decorre da não localização da devedora para a entrega 
de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados. 

Palhoça/SC, 16 de dezembro de 2019.
O Oficial

PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A “em recuperação Judicial”
CNPJ/MF: 83.897.710/0001-93 - JUCESC NIRE Nº 4230000544-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da empresa Pesqueira Pioneira da Costa S/A, para se 
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16/01/2020, às 10 horas, em pri-
meira convocação e às 10horas 30 minutos, em segunda convocação, em sua sede social, à Rua 
Trajano, 265 – 2º andar, Centro, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Autorizar a integralização de Capital Social na controlada Pioneira da Costa Construção e In-
corporação Ltda “em recuperação judicial’, utilizando para tanto, os imóveis matriculados perante 
o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo sob os n. 03.105, 03.106 e 03.459, 
pertencentes ao seu imobilizado.
b) Outros assuntos de interesse da sociedade. 

FLORIANÓPOLIS/SC, 06 de janeiro de 2020.
Ruberval Arlindo da Costa

Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICÍPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na  
veiculação deste edital R$ 792,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 918/SMA/DSLC/2019 
– Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de lixeiras seletivas e 
contetores de lixo para atender as Unidades educativas da Rede Municipal de 
Educação de Florianópolis. Dia 17 de janeiro de 2020, às 15h. Endereço eletrônico:  
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 916/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 das obras de ampliação da EBM 
Adotiva Liberato Valentim – Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será 
às 13h50min do dia 23/01/2020. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, 
às 14h, 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.

(Licença Ambiental de Operação n° 2173/2016)
A Eletrosul Centrais Elétricas S.A, torna público que requereu ao Instituto do Meio 
Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) a renovação da Licença Ambiental 
de Operação, para a Linha de Transmissão Campos Novos – Biguaçu - Blumenau, 
localizada entre os municípios de Campos Novos, Biguaçu e Blumenau.
Foi determinado a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina
Rua Artista Bittencourt, 30, Centro
88020-060 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 55 48 36654190
E-mail: ima@ima.sc.gov.br
URL: www.ima.sc.gov.br

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

PUBLICAÇÃO LEGAL 16 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2020

PUBLICAÇÃO LEGAL

ESTRADAS DE SC

Fim de 
semana tem 
sete mortes 

Além de registrar grande mo-
vimentação de veículos nas es-
tradas, o ano começou violento 
nas rodovias catarinenses. Apenas 
nos dias 3 e 4 de janeiro (sexta e 
sábado), pelo menos 81 acidentes 
e cinco mortes foram registrados 
pelas polícias rodoviárias. No do-
mingo, outras duas mortes ocor-
reram nas estradas. 

Segundo a PRF (Polícia Ro-
doviária Federal), na sexta-feira, 
foram 28 acidentes, com 45 feri-
dos e uma morte. O óbito ocorreu 
na BR-282, em Campos Novos, 
quando uma doblô saiu da pista.

No sábado, foram três mortes 
nas BRs 470, 101 e 282, nas cida-
des de Indaial, Maracajá e Rancho 
Queimado. Além disso, outras 16 
pessoas ficaram feridas nos 23 
acidentes registrados pela PRF.

Segundo dados da PMRv 
(Polícia Militar Rodoviária), en-
tre sexta e sábado, 30 acidentes 
ocorreram nas rodovias estaduais.

Apesar do número, apenas 
uma das ocorrências resultou 
em morte. O acidente ocorreu na 
tarde de sábado, na SC-108, em 
Blumenau. Segundo a PMRv, a 
vítima perdeu o controle do carro 
ao fazer uma curva e colidiu em 
um caminhão. O motorista, de 26 
anos, não resistiu aos ferimentos 
e morreu no local.

No sábado, segundo a polícia, 
foram 11 acidentes com 13 feridos. 
Na sexta-feira, as rodovias cata-
rinenses registraram 19 acidentes 
com 16 feridos e nenhuma morte.

DUAS MORTES NO DOMINGO

Apesar de o relatório oficial 
não ter sido divulgado até as 19h 
de ontem, o domingo teve ao 
menos duas mortes.

Na BR-280, em Guaramirim, 
no Norte do Estado, um moto-
ciclista morreu. Segundo a PRF, 
o motorista de um carro tentava 
cruzar a via quando colidiu com 
a moto. O motociclista, 23, não 
resistiu aos ferimentos e morreu 
na hora. Além disso, uma mu-
lher que estava com o jovem foi 
encaminhada em estado grave 
ao hospital. Também no Norte 
do Estado, um pedestre que não 
foi identificado morreu após ser 
atropelado na BR-101, em Join-
ville.
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