
REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE 
CREDOR, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS 
ADQUIRIDOS OU DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 
2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial 
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE PESA TN, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida Provisória 
Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº OPERAÇÃO
ESPOLIO AUGUSTA 
ANDRIGHI SCHIO 96617853920 MUTUARIO 138802257

ESPOLIO AUGUSTO SCHIO 13307720910 MUTUARIO 
PRINCIPAL 138802257

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria do 
Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial da União, 
de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA 
DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização da operação no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa 
da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO GENUINO 
GASPARETTO 53453565991 MUTUARIO 

PRINCIPAL 3021266

ESPOLIO EDEMILSON JOSE 
VARELA DOS SANTOS 30431735972 MUTUARIO 

PRINCIPAL 4000316

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, torna sem efeito, por ser equivocada, a 
publicação veiculada no dia 08 de abril de 2020, folha 14, jornal Notícias do Dia, alterando a data 
de abertura da CONCORRÊNCIA Nº 60/2020, destinado a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
EXECUÇÃO, COM  FORNECIMENTO  DE MATERIAL  E  MÃO  DE  OBRA,  PARA IMPLANTAÇÃO 
E PAVIMENTAÇÃO DO  CONTORNO  EXTREMO  OESTE - LIGAÇÃO  ENTRE  AS  RODOVIAIS  
BR-  282  E  SC-283. Permanece mantida a data de abertura para o dia 15 de abril de 2020 às 
14h, com o encerramento do protocolo às 13h 50 min. Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo  
e-mail: compras@chapeco.sc.gov.br. Informações pelo telefone nº (49) 3321-8455. 

Chapecó, 08 de abril de 2020. 
LUCIANO JOSÉ BULIGON 

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2020 PMT

OBJETO: contratação de empresa especializada para realização de serviços para a reforma e 
adequação das instalações elétricas da Central de Atendimento ao Cidadão, compreendendo 
material e mão de obra, em acordo com as peças gráficas, memorial descritivo e cronograma 
físico financeiro. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a 
Proposta de Preços até às 09h00min do dia 29 de abril de 2020. ABERTURA: dia 29 de abril 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), 08/04/2020
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 23 de abril de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 05 de maio de 2020, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, podendo se fazer substituir por Carlos Alberto Fernando Santos Frazão, Leiloeiro 
Oficial, JUCESP nº 203, ambos escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada 
pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário datada em 
30/11/2011, cujo Emitente é FLORIPA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA EPP, CNPJ sob nº 13.304.793/0001-84, e seus garantidores ASSIS 
CIRILO DA SILVA, CPF nº 549.487.469/91, e sua esposa JANE ROSE DA SILVA, CPF sob o nº 904.686.359-04, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.095.224,36 (Um Milhão Noventa e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos 
- atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pela “Casa em alvenaria, com a área construída de 112,69m², e seu respectivo 
terreno, com a área de 360,00m², designado pelo lote n° 10, quadra A, que recebeu o nº 147, distante 19,00 metros da esquina formada pela Rua Carlos 
Weingartner, com a Rua Iva Weingartner, Palhoça/SC, melhor descrito na matrícula nº 24.238 do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palhoça/SC”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 695.562,72 (Seiscentos e Noventa e 
Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no 
escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar 
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (Hg 5406-07).

Editor: DOUGLAS CAUDURO
douglas.cauduro@ndmais.com.brGERAL 14 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2020

Contigenciamento de custos foi assinado ontem pelo presidente 
do Tribunal de Contas do Estado, Adircélio de Moraes

TCE reduzirá 
gastos próprios
O presidente do Tribu-

nal de Contas de San-
ta Catarina (TCE/SC), 

conselheiro Adircélio de Mo-
raes Ferreira Júnior, assinou 
ontem a Portaria 105/2020, 
que detalha as medidas vol-
tadas ao contingenciamento 
de gastos no âmbito da Ins-
tituição, diante dos reflexos 
econômicos da pandemia do 
novo coronavírus. “A adoção 
de novas providências é es-
sencial para que consigamos 
enfrentar o cenário de redu-
ção das atividades econômi-
cas, a qual impactará nega-
tivamente na arrecadação”, 
enfatiza o conselheiro. 

Segundo o presidente, a 
crise econômica provocada 
pelo Covid-19 também terá 
impacto no repasse do duo-
décimo feito, mensalmente, 
aos poderes e órgãos cons-
titucionais. Nesta semana, o 
TCE/SC, o Ministério Público 
(MPSC), o Tribunal de Justiça 
(TJSC) e a Assembleia Legis-
lativa (Alesc) emitiram nota 

oficial conjunta, como forma 
de demonstrar preocupação 
com a situação atual.  

Ao longo dos anos, o Tri-
bunal de Contas de Santa Ca-
tarina vem adotando iniciati-
vas na direção da contenção 
dos gastos, intensificadas 
pela atual gestão desde 2019, 
como a interrupção do paga-
mento do auxílio-alimenta-
ção ao pessoal inativo — com 
a consequente devolução de 
valores — e do “auxílio-ga-
ragem” aos servidores que 
estão na ativa, e a realização 
de novos procedimentos li-
citatórios para prestação de 
serviços, visando a redução 
no valor dos contratos.  

ECONOMIA

Segundo a Diretoria-Geral 
de Administração e Planeja-
mento (DGAD), as ações rea-
lizadas nos últimos 15 meses 
resultaram em uma economia 
superior a R$ 4 milhões. So-
mente com os cortes do auxí-

lio-alimentação e do “auxílio-
garagem”, o TCE/SC deixou 
de despender mensalmente 
R$ 303.246,08 e R$ 109.880,36, 
desde abril e julho, respecti-
vamente. Além disso, o TCE/
SC tem buscado o ressarci-
mento de valores retroativos 
do auxílio-alimentação, no 
montante de R$ 1.770.337,03.

Os novos contratos ce-
lebrados para prestação de 
serviços também tiveram re-
dução significativa nos valo-
res despendidos anualmente. 
Estão sendo pagos R$ 1,4 mi-
lhões a menos no que tra-
ta da prestação de serviços 
continuados, relativos aos 
postos de trabalho de asseio, 
manutenção, conservação e 
apoio operacional. No contra-
to para manutenção preven-
tiva e corretiva do sistema de  
climatização do edifício sede, a 
economia está sendo de apro-
ximadamente R$ 400 mil Já o 
valor para manutenção pre-
ventiva e corretiva de quatro 
elevadores baixou R$ 39mil. 

Regulamentação de medidas
O Tribunal de Contas de 

Santa Catarina estabeleceu 
medidas administrativas de 
adequação e racionalização 
dos trabalhos da 
Instituição no período de 
enfrentamento do estado 
de calamidade pública 
decorrente da pandemia 
do novo coronavírus. 

A norma considera as 
regras para realização, 

sempre que possível, do 
trabalho a distância — 
instituídas pela Portaria 
91/2020 —, durante a 
suspensão de acesso às 
dependências do TCE/SC, 
pelos servidores efetivos 
e comissionados. 

De acordo com a 
Portaria 104/2020, não são 
submetidos ao regime de 
trabalho a distância, os 

servidores que exerçam 
atividades que, pela 
natureza, não possam 
ser desempenhadas 
remotamente ou que 
tenham sofrido considerável 
redução de demanda; além 
daqueles que, por questões 
operacionais, não consigam 
exercer o serviço de maneira 
remota ou não se adaptem a 
essa modalidade de trabalho. 

R$4 mi
é o valor que a Diretoria-Geral 
de Administração e Planeja-
mento (DGAD) diz ter econo-
miazado nos últimos 15 meses
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