
DESIGNAÇÃO DA JUNTA PARA PROCESSO ELEITORAL DA ADCAP/SC  -  2022/2025
Com base no Artigo 49 do Estatuto da ADCAP/SC – ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS 

CORREIOS – Núcleo Santa Catarina, designo os Associados relacionados a seguir para compor a 
Junta Eleitoral encarregando-os de conduzirem o processo com vistas à Eleição de Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal para substituição dos Dirigentes e Conselheiros que comporão esses órgãos com 
mandato até 30 de maio de 2025.

Os membros da Junta devem observar todas as disposições do Estatuto da Associação, com vistas à 
condução do Processo Eleitoral.
- Rosângela Cássia Silvestri (Presidente)
- Rogério Luiz Ceolin (1º Secretário) 
- Fábio Andrei Lopes (2º Secretário)

Florianópolis-SC, 14 de dezembro de 2021. SANDRA MARA MACEDO VIEIRA - Presidente

Aviso de Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 05 de janeiro de 2022, às 15:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 117/2021-FMS, destinada a “Contratação de empresa 
para acompanhamento de indicadores de saúde de Chapecó”. Protocolo até às 14:50 horas do dia 

05 de janeiro de 2022. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no 
endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49-3321-8462. Chapecó, 10 de dezembro de 2021.

Luiz Carlos Balsan - Secretário Municipal de Saúde 
ID TCE/SC: 0ABE7F1454D59EE0267BAE837EB97179BDB3C44C

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 29 de dezembro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 11 de janeiro de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3547 ou Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - 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 nº 
90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado de 06/07/2018, cujos Fiduciantes são CLAUDINEI DA SILVA 
HERCULANO, CPF/MF 956.783.529-20,, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 281.696,60 (Duzentos e 
Oitenta e Um Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Casa 
Geminada nº 01, do RESIDENCIAL AMANDA, situada na Rua Amando Germano Alfredo Tank, nº 587, com área privativa de 67,02m², área comum de 2,04m², 
área total de 69,06m², e terreno com área total de 532,25m² nesta cidade de Joinville/SC”, melhor descrito na matrícula nº 47.731 do 3º Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Joinville/SC”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 150.494,39 
(Cento e Cinquenta Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove 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 (17477_RM_1577-04). 

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO                  
Pregão Eletrônico nº 0179/2021 - menor preço por lote.

Objeto: Contratação  de  empresa  para  gestão  do fornecimento  de  combustíveis  
para  as aeronaves  do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Início 
da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 15/12/2021. Fim da entrega de 
propostas: às 13:30 horas do dia 27/12/2021. Abertura da sessão: a partir das 
13:30 horas do dia 27/12/2021. Início da disputa: a partir das 14:00 horas do dia 
27/12/2021. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.portaldecompras.
sc.gov.br. Processo SGP-e: CBMSC 00020960/2021. GGG: 2021AS015763.  
TCE: 9EFBBDD78B54CF9D498A181C65DDDE8B431DFA74

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3039/2021. Objeto: Aquisição de módulo, suplementos e dieta 
de sistema fechado para a Gerência de Bens Regulares (GEBER), Gerência de 
Bens Judiciais (GEJUD) e Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF). Abertura 
da sessão: 05/01/2022 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o 
Edital e canais para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS015717.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2819/2021. Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares 
(perfuradores e serras para cirurgias ortopédicas) para enfrentamento do 
CORONAVÍRUS para o Hospital Regional de São José (HRSJ). Abertura da 
sessão: 05/01/2022 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital 
e canais para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS015647.

 ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Rua José da Costa Moellmann, 197 - Bairro: 
Centro - CEP: 88020-17 - Fone: (48)3287-6900 - Email: capital.sucessoes@tjsc.jus.br USUCAPIÃO Nº 
0301847-12.2018.8.24.0091/SC AUTOR: JEAN CARLO QUERINO AUTOR: MARILEINE CRISTINA 
JUNCKES QUERINO EDITAL PLATAFORMA JUIZ DO PROCESSO: Rudson Marcos - Juiz(a) de Direito
Citando(a)(s): Alienantes, confinantes e seus cônjuges, réus em lugar incerto e eventuais interessados. 
PRAZO DO EDITAL: 30 dias OBJETO: Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno com área de 334,57m², 
localizado na Rua Jardim dos Eucaliptos, bairro Campeche, município de Florianópolis S/C, com 
as seguintes medidas e confrontações: Ao Oeste - Frente: medindo do vértice 1 – 2, 3,457m, com o 
azimute 27º49’47” e coord. X=746751,1124 e Y=6933102,6401, extremando com a RUA JARDIM DOS 
EUCALIPTOS. Ao Leste - Fundos: medindo em dois lances, do vértice 3 - 4, 10,828m com o azimute 
199º42’39” e coord. X=74773,9576 e Y=6933098,1426, extremando com VALCELI OURIQUES DE 
ANDRADE, inscrito no CPF sob o nº 342.112.419-15 e no RG sob o nº 739.351, SSP/SC., vivendo 
em união estável com MARIA REGINA DOS SANTOS NUNES, escriturária, inscrita no CPF sob o nº 
481.773.349-72 e no RG sob o nº 1.465.470, SSP/SC, ambos residentes e domiciliados na Rua Aroeira 
do Campo s/nº, Campeche, Florianópolis/SC. CEP: 88.063-270. “TERRENO DE POSSE”, e 10,00m, 
medindo do vértice 4 – 5, 10,00m com o azimute 199º42’39” e coord. X=746770,3055 e Y=6933087,9487, 
extremando com RUBESMAR JOSÉ VENTURA, inscrito no CPF sob o nº 636.621.759-91, casado com 
comunhão universal de bens antes da lei 6.515/77 com ELISABETE VEMTURA, brasileira, do lar, inscrita 
no CPF sob o nº 826.844.309-00 e no RG sob o nº 1.055.442, ambos residentes e domiciliados na Rua das 
Bromélias, nº 64, Morro das Pedras, Florianópolis/SC. “TERRENO DE POSSE”.  Ao Norte - Lado Direito: 
medindo do vértice 2 – 3, 22,535m com o azimute 109º35’13” e coord. X=746752,7263 e Y=6933105,6973, 
extremando com JEAN CARLO QUERINO, o próprio requerente da presente demanda; Ao Sul - Lado 
Esquerdo: medindo em 3 lances, medindo do vértice 5 - 6, 14,611m com o azimute 289º47’46” e coord. 
X=746766,9328 e Y=6933078,5346, extremando com KARINA DA TRINDADE FERRAO BONFANTE, 
farmacêutica divorciada, inscrita no CPF sob o nº 264.472.178- 40 e RG sob o nº 7.758.417, SSP/SC, 
residente e domiciliada na Rua Francisco Vieira, nº 336, Morro das Pedras, Florianópolis/SC. CEP: 88.066-
010, o qual pertence ao seu genitor OSCAR AUGUSTO FERRÃO FILHO, empresário, inscrito no CPF sob 
o nº 253.522.708-82 e no RG sob o nº 4.165.161, SSP/SP, “TERRENO DE POSSE”, medindo do vértice 
6 - 7, 17,213m com o azimute 18º54’38” e coord. X=746753,1848 e Y=6933083,4832, medindo do vértice 
7 – 1, 8,173m com azimute 290º34’43” e coord. X=746758,7635 Y=6933099,7676, ambos extremando 
com MARIA HELENA BENTO, divorciada, faxineira, inscrita no CPF sob o nº 715.586.599-00 e no RG 
sob o nº 2.083.590, SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Jardim dos Eucaliptos, nº 2005, Campeche, 
Florianópolis/SC. “TERRENO DE POSSE”. Pelo 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, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos da ação 
de USUCAPIÃO 03018471220188240091, requerida por JEAN CARLO QUERINO, CPF nº 95133461968, 
e CITADA(S) para responder à ação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do primeiro 
dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, 
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do 
CPC). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao 
conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será publicado 01 (uma) 
vez no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e também em jornal local, esta que deverá ser feita 
01 (uma) vez e providenciada pela parte (art. 257, parágrafo único, do CPC).

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/SMA/DSLC/2021 
– Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário escolar para as 
unidades escolares de Florianópolis/SC. Dia 29 de dezembro de 2021, às 13h30min. 
Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

 MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREGÃO ELETRONICO Nº 579/SMA/DSLC/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
para a criação, estruturação, desenvolvimento e manutenção de um Aplicativo de 
Realidade Aumentada, exclusivo e que mantenha conteúdos igualmente exclusivos 
(Exceto imagens 3D comprada em banco de imagens) para uso da Rede Municipal de 
Educação de Florianópolis-SC, Dia 28 de dezembro de 2021 às 16h. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 577/SMA/DSLC/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e instalação 
de ar condicionado com fornecimento de peças para atender as necessidades da Rede 
Municipal de Ensino, Dia 28 de dezembro de 2021 às 15h. Endereço eletrônico: http://
wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

 ESTADO DE MASSACHUSETTS
Tribunal de Primeira Instância
Vara de Família e Sucessões

Vara de Bristol                                                                                                                 Autos no. 21A0712
MANDADO DE CITAÇÃO POR PUBLICAÇÃO

 Jonatas de Elesbao Dornelles, Autor
   vs.   

Gilmar A. Diniz Dornelles, Réu 
Ao(s) Réu(s):                                             
O Autor Jonatas de Elesbao Dornelles ingressou com uma Ação de Dependência neste tribunal.
O Sr. deverá apresentar sua contestação para o Autor(es) – Advogado do(s) Autor(es), Hannah 
Krispin, Advogada, Krispin Law, cujo endereço e’ 50 Chestnut Street, 2nd Floor, Needham, MA 02492, 
USA, antes ou no prazo limite de 18 de fevereiro de 2022.  Caso o Sr. não o faça, este tribunal 
dará prosseguimento com uma audiência e adjudicação deste caso. O Sr. deverá também enviar 
sua contestação para a secretaria deste tribunal em Taunton. [Bristol Probate and Family Court, 40 
Broadway, Suite 240, Taunton, MA 02780, USA]
Testemunho, Exma. Katherine A. Field, Primeira Juíza de Direito deste tribunal em Taunton, no dia 30 de 
novembro de 2021.
(carimbo: assinatura ilegível) Oficial da Vara de Familia e Sucessões.

EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL
0013021/2021     

O LEILOEIRO OFICIAL Osmar Sérgio Costa, matrícula nº AARC425, 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 20/12/2021, às 13:45 horas, no endereço: Avenida 
Brasil, nº 1500, 4º andar, Sala Índico do Hotel Sibara, Balneário Camboriú/SC, e no 
site www.omega1leiloes.com.br, 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 04/01/2022, 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, do imóvel:

- Terreno urbano com área de 266,40m², sem benfeitorias. Situado na Rua Adacir 
Santos Gomes, nº 262, Bairro Barra, Balneário Camboriú/SC. Objeto da matrícula 
nº 32.717 do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Balneário Camboriú/SC.*;
Valor: 1º leilão: R$345.000,00; 2º leilão: R$291.564,58 **;
Fiduciante: Justina Inêz Maciel e Getúlio Vaz Maciel;
Contrato: 4497204;

* - 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.
** - 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).

Pagamento: À vista, mediante transferência bancária proveniente de conta de 
titularidade do arrematante;
Comissão do Leiloeiro: 5%;
Informações: Com o leiloeiro Osmar Sérgio Costa, endereço: Rua Luiz Berlim, nº 
165, apto 202 C, Bairro Centro, Itajaí/SC, telefones: (47) 98473.3226, 3521.7730, 
3525.4742, ou com o Banrisul pelos telefones (51) 3215-4521, 3215-4525 e 3215-
4516, das 08h às 17h.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2021.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.

Unidade de Gestão Patrimonial

18 terça-feira, 14 de dezembro 2021 Publicação Legal

Depois de passar por toda a 
tensão sob a qual foi disputado 
o GP de Abu Dabi, que lhe deu 
o primeiro título de campeão 
mundial de Fórmula 1 com uma 
vitória ao ultrapassar Lewis 
Hamilton na última volta, o 
holandês Max Verstappen fez 
algumas reflexões ontem. Ao 
comentar a rivalidade com 
o inglês, o piloto da Red Bull 
mostrou muito respeito pelo 
rival da Mercedes e admitiu que 
sentiu uma ponta de tristeza 
por ver o adversário perder a 
taça da forma como aconteceu.

Ele Verstappen disse enten-
der que o que aconteceu no 
último domingo são circuns-
tâncias inerentes ao esporte 
a motor. O que fica, no fim 
das contas, é a felicidade de 
ter conquistado o título dian-
te do piloto mais vitorioso 
da história - são sete títulos 
mundiais para Hamilton.

“Poderia ter sido de qual-
quer forma. Lewis e eu tive-
mos uma temporada incrível, 
os dois empurrando um ao 
outro até o limite”, comentou 
o novo campeão do mundo. 
“Quer dizer, parte de mim 
estava incrivelmente feliz 
e outra, decepcionada. Cla-
ro, fiquei sentido por Lewis. 
Ele fez tudo certo durante a 
corrida inteira, mas a Fórmula 
1 pode ser muito imprevisível. 
Poderia ter sido ao contrário 
também, comigo a contro-
lar a corrida e depois perder 
na última volta”, explicou.

Passado todo o calor da 
disputa, sobraram palavras 
elogiosas ao rival. “Lewis é 
um grande esportista”, dis-
se Verstappen, que também 
deixou claro que espera o 
adversáro “mordido” em 
2022. “Faz parte o que acon-
teceu. É como disse antes: 
isso é automobilismo, e todos 
nó temos de lidar com isso. 
Mas ele vai voltar muito forte 
porque é um piloto incrível”.

Atual campeão da 
Fórmula 1 elogia 
rival e projeta 
disputa ainda mais 
acirrada em  2022

Verstappen mostra 
respeito por Hamilton

Esporte

ADM-ADCAP
Realce
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