
A NOTÍCIA14
QUARTA-FEIRA, 5/6/2019

Vila Argentina, em
Mafra, foi o local

mais atingido
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Chuvas

Nível dos
rios está
voltando à
normalidade

Ontem, o nível dos rios
atingidos pela enchente es-
tava voltando à normalidade,
no Planalto Norte de Santa
Catarina. Algumas famílias
já retornaram para as casas,
outras ainda se mantêm em
abrigos até que a água baixe
completamente.
Conforme a Defesa Civil,

o Rio Negro, em Mafra, está
com aproximadamente de
9,31 metros – sendo que amé-
dia normal é de 2,7 – e dimi-
nuindo um centímetro a cada
hora. Dez escolas permanece-
ram com as aulas suspensas e
101 famílias ainda estão fora
de casa – 42 delas em abrigos
abertos pelo governo munici-
pal. A Vila Argentina foi à lo-
calidademais afetada.
Em Rio Negrinho, o nível

ainda está em 300 centíme-
tros acima normal, mas vol-
tando à planície. Ao todo, sete
bairros foram atingidos, prin-
cipalmente o Centro da cida-
de e duas famílias ainda estão
em abrigos. A limpeza das
ruas afetadas já foi realizar e
as aulas aconteceram normal-
mente nesta terça. Já em São
Bento do Sul, duas famílias
ainda estão emabrigo.

situaçãode
emergênCia

Seis municípios decretaram
situações de emergência por
causa das chuvas no Planalto
Norte de Santa Catarina. Itai-
ópolis, Mafra, Papanduva, Rio
Negrinho, São Bento do Sul e
Três Barras agora vão reunir
documentos e encaminhar ao
Governo do Estado para que
seja homologada a situação.
Depois, ainda é preciso passar
pela análise doGoverno Fede-
ral para que as cidades tenham
acesso aos recursos para reali-
zar a recuperação.

JOINVILLE IATE CLUBE
EDITALDE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores sócios do Joinville Iate Clube para Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada
às 19:00 horas do dia 03 de julho de 2019 , em primeira convocação com a presença de pelo menos metade dos
sócios, ou 30 minutos depois com qualquer número, em sua sede social no bairro Espinheiros, na Rua Prefeito
Baltazar Buschle nº 2850, para deliberação da seguinte.

ORDEM DO DIA:
1 - Eleição de 1/3 do Conselho Deliberativo;

IVO BIRCKHOLZ
COMODORO

- Prazo para inscrições de candidatos até as 17:00 horas do dia 01/07/2019.
- A votação será encerrada às 20:30 horas do dia 03/07/2019.

JOINVILLE IATE CLUBE
EDITALDE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores conselheiros do Joinville Iate Clube para Reunião Ordinária do Conselho Delibe-
rativo, a ser realizada às 19:30 horas do dia 26 de junho de 2019, em sua sede social no bairro Espinheiros, na Rua
Prefeito Baltazar Buschle nº 2850, para deliberação da seguinte.

ORDEM DO DIA:
1 - Apresentação Relatório Auditoria;
2 - Prestação de contas da diretoria e exame dos livros e documentos sociais (art. 17, letra E do Estatuto);
3 - Eleição da diretoria para o exercício julho/2019 a julho/2020 (art. 17, letra A do Estatuto);
4 - Deliberação sobre eliminação de sócios em débito com o clube;
5 - Revisão de valor do Título Patrimonial;
6 - Outros assuntos de interesse do clube.

IVO BIRCKHOLZ
COMODORO

- Inscrições de chapas ou candidatos na secretaria do Clube até às 17:00 horas do dia 25/06/2019.

EDITALDE INTIMAÇÃO
Com base na Lei 9.514/97, fica a devedora fiduciante Rosangela Coca Rodrigues Alves intimada a satisfazer
a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao
imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação, em virtude de Instrumento Particular de alienação fiduciária
de Imóvel (matrícula 3.311) firmado em data de 06/01/2014 com o Banco Caixa Econômica Federal. Dessa forma
procedo à intimação de Vossa Senhoria para que se dirija ao 2º Registro de Imóveis de Joinville, situado na Rua
Princesa Izabel, nº 435, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado no prazo improrrogável de 15
dias, sob pena de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante.

Cledenisia Machado da Silva
Oficial Interina do 2º Registro de Imóveis de Joinville

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
BRUNA VIEIRA GUMS, Registradora Interina da Comarca de Araquari (SC), na forma do §4° artigo 26 da Lei n.º
9.514/97, bem como por solicitação da credora do imóvel garantido por Alienação Fiduciária, registrado no R-3
da matrícula n.º 011.127, desta Serventia, NOTIFICA PEDRO & NETO LOGISTICA EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob
n.º 15.286.013/0001-46, neste ato representada pelo Sr. Claudio Savoldi, inscrito no CPF sob n.º 556.064.909-00,
para fins do cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) encargo(s) vencido(s) e não pago(s), sujei-
to(s) à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento,
somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notificação, para que efetuem a purga
do débito, no prazo improrrogável de quinze dias, contados a partir da data da última publicação deste edital.
Nesta oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo
estipulado, assegura o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA
CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS – nos termos do Art. 26, §7, da Lei n.° 9.514/97. O presen-
te edital será publicado em três dias consecutivos em jornal de circulação diária. Araquari, 03 de junho de 2019.

Bruna Vieira Gums – Registradora Interina.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
BRUNA VIEIRA GUMS, Registradora Interina da Comarca de Araquari (SC), na forma do §4° artigo 26 da Lei n.º
9.514/97, bem como por solicitação da credora do imóvel garantido por Alienação Fiduciária, registrado no R-5
da matrícula n.º 011.128, desta Serventia, NOTIFICA PEDRO & NETO LOGISTICA EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob
n.º 15.286.013/0001-46, neste ato representada pelo Sr. Claudio Savoldi, inscrito no CPF sob n.º 556.064.909-00,
para fins do cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) encargo(s) vencido(s) e não pago(s), sujei-
to(s) à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento,
somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notificação, para que efetuem a purga
do débito, no prazo improrrogável de quinze dias, contados a partir da data da última publicação deste edital.
Nesta oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo
estipulado, assegura o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA
CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS – nos termos do Art. 26, §7, da Lei n.° 9.514/97. O presen-
te edital será publicado em três dias consecutivos em jornal de circulação diária. Araquari, 03 de junho de 2019.

Bruna Vieira Gums – Registradora Interina.

INSIDE MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A - CNPJ nº 14.899.096/0001-
86 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam convidados os Senhores Acionistas da Inside Medical
Indústria e Comércio de Produtos Médicos Hospitalares S/A, a reunir-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a
realizar-se, em primeira convocação, às 14:00 horas do dia 17 de junho de 2019, excepcionalmente na Av. Márcio Ferreira de Mello
e Silva, nº 55, Praia Brava, CEP 88306-780, em razão da incapacidade física da sede da Companhia, nos termos do § 2º do art. 124
da Lei nº 6.404/76, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, o relatório de administração, as contas dos administradores, os resultados da Companhia relaciona-
dos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, devidamente publicados no Jornal A Notícia e no Diário Oficial do
Estado de Santa Catarina, no dia 13/05/2019, às fls. 20, 23, respectivamente.; (b) apurar o resultado da Companhia do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e Em Assembleia Geral Extraordinária (a) aprovar e ratificar a operação de
empréstimo realizada pela Companhia no ano de 2018. Avisos: Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social
da Companhia, os documentos a que se refere os temas abordados na Ordem do Dia. Itajaí/SC, 03 de junho de 2019. Waldemar
Fernando Mello Martins - Presidente do Conselho de Administração.

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com base na Lei 9.514/97, fica o devedor fiduciante MB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRO-
PECUÁRIOS LTDA, CNPJ 14.745.070/0001-83, intimado a satisfazer a prestação vencida e as que se vencerem até
a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais,
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de inti-
mação, em virtude de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel firmado em data de 11/03/2016
com a Caixa Econômica Federal, e registrado no R.8 da matrícula 23.485 deste 3° Ofício de Registro de Imóveis
de Joinville. Dessa forma, procedo à intimação para que se dirija ao 3° Registro de Imóveis de Joinville, situado
na Rua Abdon Batista, n° 121, 21° andar – Ed. Hannover – Centro – Joinville/SC, onde deverá efetuar a purga do
débito no prazo improrrogável de 15 dias. Decorrido o prazo que trata o § 1° da Lei 9.514/97 sem a purgação da
mora, a oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do
imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Sandra Mara de Braga
Oficial do 3° Registro de Imóveis de Joinville

PREFEITURAMUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Rio Negrinho – SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da
Lei Federal nº 10520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 8.733 de 18/08/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal
8.666 de 21/06/1993, acha-se aberto até as 09h00min do dia 18 de junho de 2019, Pregão Presencial para Registro
de Preços para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DE VEÍ-
CULOS TIPO UTILITÁRIO PESADO, CAMINHÃO, ÔNIBUS E MAQUINÁRIO PESADO, pelo período de 12
(doze) meses. As propostas deverão ser protocoladas e entregues no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de
Rio Negrinho, a partir desta data, encerrando-se no prazo acima. A abertura das propostas, o credenciamento de
representantes e o início da disputa das propostas classificadas se darão a partir do mesmo horário. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, situado
na Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Cívico. Cópias do edital poderão ser obtidas no site:
http://rionegrinho.atende.net.. Demais informações pelos telefones (47) 3646-3636/3646-3648.

Rio Negrinho, 30 de maio de 2019.
JULIO CESAR RONCONI - Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO
JARDIMDI STUTTGART INCORPORAÇÕES SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
n° 28.709.144/0001-30, com sede à Rua Dr. João Colin, nº 1.285, América, em Joinville/ SC, torna público que
protocolou junto a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Joinville - SEPUD o
Estudo de Impacto de Vizinhança, com vistas ao cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei
Federal nº 10.257/01 com a finalidade de regularização do seu empreendimento.

Rua Dr. João Colin, 751
89204-001– Santo Antônio – Joinville/SC
Fone: +55 47 3422-7333
URL: www.joinville.sc.gov.br/institucional/sepud/

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
BRUNA VIEIRA GUMS, Registradora Interina da Comarca de Araquari (SC), na forma do §4° artigo 26 da Lei
n.º 9.514/97, bem como por solicitação da credora do contrato de financiamento imobiliário n.º 855551471306,
garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 17/08/2011, registrado na matrícula n.º 006.164, desta Serventia,
NOTIFICA os Senhores Jucimar Moraes – CPF: 050.431.869-17 e Franciele Aristich – CPF: 075.011.679-07, para
fins do cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) encargo(s) vencido(s) e não pago(s), sujeito(s) à
atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se,
também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notificação, para que efetuem a purga do débito, no prazo
improrrogável de quinze dias, contados a partir da data da última publicação deste edital. Nesta oportunidade,
fica Vossa Senhoria cientificada de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, assegura o
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL – nos termos do Art. 26, §7, da Lei n.° 9.514/97. O presente edital será publicado em três dias consecutivos
em jornal de circulação diária. Araquari, 03 de junho de 2019. Bruna Vieira Gums – Registradora Interina.

Nº Processo: 23353.000694/2019-07. Objeto: Aquisição de insumos e
equipamentos agrícolas e veterinários para o IFC Rio do Sul e demais
Campus Participantes. Total de Itens Licitados: 54. Edital: 05/06/2019 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Estrada do Redentor, 5665 -
Bairro Canta Galo, - Rio do Sul/SC ou http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/
edital-158458-5-00008-2019. Entrega das Propostas: a partir de 05/06/2019 no
site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 18/06/2019
às 09h00 no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações gerais:
compras.riodosul@ifc.edu.br.

Ricardo Kozoroski Veiga
Diretor Geral

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 08/2019
IFC CAMPUS RIO DO SUL

CATARINENSE
Campus Rio do Sul

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Pla-
nejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua
a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 090/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 769527 destinado ao Regis-
tro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de sólidos geométricos para as unidades
administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, na Data/Horário: 04/07/2019 às 08:30
horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Joinville, 03 de junho de 2019.
Miguel Angelo Bertolini Rubia Mara Beilfuss

Secretário de Administração e Planejamento Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Pla-
nejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Ele-
trônico nº 118/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 769565 destinado ao Registro de
Preços, visando a futura e eventual aquisição de mudas de flores e insumos, visando jardinagem
do município de Joinville, na Data/Horário: 08/07/2019 às 08:30 horas, para abertura das pro-
postas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.
licitacoes-e.com.br.

Joinville, 03 de junho de 2019.
Miguel Angelo Bertolini Rubia Mara Beilfuss

Secretário de Administração e Planejamento Diretora Executiva

PREFEITIRAMUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo a aquisição de materiais diversos para pequenos reparos/manu-
tenção predial, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I

ERRATA
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, de conformidade com a Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas
alterações, torna público para conhecimento dos interessados, o edital em epígrafe, sofreu alteração: Portanto:
Fica incluído o subitem 1.1.2 – no Edital.As empresas interessadas deverão cadastrar suas propostas com as res-
pectivas marcas no site https://saofranciscodosul.atende.net/#!/tipo/servico/ . Fica alterada a data de protocolo
dos envelopes para 12/06/2019 às 08:30h, e abertura do certame para 12/06/2019 às 09:00h, Os demais itens
permanecem inalterados

São Francisco do Sul, 04 de junho de 2019.
Wilson Felício dos Reis,

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Interino

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Pla-
nejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua
a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 116/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 769560 destinado ao Regis-
tro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de lâmpadas para projetor, na Data/Horário:
05/07/2019 às 09:00 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos
interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Joinville, 03 de junho de 2019.
Miguel Angelo Bertolini Rubia Mara Beilfuss

Secretário de Administração e Planejamento Diretora Executiva


