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Execução De Título Extrajudicial Nº 0300251-89.2017.8.24.0038/SC Exequente: Banco 
Santander (Brasil) S.A. Executado: Dione Eduardo Fabricio Edital Nº 310006196239 
Juiz Do Processo: Mauricio Cavallazzi Povoas - Juiz(a) de Direito Citando(a)(s): Dione 
Eduardo Fabricio, CPF: 04649308984, endereço: Outros Aristoteles, 663 - Vila Guarani 
- 83408050 (Residencial). Prazo do Edital: 60 dias Valor do Débito: 9.908,63. Data do 
Cálculo: 12/01/2017. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente 
em local incerto ou não sabido, Fica(M) Ciente(S) de que neste Juízo de Direito tramitam 
os autos do processo epigrafado e Citada(S) para, em 3 (três)dias úteis, contados do 
primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231,IV, do CPC), 
efetuar o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas 
processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do 
executado. O executado poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo 
deste edital (art. 231, IV, 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 afixado no local de costume e publicado 1 
(uma) vez(es), sem intervalo de dias, na formada lei. K-15e16/10

Monitória Nº 0301683-91.2017.8.24.0023/SC. Autor: Joao Jose Ferreira Neto – ME. Autor: 
Santos & Ferreira Neto LTDA – ME. Autor: Arthur De Oliveira & Cia. LTDA. – ME. Autor: ZJ 
Intermediacao De Negocios LTDA – ME. Réu: Robson Alexander De Souza Machado. 
Edital Nº 310006914999. JUIZ DO PROCESSO: Humberto Goulart da Silveira - Juiz(a) de 
Direito Citando(a)(s): Robson Alexander De Souza Machado, cpf: 81671377915,endereço: 
Rua Osvaldo Schimit, 912 - Gravatá – 88375000. Prazo do Edital: 30 dias. Valor do Débito: 
15.345,03. Data do Cálculo: 17/02/2017. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima 
identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, Fica(M) Ciente(S) de que neste 
Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e Citada(S) para efetuar o 
pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada, acrescido de 
honorários advocatícios de 5% do valor da causa, ou oferecer embargos, em 15 (quinze) 
dias, contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV, 
do CPC). Advertência: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado, constituir-se 
á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º, 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 afixado no local de 
costume e publicado 1 (uma) vez(es), sem intervalo de dias, na forma da lei. K-15e16/10

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva ao conhe-
cimento dos interessados que tendo em vista não acudirem empresas interessadas até a data e hora 
previstas para abertura de sessão, está prorrogando a data para recebimento e abertura das propostas 
do Pregão Eletrônico nº 254/2020, destinado à Aquisição de solução em radioterapia para o Hos-
pital Municipal São José, incluindo-se instalação de Aceleradores Lineares, Softwares, Hardwares e 
Acessórios, sendo transferida a data de recebimento e abertura da sessão para o dia 30/10/2020 às 
09:00 horas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/
editalpublico e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 460027.

Joinville, 14 de outubro de 2020. 
Jean Rodrigues da Silva - Secretário da Saúde

Fabrício da Rosa - Diretor Executivo


