
A NOTÍCIA 21 DE OUTUBRO DE 202002

2º Vara de Direito Bancário da Comarca de Joinville busca e apreensão em alienação 
fiduciária Nº 0317090-97.2014.8.24.0038/SC Autor: Itapeva Ii Multicarteira Fundo 
De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados Réu: Rodrigo Rosa Réu: 
Adriane Miguel Rosa Réu: Yasmin Stefani Rosa Edital Nº 310006127960 Juiz Do 
Processo: Mauricio Cavallazzi Povoas - Juiz(a) de Direito Citando(a)(s): Yasmin 
Stefani Rosa, representada pela mãe Adriane Miguel Rosa, CPF: 06085831978, 
endereço: Avenida Irmã Domitila, 650, Fundos, CEP85877-000, São Miguel do 
Iguaçu – PR Prazo do Edital: 20 dias Descrição do(s) Bem(ns): "Marca/modelo 
Fiat/Siena Fire Elx, Gasolina, placas ABW1633, chassi 9BD17202423004168 
ano/modelo2001/2001, cor Cinza" . Valor do Débito: 6.863,66. Data do Cálculo: 
13/05/2016. 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 que: a) proceda(m) ao depósito do 
valor do débito e seus acréscimos legais, conforme cálculo elaborado na forma do 
art. 3º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, no prazo de 5 (cinco) dias; ou b) conteste(m) 
o feito, se assim o quiser(em), em 15 (quinze) dias (art. 3º, §§ 3º e 4º), contados do 
primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV do CPC). 
Advertências: a) Não ocorrendo o pagamento, ou não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas 
pelo autor (art. 344 do CPC). b) Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-
ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 
fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 
certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º do Decreto-lei n. 
911/1969). 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, na forma da lei. K-21e22/10

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
 O Secretário da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável — SEPUD, no uso de suas 
atribuições e nos termos da Lei Municipal  n°  336, de Julho de 2011 e do  Decreto  n°30.210, de 18 de dezembro de 
2017 e Decreto no 39.244 de 31 de agosto de 2020,  torna  público:
1.  A convocação da comunidade do Bairro Floresta para a Audiência Pública do Estudo de Impacto de Vizinhança 

do Residencial Jardim di Ávila, a ser implantado na rua Santa Catarina, que tem por finalidade apresentar o 
conjunto  de  estudos  e  informações  técnicas  relativas  à  identificação,  avaliação  e prevenção  dos  impactos  
urbanísticos  ou construtivos  de  significativa repercussão  ou interferência  na  vizinhança  quando  da  implan-
tação do referido empreendimento.

2.  A referida audiência pública será virtual através do link https://zoom.us/join. ID Reunião: 959 2326 6777. 
Senha: 162594, e se dará no dia 10 de novembro de 2020 às 19hs.

3.  As informações referentes a esta  Audiência  Pública  estão disponíveis  na  Secretaria de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento  Sustentável,  na Rua XV de Novembro, 485 - Centro, Joinville – SC 89201-600 - www.joinville.sc.gov.br

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone — (047) 3422-7333.
Joinville, 20 de outubro de 2020.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DE: VALLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - com sede em Joinville (SC), na Rua Dona Fran-
cisca, 533, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 82.530.296/0001-17, celular (47) 9-9928-3917 com Sr. Ciro. PARA: 
PEDRO ONOFRE MOREIRA – CPF nº 380.512.659-04 e CI. 043887, último endereço residencial conhecido 
em Joinville (SC). ATRAVÉS  deste instrumento,  NOTIFICAMOS  Vossa Senhoria que se faz necessária a sua 
presença em nosso escritório (endereço acima mencionado), no prazo máximo de 10 (dez) dias  corridos, para 
pagamento integral do valor adiante mencionado ou assinatura do DISTRATO dos seguintes contratos: 1) Contrato 
de compromisso de compra e venda nº 923/80, firmado aos: 02/06/1980, no valor de Cr$260.000,00 (duzentos e 
sessenta mil Cruzeiros), pagáveis em 05 prestações de  Cr$ 1.680,00, 05 prestações de Cr$2.880,00, 05 prestações de 
Cr$4.400,00, 05 prestações de Cr$5.040,00, 05 prestações de Cr$6.960,00, 05 prestações de Cr$9.360,00, 05 presta-
ções de Cr$10.080,00 e 05 prestações de Cr$11.680,00, com pagamentos sempre no dia 15 de cada mês, que teve por 
objeto o lote 16 da quadra 24 do loteamento JARDIM PARAÍRO em Joinville-SC, cujo contrato foi registrado 
no R-1 da matricula 8.583 do 2º Ofício de Imóveis de São Francisco do Sul (SC), pelo motivo de INADIMPLE-
MENTO TOTAL de suas obrigações contratuais, uma vez nenhum pagamento foi adimplido até o presente mo-
mento desde a época do referido compromisso (1980), estando a dívida atualizada da seguinte forma: Valor atual 
da dívida = R$ 263.571,60 (incluindo juros, despesas e honorários advocatícios). 2) Contrato de compromisso de 
compra e venda nº 923/80, firmado aos: 02/06/1980, no valor de Cr$260.000,00 (duzentos e sessenta mil Cruzeiros), 
pagáveis em 05 prestações de  Cr$ 1.680,00, 05 prestações de Cr$2.880,00, 05 prestações de Cr$4.400,00, 05 pres-
tações de Cr$5.040,00, 05 prestações de Cr$6.960,00, 05 prestações de Cr$9.360,00, 05 prestações de Cr$10.080,00 
e 05 prestações de Cr$11.680,00, com pagamentos sempre no dia 15 de cada mês, que teve por objeto o lote 17 da 
quadra 24 do loteamento JARDIM PARAÍRO em Joinville-SC, cujo contrato foi registrado no R-1 da matricula 
8.584 do 2º Ofício de Imóveis de São Francisco do Sul (SC), pelo motivo de INADIMPLEMENTO TOTAL de 
suas obrigações contratuais, uma vez nenhum pagamento foi adimplido até o presente momento desde a época do 
referido compromisso (1980), estando a dívida atualizada da seguinte forma: Valor atual da dívida = R$ 263.571,60 
(incluindo juros, despesas e honorários advocatícios).

Joinville (SC), 30 de Setembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administra-
ção e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com 
o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedi-
mento licitatório de Pregão Eletrônico nº 274/2020, destinado à contratação de serviço 
técnico especializado para elaboração de Plano de Manutenção Corretiva do sistema 
de cobertura do Terminal Central de ônibus e de todos os seus componentes, na Data/
Horário: 04/11/2020 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.comprasgoverna-
mentais.gov.br - UASG 453230. 

Joinville, 19 de outubro de 2020.
Miguel Angelo Bertolini – Secretário de Administração e Planejamento

Rubia Mara Beilfuss – Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, 
torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará reali-
zar o Pregão Eletrônico SRP nº. 334/2020, destinado a aquisição de medicamentos 
pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São 
José para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde do município de 
Joinville, na Data/Horário: 05/11/2020 às 9h, para abertura das propostas. O edital 
encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpu-
blico e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 460027. 

Joinville/SC, 19 de outubro de 2020. 
Jean Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Saúde. 

Fabrício da Rosa - Diretor Executivo.


