
Pregão Eletrônico nº 04/2020
Objeto: Pregão Eletrônico – Eventual aquisição de material de construção e 
ferramentas para o 62° Batalhão de Infantaria e órgãos participantes. Entrega do 
edital: de 22/10/2020 a 04/11/2020 de 08h00 às 17h00. Rua Ministro Calógeras,1200 
– Atiradores – Joinville-SC. Entrega das Propostas: a partir de 22/10/2020 às 08h00 
no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 05/10/2020 às 
10h00 site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

RICARDO DE ANDRADE SERRAZES – Ten Cel
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

62º BATALHÃO DE INFANTARIA MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Aviso De Licitação - Republicado
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 04 de novembro de 2020, às 16:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 180/2020, destinado a “Aquisição de motocicletas para 
uso da Polícia Militar de Chapecó”. Protocolo até às 15:50 horas do dia 04 de novembro de 2020. 
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 – 3321-8456. Chapecó, 21 de outubro de 2020. 

Inajara Aparecida Antonini
Secretária de Defesa do Cidadão e Mobilidade

Leilão 02/2020 –UASG 158460
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus 
Camboriú, com sede à Rua Joaquim Garcia s/n°, Bairro Centro, Camboriú-SC, inscrita 
no CNPJ sob o nº 10.625.424/0004-29, considerando o disposto nos termos da Lei 
nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 e suas posteriores alterações, torna público 
o resultado de julgamento do Leilão em epígrafe, com o objetivo de vender 
semoventes – porcos para destinar ao abate, sendo lavrado ao arrematador 
vencedor Sr. ISAEL DA SILVA, CPF:725.758.919-49, e ao arrematador vencedor 
Sr VALDIR GUILHERME DUTRA, CPF: 049.055.689-27. Mais informações no site:
http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/category/departamento-administracao/compras-
licitacoes/compras-licitacoes-comprasrealizadas/compras-licitacoes-compras-
realizadas-2020/compras-licitacoes/

RESULTADO DE JULGAMENTO

CATARINENSE
Campus Camboriú

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 04/11/2020, às 10:10hs / 2º Público Leilão: 05/11/2020, às 10:10hs 

 FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030,  com escritório na Av. Barão Homem de 
Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob 
n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, Presencial e/ou Online, nos termos do artigo 
27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel 
urbano em lote único: Apartamento duplex nº 404 localizado no pavimento tipo B, do condomínio Savena Residence, si-
tuado na rua Bolonha, s/nº, Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC, com área real privativa de 135,54m², área real de 
uso comum de 30,68m², perfazendo a área real total de 166,22m², ocupando uma fração ideal no terreno e nas coisas 
comuns de 8,48137431%. Conforme Av-1, o imóvel desta matrícula encontra-se em fase de construção. Av-2, consta 
que o empreendimento Savena Residence, situado na Rua Bolonha, nº 122, lotes 05 e 06 da quadra 25 do loteamento 
Parque Residencial Pagani II, Pagani , Palhoça/SC passou a ser unidade autônoma construída. Av-3, consta que o 
número de Inscrição Imobiliária Municipal do imóvel desta matrícula é  01.02.190.0196.001.016. Imóvel objeto da Ma-
trícula nº 91.242 do Registro de Imóveis da Comarca de Palhoça/SC. IMÓVEL: Vaga de garagem dupla coberta nº 06, 
localizada no pavimento pilotis, do condomínio Savena Residence, situado na Rua Bolonha, s/nº, Parque Residencial 
Pagani, Palhoça/SC, com área real privativa  de 24,00m², área real de uso comum de 3,18m², perfazendo a área real to-
tal de 27,18m², ocupando uma fração ideal no terreno e nas coisas comuns de 0,87908868%. Conforme Av-1, o imóvel 
desta matrícula encontra-se em fase de construção. Av-2, consta que o empreendimento Savena Residence, situado 
na Rua Bolonha, nº 122, lotes 05 e 06 da quadra 25 do loteamento Parque Residencial Pagani II, Pagani , Palhoça/SC 
passou a ser unidade autônoma construída. Av-3, consta que o número de Inscrição Imobiliária Municipal do imóvel 
desta matrícula é  01.02.190.0196.001.022. Imóvel objeto da Matrícula nº 91.248 do Registro de Imóveis da Comarca 
de Palhoça/SC. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$572.192,58 (Quinhentos e setenta e dois mil, cento e noventa e 
dois reais e cinquenta e oito centavos; 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$326.297,95 (Trezentos e vinte e seis mil, 
duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 
5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais,  impostos de transmissão para  lavratura  e registro de 
escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel  será entregue no estado 
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: VANESSA DE SOUZA OPUSZKA, brasileira, nascida em 09/10/1982, declara 
viver em União Estável, empresária, portadora da CNH 02274828362 expedida pelo DETRAN/SC em 23/01/2018, 
que consta o RG 4361878 SSP/SC, e CPF: 040.804.969-31,  e ÂNGELO MAXIMO MACIEL DE ARRUDA, brasileiro, 
declara viver em União Estável, administrador, nascido em 12/01/1989, portador da CNH 02812299976 expedida pelo 
DETRAN/SC, em 30/05/2016, que consta o RG 6992936 SSP/SC e CPF: 912.981.640-87, residente(s) e domiciliado(s) 
à Rua Juan Carlos Mannuci, 48, apto 107, Bairro Kobrasol, São José/SC, CEP: 88102-220, intimado(s) da data dos 
leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 
27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo 
o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o 
seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% 
do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar 
conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

AVISO
A CEDRO ENGENHARIA informa a comunidade 
de Forquilhas, São José/SC, que por motivo de 
força maior alterou a data da próxima detonação 
de rocha de sexta-feira para segunda-feira, dia 
26/10/2020 entre 16:00 e 17:00 horas na área 
de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato 
pelo telefone (48) 3029-3600. Responsabilidade 
Técnica pelo desmonte, Enaex Britanite.

quinta-feira, 22 de outubro de 2020 15 Editor: Douglas Cauduro douglas.cauduro@ndmais.com.br

Diogo de Souza
diogo.rodrigues@ndmais.com.br

O Figueirense deu continuidade 
a uma semana de boas notícias e 
voltou a vencer na Série B 2020. 
Em duelo diante do CRB, na 
tarde de ontem, em Florianópo-
lis, o Furacão chutou a “nhaca” 
para longe e deu uma respira-
da na tabela de classificação.

Alecsandro, na primeira etapa 
e Paulo Ricardo, já no final do 
segundo tempo, deram números 
finais ao confronto. O Furacão, 
que saiu do Z4 momentanea-
mente, agora “seca” o Guarani, 
que encara o Vitória, na Bahia.

O Figueirense se desenhou 
para o duelo frente ao CRB, mais 
ou menos, como um reco-
meço. Senão de campeonato, 
de espírito e iniciativa já que, 
depois de engatar quatro jogos 
sem vencer – e sequer marcar 
um gol, o Alvinegro só via na 
vitória a chance de respirar na 
Série B. Quis o destino que, o 
início da semana fosse diferente 
das últimas oportunidades. Na 
segunda-feira, o técnico Elano 
foi liberado para comandar a 
equipe depois de recuperar-se 
da Covid-19 e ganhou ainda dez 
jogadores igualmente recupera-
dos do período de quarentena.

Vitória para dar ânimo
Alvinegro pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento

Esporte

DIVULGAÇÃO/FIGUEIRENSE/ND

  2   X   0  

Figueirense
Sidão; Pereira, Alemão, Victor Oliveira 
e Brunetti; Geovane (Matheus Neris), 
Patrick (Paulo Ricardo) e Marquinho 

(Keké); Lucas Carvalho, Alecsandro 
(Everton Santos) e Nicholas (Diego 
Gonçalves). Técnico: Elano Blumer.

CRB
Victor Souza; Reginaldo, Gum 
(Xandão), Reginaldo Júnior e 
Hugo; Claudinei (Jatobá), Moacir 
(Ramon) e Diego Torres; Pablo 
Dyego, Alisson Safira e Bill (Lucas 
Mendes). Técnico: Marcelo Cabo.

Gols: Alecsandro (29/1T), Paulo Ricardo (42/2T)Cartões 
amarelos: Sidão, Matheus Neris, Paulo Ricardo (FIG); Hugo, 2x; 
Moacir (CRB). Cartão vermelho: Hugo (CRB). Local: estádio 

Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Data: 21/10/20.

Alecsandro estreou ontem com 
a camisa alvinegra no Orlando 
Scarpelli e deixou sua marca

O técnico Elano Blumer falou 
após a vitória. Até o tom de voz 
do técnico era de alívio. Depois de 
uma série complicada de resul-
tados, um surto de coronavírus 
e até o boato de que ele estaria 

Elano desmente saída e admite que objetivo é se manter na Série B

“insatisfeito” com clube, o Fu-
racão do Estreito voltou a vencer. 
“Os atletas que estão aqui estão 
completamente comprometidos, 
atletas que estão engajados na 
permanência do Figueirense na 
Série B”, pontuou o técnico. Foi 
a primeira vez, desde a sua che-
gada, que o profissional admitiu 
que a luta do Furacão é pela per-
manência do time na Segundona.

Outro detalhe que chamou 
a atenção na entrevista do 

treinador foi ter desmentido 
algumas notícias que teriam 
circulado, recentemente, de 
que ele estaria insatisfeito 
com o cenário no Estreito.

“A notícia da minha saída é 
mentira, não sei de onde saiu 
isso, estou dia e noite para poder 
construir uma história aqui den-
tro. Estou aqui para poder ajudar. 
O Figueirense é gigante. Estão 
tratando com um cara transpa-
rente”, assegurou o profissional.

Eficiência, expulsão e alívio só no fim
Com a bola rolando, a atua-

ção do Figueirense não chegou 
a inspirar muita confiança. 
Aos 29’, em primeiro lance 
de perigo da partida, o Fi-
gueirense chegou ao gol com 
Alecsandro. Junto da vanta-
gem no placar, o Figueirense 
ainda viu o lateral Hugo, após 

dois cartões amarelos, ser 
expulso. Mesmo com vanta-
gem no placar e no número de 
jogadores, o Figueirense deu 
a posse de bola para o CRB. 

O time de Elano aliou 
cansaço com cautela e deu 
campo para o time de Ala-
goas que passou a rondar a 

meta de Sidão perigosamente. 
Apesar do susto e da chance 
dada ao azar, o Figueirense 
matou o confronto aos 42’. 
Diego Gonçalves recebe de 
frente para a grande área 
e rolou com carinho para 
Paulo Ricardo bater de pri-
meira e matar o confronto.
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