
A Universidade do Estado
de Santa Catarina (Udesc)
receberá inscrições para o
Vestibular de Verão 2018

até sexta-feira. O prazo para pa-
gar o boleto de R$ 110 é dia 9, em
agências bancárias, caixas eletrô-
nicos, lotéricas e pela internet. Os
candidatos que ganharam isenção
por critério socioeconômico ou
doação de sangue também preci-
sam se inscrever pelo site.
A prova objetiva e a redação se-

rão aplicadas em 26 de novembro,
e as provas específicas de música
e de teatro, nos dias 25 de novem-
bro e 7 de dezembro, respectiva-
mente. A lista dos aprovados será
divulgada até 12 de dezembro, e
os novos estudantes começarão a
ter aulas em fevereiro de 2018.
Estão abertas 1.273 vagas de 49

cursos presenciais de graduação,
gratuitos e oferecidos em Balne-
ário Camboriú, Chapecó, Floria-
nópolis, Ibirama, Joinville, Lages,
Laguna, Pinhalzinho e São Bento
do Sul. As vagas representam 75%
do total para o próximo semestre.
As restantes são preenchidas com
notas do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem). O sistema de
cotas se mantém: 20% das vagas
são para candidatos com todo o
ensino médio realizado na rede
pública e 10% para negros.

VESTIBULARUDESC

Inscrições
terminam
sexta-feira
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SUA VIDA

Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308,
Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

LEILÃO DE IMÓVEL

1º Leilão: 24/10/2017 às 09:30 horas - 2º Leilão: 26/10/2017 às 09:30 horas
EDITAL DE LEILÃO

Gustavo Costa Aguiar Oliveira, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCEMG nº 507, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo qualificado,
faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online
o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. Imóvel: Apartamento nº 402 do Edificio Residencial Padang Padang, situado
na Rua Venezuela, nº 180, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, com área privativa de 69,17m² e total de 78,06m², coeficiente
de proporcionalidade de 0,044207 e área ideal de 23,871780m² do terreno com área total de 540,00m². Vaga de garagem nº 16
do Edifício Residencial Padang Padang, situado na Rua Venezuela, nº 180, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, com área
privativa de 12,50m² e total de 31,19m², coeficiente de proporcionalidade de 0,009748 e área ideal de 5,263920m² do terreno com
área total de 540,00m². Imóvel devidamente matriculado sob os nºs 114.070 e 114.088 do 1º Ofício de Registro de Imovéis de
Balneário Camboriú/SC. Obs: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único
da Lei 9.514/97. Data dos Leilões: 1º Leilão: 24/10/2017 às 09:30 horas, e 2º Leilão: 26/10/2017 às 09:30 horas. Local: Loja
nº 42, Shopping Sul, localizado à Av. Nossa Senhora do Carmo, nº 1650, 2º andar, Bairro Carmo, Belo Horizonte/MG. Devedor (a)
Fiduciante: JOANIM FRANCISCO DA SILVA, CPF nº 513.754.199-00, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens,
Rua Venezuela, nº 180, apto. 402, Nações, Balneário Camboriú/SC e GUISELA MONTANHA BARBOSA DA SILVA, CPF nº
561.387.339-91, brasileira, do lar, casada em comunhão parcial de bens, Rua Venezuela, nº 180, apto. 402, Nações, Balneário
Camboriú/SC. Credor Fiduciário: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. Do Pagamento: No ato da arrematação o
arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado
em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena
de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. Dos Valores: 1º
leilão: R$427.655,90 (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e novent a centavos). 2º
leilão: R$279.597,64 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos),
calculados na forma do art. 27 §§ 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações
na ocasião do leilão. Comissão Do Leiloeiro: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco
por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s),
na forma da lei. Do Leilão Online: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos
leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017. Os
interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.gpleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção
“Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação,
inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão)
adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo
27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão.
Observações: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo
único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad
corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as
fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não
terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do
imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel
ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação
do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos
os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da
efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante presente pagará no ato o preço total
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O
proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para
efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital.
O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do Leiloeiro, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas
da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor
da comissão devida ao Leiloeiro (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor
correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este.
Poderá o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for
o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio
do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto
n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Mais informações: (31)3241-4164 /
contato@gpleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 27 de Setembro de 2017. Banco Inter S/A - CNPJ: 00.416.968/0001-01.

www.gpleiloes.com.br INFORMAÇÕES: (31) 3241-4164

Nº 01/2017 – SR/PF/SC
ESPÉCIE:Licitaçãoparavendaemhastapública,atravésdeLeilão,dosveículosoficiaiseoutros
materiais do patrimônio daPolícia Federal, conforme o processo nº 08490.007062/2017-36.
MODALIDADE: LeilãoAdministrativo (maior lance).
DATA,HORÁRIOELOCAL:18deoutubrode2017, às09:00h, noAuditórioGarapuvu -Centro
de Cultura e Eventos - Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, s/nº, Trindade –
Florianópolis/SC.
OBJETO:VeículosOficiais e outrosmateriais do patrimônio daPF.
VISITAÇÃO PÚBLICA DOS LOTES: nos dias 16 e 17 de outubro de 2017, das 8h30min às
17h, no Estacionamento interno da Superintendência da Polícia Federal, localizado na Rua
PaschoalApóstolo Pítsica, 4744 -Agronômica, Florianópolis – SC, comexceção do lote 36, que
ficará disponível para visitação noNEPOM–Rua 14 de julho, 310, Estreito, Florianópolis/SC.
EDITAL: Cópia completa do Edital poderá ser obtida na Internet, no site, www.dpf.gov.br, link
Leilões, Editais de leilão. O Edital poderá ser lido na sede da Polícia Federal em Florianópolis/
SC, emhorário comercial.

MARCELOMOSELE
DelegadodePolícia Federal

SuperintendenteRegional – SR/PF/SC

AVISO DE LICITAÇÃO

SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA

O IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina – torna público para o conhecimento de quem possa interessar que
a data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico 121/2017, para Serviços
de Manutenção de Equipamentos PARA O IFSC, disponível nos sítios
www.comprasnet.gov.br ou www.ifsc.edu.br, será no dia 18/10/2017 às 09:00h no
sítio www.comprasnet.gov.br.

Florianópolis, 04 de Outubro de 2017
ALINE HEINZ BELO

PRO-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO DO IFSC

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 121/2017

SANTA CATARINA

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.Discussão do PL 7306 que tramita no Congresso Nacional;
2.Lei dos vigilantes que tramita na Assembleia Legislativa;
3.Consórcio para padronização imobiliária das lotéricas e;
4.Assuntos gerais.

A Assembléia tratará da seguinte ordem do dia:

________________________________________
G I L M A R C E C H E T
Presidente

Criciúma, 21 de setembro de 2017.

AAssembléia acontecerá no dia 11 de outubro de 2017, às 8h30min, tendo como local o Hotel
Castelmar, sito na ruaFelipe Schmidt, n. 1260,Centro, Florianópolis/SC.
AAssembleia Geral terá início com a presença de metade mais um dos associados no gozo de
seus direitos sociais e, não havendo quórum legal, em segunda chamada, meia hora após a
primeira, com qualquer número de associados no gozo de seus direitos sociais, consoante anota
o art. 11,VII, doEstatuto da entidade.

A Schumann Móveis e Eletrodomésticos Ltda
publica retificação de informação no tablóide de
ofertas, Edição 5, Ano I - Outubro de 2017.
Retificação de informação na página 30, produto
cód. 42950/42951/42937 iPhone 6 - Preço a
prazo correto do produto é R$ 4.296,00. Página
30, produto cód. 42933/42934/42935 iPhone
7 - Preço a vista correto é R$ 3.799,00. Página
28, a mochila de brinde se refere ao cód. interno
25512. Página 29, produto de cód. 44493 Xbox
S - Total a prazo correto é R$ 3.998,00. Página
15, produto de cód. 44126 está com os valores
errados. Corretos: a vista R$ 599,00, parcela de
R$ 49,90, condição de 0+20, total a prazo de R$
998,00.


