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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 
26 de junho de 2019, às 11h00, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (1) examinar, discutir e aprovar o 
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da 
Companhia, relativas ao exercício findo em 31/12/2018; (2) 
definir a destinação dos lucros e a distribuição de dividendos; 
(3) fixar a remuneração anual global dos administradores 
para o ano de 2019; (4) analisar e aprovar a proposta de 
alteração dos artigos 13; 16 e seu parágrafo único; e 23 do 
Estatuto Social, com a ampliação do prazo de mandato da 
Diretoria e do Conselho de Administração, bem como alterar 
o número de conselheiros de administração; e (5) eleger o 
Conselho de Administração. Para maior comodidade dos Se-
nhores Acionistas, a Assembleia ora convocada será realizada 
na Av. Ver. Manoel José dos Santos, 1493, Centro, Bombi-
nhas/SC - CEP: 88215-000. Os documentos e informações 
pertinentes às matérias acima mencionadas encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Bombi-
nhas, 17 de junho de 2019. A Diretoria.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTINENTE E ASSUNTOS 
METROPOLITANOS

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 309/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto: Contratação de empresa para reforma 
do prédio para a instalação do Centro Cultural do Continente – Bairro Coqueiros 
– Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 
03/07/2019. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na 
Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na 
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/
SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

Processo nº 23080.021872/2019-82
Pregão Eletrônico nº 129/2019 - SRP

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 129/2019, tendo como objeto Registro de Preços para a eventual 
contratação de empresa prestadora de serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva 
e Emergencial de Grupos Geradores de Energia Elétrica de Emergência, com 
fornecimento de peças e componentes necessários às substituições programadas 
e eventual fornecimento nas substituições não programadas nas unidades externas 
vinculadas ao Departamento de Aquicultura do Centro de Ciências Agrárias da 
UFSC. Valor estimado: R$ 158.492,04. Data para encaminhamento das propostas: 
a partir do dia 17/06/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site 
www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 02/07/2019 às 
08h30min. O Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, pelo 
site http://licitacoes.ufsc.br, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira 
Porto – Diretor do DPL.
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Mais de 50 obras
para assistir

A 18ª  Mostra de Cinema Infantil incluirá maratona de filmes, 
oficinas, mostras e apresentações musicais a partir do dia 29

Produções nacionais e in-
ternacionais - serão mais 
de 50 obras - com exibição 

gratuita para crianças e adultos 
farão parte da 18ª edição da Mos-
tra de Cinema Infantil de Floria-
nópolis, no Teatro Governador 
Pedro Ivo Campos e no CIC (Cen-
tro Integrado de Cultura). 

A programação começa no 
dia 29 deste mês e vai até 6 de 
julho, mas já é possível ir se pro-
gramando para a maratona. A 
programação incluirá também 
oficinas e shows musicais.

A primeira exibição da Mos-
tra será do longa-metragem de 
aventura “Tesouros”, uma pro-
dução mexicana que terá dubla-
gem ao vivo feita por crianças. 
Na sequência haverá as sessões 
de curtas nacionais e que fazem 
parte da Mostra Competitiva, 
concluindo com a pré-estreia do 
longa de animação “Dilili em Pa-
ris”, dirigido por Michel Ocelot.

Da China vem também ou-
tro longa estreante: a animação 
“Aventuras de Brinquedos”, de 
Gary Wang. Esta será o destaque 
da programação de domingo (30), 
que começará às 11h, com uma 
novidade na história da Mostra: 
a Sessão Inspira Fundo  – dedi-
cada aos bebês – no CIC. Será a 
primeira vez que ocorre uma ses-
são deste gênero na Mostra e que 
contará com uma conversa com 
a realizadora dos vídeos, Clarice 
Cardell. 

A partir das 14h, as atenções 
se voltarão para o Teatro Pedro 
Ivo, para a realização das sessões 
competitivas de curtas Interna-
cionais e nacionais. 

Fechará a programação do 
primeiro final de semana a sessão 
Cinema ao Vivo, projeto do MIS 
(Museu da Imagem e do Som de 
Santa Catarina) e que consiste na 
exibição de clássicos do cinema 
mudo com trilha sonora execu-

D ivirta-se

O cineasta italiano Franco Ze-
ffirelli morreu sábado (15) aos 96 
anos, em Roma. Ele se tornou co-
nhecido por suas visões românticas 
no cinema, opulentas produções 
de ópera e adaptações de peças de 
Shakespeare no teatro. Começou 

no mundo do cinema como assis-
tente de direção em filmes como 
“A Terra Treme”. Depois, dirigiu os 
clássicos “La Bohème”, “A Megera 
Domada”, “Romeu e Julieta”, “Amor 
Sem Fim” e “Chá Com Mussoli-
ni”(1999).

SERVIÇO:

Mostra de Cinema Infantil 
de Florianópolis
Quando: 29 a 6/7

Onde: Teatro Governador 
Pedro Ivo Campos e Cinema 
do Centro Integrado de Cultura 
(CIC), Florianópolis

Quanto: Gratuito

tada ao vivo. 
Para a Mostra, o MIS exibirá 

a comédia “O Circo”, de Charlie 
Chaplin, acompanhada pela tra-
dicional Banda da Lapa, de Flo-
rianópolis.

O primeiro final de semana 
vai concentrar a programação de 
filmes ao público em geral, já que 
durante a semana as sessões são 
dedicadas aos estudantes de es-
colas públicas da região, median-
te agendamento.

CINEMA

O adeus a Franco Zeffirelli

O longa mexicano “Tesoros” terá dublagem ao vivo no primeiro dia da Mostra
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