
 BIOMERCADO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF 04.529.881/0001-93 - NIRE 42203013098

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam os sócios de Biomercado Brasil Comércio e Serviços Ltda, sediada na Rua do Albatroz, 91, 
Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça – SC, CEP 88.137-290, convidados para Reunião de Sócios 
a se realizar na sede social no dia 08/08/2019, às 14:00h, em primeira convocação, e às 14:30hs., em 
segunda, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) mudança na administração da sociedade; (ii) 
medidas de interesse da sociedade; e (iii) outros assuntos de interesse social. 

Palhoça – SC, 13 de julho de 2019
Administração

 Estado de Santa Catarina / Poder Judiciário - Comarca – Capital – Eduardo Luz / Vara de Sucessões e Reg Pub da 
Capital - Rua José da Costa Moellmann, 197 – 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da Bandeira), Centro 
– CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC – E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br - Juíza de Direito: Maria Paula 
Kern - Chefe de Cartório: Taiana Bonin. Edital de Citação – Usucapião – Réus inscritos e eventuais – com prazo de 30 
dias - Usucapião nº 0008037-50.2013.8.24.0023 - Requerente: Edevaldo Domingos da Rosa e outro. Citando(a)(s): 
Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do bem: Partindo 
do vértice 1 com distância de 16,490m chega-se ao vértice 2 confrontando com a Rua Manoel Sérgio Vieira, deste com 
distância de 9,072m chega-se ao vértice 3, deste com distância de 10.079m chega-se ao vértice 4, perfazendo um total 
de 19.151m confrontando com Carlos Luiz Pfau e Sueli Vieira Pfau. Deste com distância de 9.729m chega-se ao vértice 
5. Deste com distância de 7.241m chega-se ao vértice 6 perfazendo um total de 16.970m confrontando com Joaquim 
Silveira. Deste com distância de 9.778m chega-se ao vértice 7. Deste com distância de 8.038m chega-se ao vértice 1 
perfazendo um total de 17.816m confrontando com Leopoldina Maria Pereira. Prazo fixado para a resposta: 15 dias. 
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como 
seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados que, fica(m) ciente(s) de que, 
neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, 
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo 
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição 
inicial (art. 285, c/c art. 319 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 uma vez no órgão oficial e uma vez em jornal de 
ampla circulação, no prazo máximo de 15 dias (CPC, art. 232, III). Florianópolis (SC), 29 de agosto de 2018.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente Planejamento e Desenvolvimento Urbano, sito à Rua Felipe Schmidt 
nº 1320, de acordo com o que dispõe a Lei Complementar nº 060/2000, art. 45, parágrafo 
1º, notifica as pessoas físicaa ou jurídicaa abaixo relacionadaa, a tomarem conhecimento dos 
LAUDOS DE NOTIFICAÇÃO, contra elas expedidos, e, querendo poderão apresentar defesa 
administrativa no prazo de até 15 (quinze) dias da publicação deste edital, junto ao protocolo do 
Pró Cidadão, Av. Mauro Ramos, 224 – Centro. Nome e Nº Laudo: Eudes Bolan NOT 82/SMDU/
GAB/19; Ivan Camargo Dechiara LV 16/SMDU/DAU/GF/19; Mauri Antonio dos Santos NOT 
34/SMDU/GAB/19; Rodrigo Maciel Trindade LV 35/SMDU/DAU/GF/19; Rosemar Machado de 
Souza NOT 83/SMDU/GAB/19; Selso Ribeiro Opaski NOT 20/SMDU/GAB/19;

TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A
CNPJ/MF nº 14.820.905/0001-12 - NIRE nº 42 3 0003807-5

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) 
EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

Nos termos da Lei 6.404/76, ficam os Senhores titulares das debêntures em circulação da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. (“Emissão”, 
“Debenturistas” e “Companhia”, respectivamente), nos termos da Cláusula X do Instrumento Particular de 
Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, 
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Transmissora Sul Brasileira de 
Energia S.A., celebrado em 15 de setembro de 2014, conforme aditado (“Escritura”), convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada em primeira convocação no dia 15 
de agosto de 2019, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 999, 
na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) Anuência prévia, ou não, pelos Debenturistas, de acordo com o disposto na cláusula 6.1.1 item “vi” da 
Escritura de Emissão e cláusula 13.1 do Contrato de Penhor de Ações, celebrado em 28 de janeiro de 
2014, conforme aditado (“Contrato Penhor Ações”), acerca da incorporação, da Eletrosul Centrais Elétri-
cas S.A, inscrita no CNPJ nº 00.073.957/0001-68 (“Eletrosul”), na qualidade de garantidora da Emissão, 
nos termos do Contrato Penhor de Ações, pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica S/A 
– CGTEE, inscrita no CNPJ nº 02.016.507/0001-69 (“CGTEE”), com a consequente alteração do Contrato 
Penhor de Ações passando a CGTEE a figurar como garantidora em sucessão à Eletrosul, ficando certo 
que as ações objeto da referida garantia permanecerão empenhadas no âmbito do Contrato Penhor de 
Ações (“Incorporação”); 
(ii) Anuência prévia para a alteração do controle acionário da Emissora para a CGTEE, conforme cláusula 
6.1.1, inciso “vi” da Escritura de Emissão; e
(iii) Autorização para que o Agente Fiduciário celebre, em conjunto com a Companhia, os documentos 
necessários para refletir as deliberações dos itens da Ordem do Dia.
Informações Gerais aos Debenturistas: Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por 
Ações, os Debenturistas deverão encaminhar, ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@penta-
gonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: 
(a)quando pessoa física, documento de identidade;
(b)quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do 
Debenturista; e
(c)quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação 
na AGD, obedecidas as condições legais (com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os 
trabalhos da AGD, o instrumento de mandato pode, a critério do Debenturista, ser depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização da 
referida AGD.
No dia de realização da AGD, os Debenturistas deverão se apresentar no local com 30 (trinta) minutos 
de antecedência munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encami-
nhados por e-mail.
Informações adicionais sobre a AGD ora convocada e a matéria constante da ordem do dia acima 
podem ser obtidas junto à Emissora, localizada na cidade de Florianópolis/SC.

Florianópolis, 17 de julho de 2019.
TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A - TSBE

ELETROSUL Centrais Elétricas S/A, nos termos do art. 9° do Regulamento 
Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, 
Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ ANP     
nº 001, de 24/11/1999, comunica que está disponibilizando para compartilhamento de 
telecomunicações, um par de fibras óptica apagada em seus cabos OPGW no trecho abaixo:

• Subestação Blumenau e a Subestação Palhoça;
Deverá ser contrapartida deste compartilhamento o fornecimento de par de 

fibras óptica apagada no trecho abaixo:
• Subestação Campo Grande – Anastácio, para este trecho deverá ser 

disponibilizado ponto de regeneração conforme necessidade da Eletrosul. 
Informações complementares estão à disposição no Departamento de Telemática - DTL, 

na Rua Deputado Antônio Edú Vieira, 999, CEP 88040-901, Pantanal, Florianópolis - SC, 
fone: (48)3231-7651 ou 3231-7565 email: comercial.telecom@eletrosul.gov.br.

Nos termos do Art. 6º da Resolução ANEEL nº 797, de 12/12/2017, os interessados 
deverão solicitar o compartilhamento por escrito, em até 10 dias a contar da publicação 
deste, com as informações técnicas para análise de viabilidade do compartilhamento.

Celso Soares Pereira
Gerente do Departamento de Telemática

COMUNICADO

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Edital de Convocação 158ª AGE
Ficam convocados os senhores Acionistas da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. a se 

reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 08 de agosto de 2019, com início às 
09 horas, na sede da Empresa, localizada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Bairro 
Pantanal, em Florianópolis – SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1ª) Eleição de Membro do Conselho de Administração. 
A participação na referida Assembleia ficará condicionada à identificação do acionista, 

apresentando os seguintes documentos na Secretaria Geral da Empresa com até duas 
horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia:

- Acionista: Identidade e CPF.
- Representante do acionista, conforme a Lei 6.404/76, §1° do Artigo 126: Procuração 

de delegação de poderes, identidade e CPF.
Florianópolis, 17 de julho de 2019

Elvira Cavalcanti Presta
Presidente do Conselho de Administração

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 
ELETROSUL (CONTROLADA DA ELETROBRAS) CNPJ 00.073.957-0001/68

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Data e horário: 17 de maio de 2019, às 09:00 (nove horas).
Local: Na sede da Empresa, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, no 

bairro Pantanal, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Quórum/Participação: Em número legal, como se verifica pelas assinaturas 

apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, folha 37: Luciano José da Silva, 
representante do acionista majoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras 
(possuidora de ações que representam 99,8782% do Capital Social); Marialba dos 
Santos Coelho, representante do acionista Gilberto Odilon Eggers; e Fabiana Regina 
Soares Martins, representante do acionista Sandro Rodrigues da Silva. Participou 
também da Assembleia Pedro Paulo da Cunha, Presidente do Conselho Fiscal.

Mesa: Marialba dos Santos Coelho – Presidente da Mesa e Fabiana Regina 
Soares Martins – Secretária.

Convocação: Edital de Convocação publicado no Jornal Notícias do Dia e no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – edições dos dias 09, 10 e 13 de maio de 
2019 (páginas 14, 12 e 12; e 11, 33 e 12, respectivamente). 

Cartas-Convite: CEs PRE-0074, 0075, 0076, 0077, 0078 e 0079, de 08 de maio 
de 2019, aos principais acionistas e aos membros do Conselho Fiscal.

Ordem do Dia:
157ª Assembleia Geral Extraordinária
1ª) Eleição de Membro do Conselho de Administração. 
Votos: Voto do acionista majoritário: “1. votar no Sr. Gilberto Odilon Eggers 

para compor o Conselho de Administração. O indicado foi avaliado pelo Comitê de 
Gestão, Pessoas e Elegibilidade – CGPE e aprovado pela Diretoria Executiva (RES-
250/2019) e pelo Conselho de Administração da Eletrobras (DEL-082/2019)”. Os 
demais acionistas presentes seguiram o voto do acionista majoritário.

Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária: Os Acionistas, por 
unanimidade, assim deliberaram: 1) eleger o senhor Gilberto Odilon Eggers como 
membro do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, § 1º, Inciso III 
do Estatuto Social, a partir de 17/05/2019, para cumprir o restante do mandato de 
2 (dois) anos iniciado na AGO de 2019 e com término na AGO de 2021. É a seguinte a 
qualificação do conselheiro eleito: GILBERTO ODILON EGGERS, brasileiro, casado, 
economista, nascido em 12 de janeiro de 1965, na cidade de Porto União - SC, residente 
na Rodovia Admar Gonzaga, nº 3180, Casa 09, Bairro Itacorubi, Florianópolis - SC, 
portador da carteira de identidade nº 1.331.869 - SSP/SC, expedida em 04 de janeiro 
de 2002, CPF nº 511.471.309-49, filho de Walter Eggers e Lélia Eggers.

Não havendo outra Ordem a ser votada, a Presidente deu por encerrada a 157ª 
Assembleia Geral Extraordinária, agradecendo a presença de todos.

Leitura e Lavratura da Ata: Encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente Ata 
da 157ª Assembleia Geral Extraordinária, que depois de lida e achada conforme, foi 
assinada pela Presidente da Mesa, pelo representante do acionista majoritário, Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, possuidor de ações que representam 99,8782% 
do Capital Social, nos termos do “caput” do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, e por mim, 
Secretária, dela extraindo-se as cópias necessárias, destinadas aos fins legais.

Florianópolis, 17 de maio de 2019.
1) Mesa: Marialba dos Santos Coelho – Presidente, Fabiana Regina Soares 

Martins - Secretária
2) Acionista: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras: Luciano José 

da Silva - Representante da Eletrobras

ELETROSUL - EMPRESA DO SISTEMA ELETROBRAS
CNPJ – 00.073.957/0001-68

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Processo nº 23080.031803/2019-87
Pregão Eletrônico nº 187/2019 - 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 187/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de materiais elétricos para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 46.688,44. 
Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 29/07/2019, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para 
sessão dos lances: dia 09/08/2019 às 14h15min. 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.031800/2019-43

Pregão Eletrônico nº 191/2019 - 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 191/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de resistores para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 4.401,55. Data 
para encaminhamento das propostas: a partir do dia 29/07/2019, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para 
sessão dos lances: dia 12/08/2019 às 09h30min. 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.

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2019

Marido ciumento, 
relata família 

O pai e a irmã de Gabriella 
estiveram na sexta-feira (26) 
prestando depoimento sobre 
o caso. Segundo Marcucci, a 
família relatou que Leonardo 
era bastante ciumento. Além 
disso, o pai não aceitava o 
relacionamento da filha. 
“Eles estão revoltados com a 
situação, tudo que eles querem 
é justiça pela filha”, explicou 
o advogado. Hoje, a família 
vai realizar uma coletiva de 
imprensa, às 10h, junto com 
o advogado, na qual darão 
mais detalhes a respeito do 
relacionamento de Gabriella e 
Leonardo. 

Também hoje, Leonardo 
prestará um novo depoimento, 
em Joinville. Além disso, o 
pai dele  também deve se 
apresentar a polícia para 
prestar sclarecimentos. 

CRIME EM JOINVILLE

Advogado 
aponta erro 
da polícia

Marco Aurélio Marcucci, ad-
vogado da família de Gabriella 
Custódio da Silva, assassinada 
em Joinville, afirmou que a polí-
cia errou em não realizar a prisão 
preventiva de Leonardo Natan 
Chaves Martins, 21 anos, com-
panheiro da vítima e principal 
suspeito do crime. A jovem de 20 
anos morreu após levar um tiro 
no tórax e ser deixada na porta do 
hospital, na terça-feira (23), no 
Distrito de Pirabeiraba.

De acordo com o advogado, 
não havia motivos para que Le-
onardo fosse liberado na quinta-
feira (25), após prestar depoimen-
to na Delegacia de Homicídios, 
em Joinville. Além disso, Marcuc-
ci afirma que o suspeito tentou 
obstruir a investigação, ao jogar a 
arma – principal prova do crime – 
no rio e não apresentá-la a polí-
cia. “Isso não existe. A única coisa 
que ele não podia era ser preso em 
flagrante, mas a preventiva, com 
certeza o delegado deveria ter pe-
dido junto ao fórum”, disse.

A alegação de que o tiro que 
acertou a jovem foi acidental, 
também não convenceu o advo-
gado. Segundo ele, é praticamen-
te impossível o mecanismo de 
uma arma ser acionado sozinho.


