PUBLICAÇÃO LEGAL
14. De quaisquer outros ativos que não tenham sido apresentados e devidamente
registrados nas Demonstrações Financeiras.
15. De efeitos relevantes nas Demonstrações Financeiras acima referido e identificado,
decorrentes das seguintes situações:
a. Ações ou reclamações relevantes contra a Passos Maia Energética S.A.;
b. Acordos ou operações, estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
c. Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a Companhia;
d. Existência de contingencias ambientais, fiscais, trabalhistas, previdenciarias ou de
outras naturezas (ativas ou passivas), além daquelas que estejam descritas nas notas
explicativas e daquelas reconhecidas ou provisionadas;
e. Existência de comunicação por parte das autoridades normativas, reguladoras
e fiscalizadoras, sobre inobservância de normas ou aplicação de procedimentos
contábeis, etc.
Também confirmamos que:
16. A politica de cobertura de seguros dos ativos e das operações da Passos Maia
Energética S.A, são adequadas as necessidades.
17. A Administração, com base em seu conhecimento sobre a avaliação dos riscos,
não tem conhecimento da existência de riscos das Demonstrações Financeiras estar
materialmente distorcida como resultado de fraude.
18. Como parte do processo de integração ao Grupo Statkraft, após a aquisição pelo
Grupo do controle majoritário da Companhia SKER, em 13 de julho de 2015, o Grupo
realizou uma investigação interna relacionada a esta subsidiaria, sendo que o verificado
durante a mesma foi informado às autoridades competentes durante o exercício de 2016 e
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nesse estágio não é possível prever o resultado final.
19. A Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da FUNCEF
(“ANIPA”) ajuizou a ação civil pública nº 0033834-52.2016.4.01.3400 contra todas as
pessoas físicas e jurídicas envolvidas na investigação criminal mencionada acima,
pleiteando ressarcimento em razão da suposta má gestão dos administradores da
FUNCEF, considerando os fatos narrados na operação Greenfield. A administração
concluiu que nenhuma provisão para perdas é requerida.
20. Não houve:
a. Fraude ou suspeita de fraude envolvendo administração ou funcionários com cargos de
responsabilidades ou confiança;
b. Fraude ou suspeita de fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito relevante
nas Demonstrações Financeiras; e
c. Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam
ser considerados para divulgação nas Demonstrações Financeiras ou mesmo dar origem
ao registro de provisão para contingências passivas, assim como irregularidades,
envolvendo a administração ou os funcionários, que possam ter efeito significativo sobre
as Demonstrações Financeiras.
21. O processo de elaboração das Demonstrações Financeiras envolveu a utilização
de estimativas e premissas contábeis sob responsabilidade da administração, que são
revisadas periodicamente. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
incluem valor justo de outros instrumentos financeiros, imposto de renda e contribuição
social, contingências, impairment de ativos não financeiros, valor justo de ativos, e use do
bem público. As estimativas contábeis foram efetuadas com base em dados consistentes,

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais
LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicação
Legal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0559/2020. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria
e cirurgia para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão:
15/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 29455/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0548/2020. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria
e cirurgia para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão:
14/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 29355/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0549/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos
para atendimento de ordens judiciais para a Gerência de Bens Judiciais
(GEJUD). Abertura da sessão: 15/04/2020 ás 08h15min. No site www.elic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações.
(CIG) SES 29367/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0572/2020. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria
e cirurgia para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão:
16/04/2020 ás 08h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 30210/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0575/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos para a
Gerência de Bens Judiciais (GEJUD) e Diretoria de Assistência Farmacêutica
(DIAF). Abertura da sessão: 17/04/2020 ás 08h15min. No site www.e-lic.
sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações.
(CIG) SES 30230/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECIFICA
A Presidente do Sindicato, no uso das atribuições estatutárias, CONVOCA os trabalhadores em Casas
de Diversões, e trabalhadores em hotéis, motéis, apart-hotéis, restaurantes, bares, churrascarias, fastfood, pizzarias, casas de chá, sorveterias, confeitarias, cafés, leiterias, botequins, bombonieres, pensões,
campings, lanchonetes, hospedarias, resorts e demais, trabalhadores da categoria, que exerçam
suas profissões em clubes “boites”, casas de diversões, bem como os que trabalham em lanchonete
e restaurantes de supermercados, de padarias com venda no varejo em geral nos municípios: São
José, Palhoça, Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Governador Celso Ramos, Paulo Lopes,
Biguaçú, Garopaba, São Pedro de Alcântara, Angelina, Antônio Carlos, Anitápolis, Rancho Queimado
e São Bonifácio, para ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS a serem realizadas nas datas,
locais e horários abaixo especificados, a fim de discutir a pauta de reivindicações para os períodos de
01.05.2020 à 30.04.2021. com data base para 01 de maio de 2020 e 01.06.2020 à 31/05/2021, com data
base em 01.06.2020, respectivamente, para ser encaminhada as entidades patronais com a seguinte
ORDEM DO DIA 1°) Apresentação, discussão e deliberação da pauta única de reivindicação que será
apresentada às entidades patronais;2o) Conceder poderes à Diretoria do SINDIHOTEIS - SINDICATO
DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO, RESTAURANTES, BARES E LANCHONETES
DE SÃO JOSÉ E REGIÃO para celebrar a qualquer tempo Acordos/Convenção Coletiva de Trabalho ou
propor Dissídio Coletivo caso infrutíferas as negociações com as entidades patronais; 3o) Fixação de
contribuição aos integrantes da categoria profissional para custeio e desenvolvimento social da Entidade
Sindical, conforme Art. 4˚, letra “i” dos Estatutos Sociais, Art 513 Letra “E” da CLT e inciso IV, do art. 8˚
da Constituição Federal e enunciado 38 da Anamatra; 4º) concessão ou não de autorização previa e
expressa dos participantes das categorias profissionais representadas para o desconto da contribuição
sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com a redação da Lei no. 13.467/2017 e face ao
definido pelo Enunciado no. 38 da Anamatra Enunciado no. 24 do Ministério Público do Trabalho
DIAS

• BALANÇOS
• EDITAIS
• EXTRAVIOS

LOCAIS
HORAS
Arvoredo Administradora de Hoteis Eireli, Rua Rosendo Joaquim Sagas nº
09hs30
3350-Governador Celso Ramos-SC
Complexo Turistico e Recreativo Aguas de Palmas LLtda e Sabores de Palmas
23/03/2020 Restaurante Ltda– Me,ambas estabelecidas na Estrada Geral, s/n, Praia de 13hs30
Palmas, Governador Celso Ramos
Sede do SINDIHOTEIS/SJ, AV. Lédio João Martins- 554 – sl 311- kobrasol – São
25/03/2020
09HS00
José -SC - CEP 88.101-100
Sede do SINDIHOTEIS/SJ, AV. Lédio João Martins- 554 – sl 311- kobrasol – São
25/03/2020
13HS30
José -SC - CEP 88.101-100
Os horários acima são de primeira convocação com número legal de trabalhadores presentes ou trinta
minutos mais tarde, em segunda convocação, com qualquer número de presenças. As deliberações
tomadas relativamente aos assuntos em pauta terão plena validade para todos os fins e direito.
São José, 13 de março de 2020. Sônia R. B. Vidal – Presidente

Associação de Pais e Professores — Colégio Catarinense

• PREGÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O diretor-geral do Colégio Catarinense, Presidente do Conselho Superior da Associação de Pais e Professores
do Colégio Catarinense — (APP/CC), no uso de suas atribuições, especificamente as constantes no Art. 19 do
Estatuto da APP/CC, CONVOCA todos os associados a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
no dia 29 de abril de 2020, às 19h, na Sala Matteo Ricci, em primeira convocação com a maioria simples e, meia
hora mais tarde, em segunda e última convocação com qualquer número de associados, em conformidade com
as disposições estatutárias, para dar cumprimento ao disposto da alínea “a” do Art. 17, do Estatuto da APP/CC.
“Art.17 — São realizadas duas Assembleias Gerais ordinárias:
a) A cada 2 (dois) anos, no mês de abril, para eleger os membros dos órgãos da administração da APP/CC.
b) Anualmente, no mês de maio, para o fim previsto nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do artigo anterior e posse dos
eleitos, quando for o caso.”
ATIVIDADES:
ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA APP/CC BIÊNIO 2020-2022
Florianópolis, 13 de março de 2020.
Pe. JOÃO CLAUDIO RHODEN
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA APPCC/
DIRETOR GERAL DO COLÉGIO CATARINENSE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

AVISO DE DECISÃO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 03/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2020

PARA
ANUNCIAR
LIGUE:

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 839/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 a Contratação de empresa especializada
para a construção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Costeira
– Costeira do Pirajubaé – Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será
até às 13h50min do dia 31/03/2020. 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.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação
deste edital R$ 660,00.

SINDIHOTEIS - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO,
RESTAURANTES, BARES E LANCHONETES DE SÃO JOSÉ, E REGIÃO, COM SEDE
AV. LÉDIO JOÃO MARTINS, N˚ 554 - KOBRASOL - SÃO JOSÉ - SC - CEP 88.101-100

23/03/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 381/2020 – menor preço global. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE MESC/UDESC. Entrega de propostas: Até às 13:30 (treze horas e trinta
minutos) do dia 02/04/2020 no Protocolo da Reitoria em Florianópolis/
SC. Abertura da sessão: a partir das 14:00 (quatorze horas) do dia
02/04/2020 no Plenarinho da Reitoria. O Edital e seus anexos estão
disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre
o edital serão prestadas através do e-mail licita.reitoria@udesc.br ou no
endereço: Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis/SC, no
horário das 13h às 19h, em dias úteis.
SINDALEX CONVOCA
O Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina - SINDALEX, convoca os advogados empregados das empresas
abaixo, para as assembleias gerais extraordinárias abaixo discriminadas, a se realizarem na sede temporária do sindicato,
sito à Rua José Jacques, nº 49 – centro, Florianópolis/SC, nas datas e horários a seguir:
1) Dia 24/03/2020 – a) CASAN – às 18h; b) SCPAR e SCPAR Porto de Imbituba – às 18h30min; c) EPAGRI/SC – às 19h; d)
CIDASC – às 19h30min; e) CIASC – às 20h.
2) Dia 25/03/2020 – f) ELETROSUL/SC – às 18h; g) COREN/SC – às 18h30min; h) CRECI/SC – às 19h; i) Escritórios de
Advocacia, Empresas e Escritórios de Contabilidade – às 19h30min; j) CRMV – às 20h.
3) Dia 26/03/2020 – k) BADESC – às 18h; l) BRDE – às 18h30min; m) SCGÁS – às 19h; n) CELESC – às 19h30min e; o)
COMCAP – às 20h.
PAUTAS: 01) Discussão e ratificação do rol de reivindicações para a negociação coletiva de trabalho relativa ao período
2020/2021, com data-base em 1º de maio de 2020 para as empresas mencionadas nos itens “a”; “b”; “c”; “d”; “e”; “f”; “g”; “h”;
“i”; “j” e “n”; 1º de setembro de 2020 para as empresas mencionadas nos itens “k”; “l” e “m”; e, 01 de novembro de 2020 para a
empresa descrita no item “o”. OBS.: A pauta referente à empresa descrita no item “n”, contemplará, ainda, a discussão e votação do PCS e PLR para o período de 2020/2021; 02) Outorga de poderes ao SINDALEX para negociar com a representação
patronal e firmar instrumento de negociação coletiva; 03) Autorizar, caso malogrem as negociações, a indicação de mediador,
eleição de árbitro ou ajuizamento de dissídio coletivo de trabalho; 04) Aprovação e autorização do desconto da cobrança de
contribuição assistencial em favor da entidade. DISPOSIÇÕES FINAIS: Não havendo quórum em primeira convocação, a
assembleia será realizada 30 minutos depois, com qualquer número de presenças, conforme artigo 8º do Estatuto Social.
Florianópolis, 09 de março de 2020.
Carlos Antônio Carvalho Metzler
Presidente

considerando a intenção e a habilidade da administração para tomar as decisões e ações
em nome da Passos Maia Energética S.A., e os riscos e incertezas existentes foram
divulgados nas Demonstrações Financeiras.
22. Todas as transações efetuadas no exercício foram devidamente registradas no sistema
contábil de acordo com a legislação vigente.
23. Não existem plano ou intenções que possam afetar, substancialmente, o valor ou a
classificação de ativos ou passivos constantes nas Demonstrações Financeiras.
24. A administração é responsável pela destinação do lucro de acordo com o estatuto
social ou seu instrumento legal e pela observância da legislação societária que trata do
assunto e que foi dado cumprimento ao estabelecido.
25. A administração confirma que os compromissos assumidos e detalhes dos planos
estão adequadamente registrados e divulgados nas Demonstrações Financeiras.
26. Especificamente, com relação aos instrumentos financeiros derivativos, a Companhia
não celebrou novos contratos de operações com instrumentos financeiros derivativos.
27. A Passos Maia Energética S.A. tem cumprido com todos os requisitos contratuais
que poderiam ter um efeito material sobre a posição patrimonial e financeira em caso de
descumprimento dos covenants. Conformamos que não recebemos qualquer notificação
de credores corn relação a possível descumprimento de cláusulas restritivas sobre
contratos de empréstimos e financiamentos.
Fernando De Lapuerta
Leoze Lobo
Presidente
Diretor Financeiro
Leonardo Fonseca
CRC-SC n° 030,953/0-1
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A Comissão Municipal de Licitações de Major Gercino, faz saber que no Processo Licitatório nº 03/2020,
cujo objeto é a contratação de Empresa especializada em obras e serviços de engenharia com o
objetivo de renovação e modernização da cidade de Major Gercino, envolvendo as pavimentações
da estrada geral das Três Barras e a Rua Vereador Nabor Jasper e drenagens, resolveu HABILITAR
todas empresa participantes da Tomada de Preços 01/2020. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da Lei 8.666/93. Nada mais
havendo a declarar, o Presidente da CPL designou a data do dia 23/03/2020 às 10h, para abertura
dos segundos envelopes, caso não seja apresentado Recursos, momento que será deliberado a
respeito. INFORMAÇÕES: Decisão e seus anexos poderão ser obtidos através da página online do
município www.majorgercino.sc.gov.br e/ou e-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br.
Major Gercino, 12 de março de 2020.
Valmor Pedro Kammers
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/SMA/DSLC/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de logística de
armazenamento, distribuição e gestão dos almoxarifados do Município de Florianópolis,
incluindo todas as suas unidades gestoras, inclusive Fundos, Fundações, Autarquias
e Secretarias Municipais, para o atendimento e distribuição às respectivas Unidades.
Os serviços também deverão compreender ações de logística reversa, fornecimento
de infraestrutura de armazenamento, informática, automação, mobiliário, software de
gestão logística, mão de obra técnica e operacional, todos os equipamentos e insumos
necessários para a prestação do serviço. Entrega dos Envelopes: até às 09h45min
do dia 30/03/2020. Abertura da Sessão: a partir das 10h do dia 30/03/2020. Local:
Secretaria Municipal da Administração - Rua: Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck,
3º andar, Sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo poderá ser consultado e
retirado na Internet, no endereço www.pmf.sc.gov.br.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na
veiculação deste edital R$ 792,00.

