PUBLICAÇÃO LEGAL
31/12/2019 (R$) 31/12/2018 (R$)
98.233,13
56.300,58
1.000.000,00
- .
1.098.233,13
56.300,58

NOTA 08 - IMOBILIZADO
31/12/2019

IMOBILIZADO

NOTA 11 – COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL EM 31/12/2019

NOTA 8.01 – MOVIMENTAÇÕES DO IMOBILIZADO

NOTA 07 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos Judiciais
Empréstimos a pessoas ligadas
TOTAL

18 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2020

31/12/2018

Valor Custo Depr. Acum. Valor Líquido Valor Líquido
R$
R$
R$
R$

Terminais
Maq., Aparelhos e Equip.
Computadores e Periféricos
Instalações
Móveis e Utensílios
Veículos

15.357.679,65 11.491.479,15 3.866.200,50 4.335.487,50
243.583,50
173.296,08
70.287,42
94.693,72
523.970,34
123.728,14
400.242,20
428.036,17
61.762,96
52.732,38
9.030,58
10.033,62
108.963,89
90.090,87
18.873,02
24.950,88
106.758,25
88.595,88
18.162,37
28.083,51

TOTAL

16.402.718,59 12.019.922,50 4.382.796,09 4.921.285,40
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos acionistas e diretores da
COTISA – Companhia Operadora de Terminais de Integração S/A
Florianópolis – SC
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da COTISA - Companhia Operadora
de Terminais de Integração S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido, do valor adicionado e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
COTISA - Companhia Operadora de Terminais de Integração S/A, em 31 de dezembro
de 2019 e 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1 das
demonstrações financeiras, indica que a Cotisa S/A detêm a concessão para exploração
de suas atividades por 20 anos, cujas operações terão continuidade até agosto de 2022.
Essa situação indica a existência de incerteza que pode levantar dúvida significativa
quanto à capacidade de continuidade normal das operações da Cotisa S/A após o término
do contrato de concessão.

IMOBILIZADO
Terminais

31/12/2019
Valor Custo R$ Aquisições R$ Baixa
15.357.679,65
321.706,24

31/12/2018
R$ Valor Custo R$
- .
15.035.973,31

NOTA 09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR
Tributos sobre Serviços a Recolher
Tributos sobre Lucro a Pagar
Tributos Retidos a Recolher
TOTAL

31/12/2019 (R$) 31/12/2018 (R$)
215.512,76
189.741,51
748.595,74
720.817,45
52.273,53
50.113,45
1.016.382,03
960.672,41

NOTA 10 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Descrição do Empréstimo ou Financiamento
CA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
TOTAL

31/12/2019
Nº de Parcelas
Valor Futuro
Vincendas
48
10.727,53
10.727,53

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E
DESENVOLVIMENTO CEREJ/GD

Estrada Geral sn – Pinheiral – Major Gercino SC - C.E.P. 88.260-000 Central PABX ( 0 xx 48 ) 3243-3000

C.N.P.J - 11.147.635 / 0001– 32 – Inscrição Estadual – 255.941.587

COMUNICADO DE CANCELAMENTO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Prezados Associados da Cooperativa CEREJ,
Conforme é do conhecimento de todos, a OMS - Organização Mundial da
Saúde declarou que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus
é uma pandemia, e também de acordo com Sociedade Brasileira de Infectologia,
o momento no Brasil exige prudência.
Neste contexto, orientações preventivas disseminadas pelo governo
fizeram que decidíssemos pela suspensão da Assembleia Geral Ordinária da
CEREJ GD que ocorreria no dia 21/03/2020.
A Assembleia ficará suspensa até segunda ordem e sua nova data
será informada a partir de parâmetros que propiciem segurança a todos os
colaboradores e associados da CEREJ.
Por fim, em nome da Comissão Organizadora da Assembleia e do Conselho
de Administração da CEREJ GD, lamentamos e manifestamos nossas escusas
pelos transtornos que essa medida venha a ocasionar, convictos porém de que
a medida se faz necessária para a segurança de todos.
Atenciosamente,
Edson Flores da Cunha
Presidente da CEREJ GD

EDITAL DE INTIMACÃO

WALDIR FELICIANO GOEDERT, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO
BATISTA, ESTADO DE SANTA CATARINA, e segundo as atribuições conferidas pelo Art.26, na forma da
lei n° 9.514/97, bem como em virtudes de requerimento da CREDORA ADEMILAR ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S/A— CNPJ n° 84.911.098/0001-29, pertinente ao Contrato n° 140916-04 —registrado sob
a matrícula n° 13.658 em data de 23/9/2016, neste Oficio, referente ao imóvel um terreno urbano, de forma
irregular, sem benfeitorias, representado pelo lote n° 10 da Quadra”O”, do loteamento denominado “Popular
Marquinhos”, situado na R. Francisco Joaquim Leonardo de Oliveira, neste município e Comarca de São
João Batista-SC. Faz público, para intimação do devedor fiduciante: MIQUEIAS DOS SANTOS, CPF n°
077.644.799-85, brasileiro, divorciado, agente de controle, residente e domiciliado na R. Irineu Jacob de
Souza, 146, Bairro Krequer, São João Batista-SC , a fim de que satisfaça as obrigações contratuais em
débito das parcelas vencidas até a presente data, do credito concedido através das cotas n° 292 e 907
do Grupo 420 (Saldo em atraso das cotas — valor R$ 29.855,74 de Agosto/2017 a janeiro de 2020) os
quais, se somarão as parcelas vencidas e despesas de cobranças e intimações no momento do efetivo
pagamento. O presente edital será publicado por três (03) vezes consecutivos, ciente o intimado que o
prazo para purgação da mora é de quinze (15) dias, contado a partir da ultima publicação, onde deverá
efetuar a purga neste Oficio de Registro de Imóveis, no endereço acima mencionado, ou na ADEMILAR
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, com sede na Av. Sete de Setembro, 5870, Batel -Curitiba/PR.
Nesta oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada de que o não cumprimento da referida obrigações no
prazo estipulado, garantem o direito da Consolidação de Propriedade sobre o imóvel acima mencionado em
favor da CREDORA ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A. O presente edital decorre da
não localização do devedor para entrega de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.
São João Batista, 16 de março de 2020. OFICIAL.

Publicação
Legal

PARA
ANUNCIAR
LIGUE:

VALOR TOTAL
354.600,00
291.600,00
291.600,00
354.600,00
216.000,00
291.600,00
1.800.000,00

2019
27.592.121,49
(827.763,64)
(794.887,69)
(2.184.001,25)
1.254.080,21
179.348,78
22.352.039,92

2018
26.545.244,22
(796.357,34)
(765.149,81)
(2.101.416,12)
(1.201.993,51)
(172.544,06)
21.507.783,38

NOTA 12 – RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
DESCRIÇÃO
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
(-) COFINS
(-) CSLL
(-) IRPJ
(-) ISS
(-) PIS
(=) RECEITA LÍQUIDA

omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência,
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.
Florianópolis, 14 de Fevereiro de 2020.
ELITE Serviços Contábeis Ltda.
CRC/SC n.º 5.017/O-5
CNPJ 03.837.107/0001-87
VALCÉLIO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Contador CRC/SC n.º 19.908/O-0
CPF: 601.739.989-68

CNPJ 07.908.936/0001-64 – IE 255.155.581 - NIRE 42300030341
RUA FRITZ LORENZ, 3.400 – GALPÃO 3 – DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 89124-000 – TIMBÓ (SC)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS
Marcos de Oliveira, Diretor Administrativo da REDE ÂNCORA – SC Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto
Peças S.A., no uso das atribuições que confere a alínea “h” do artigo 20 c/c inciso “II” do artigo 25 do Estatuto Social, após
ouvir o Conselho Fiscal, convoca os Senhores Acionistas para comparecer à Assembléia, tendo como local: Rua Fritz Lorenz,
3.400 – Galpão 03 - Bairro Industrial – Timbó – Estado de Santa Catarina, - (a) - ORDINÁRIA a realizar-se no dia 22 de Abril
de 2020, com inicio às 09:30 horas, em primeira convocação, com a presença de 1/4 (um quarto) dos Acionistas; e, às 10:00
horas, em segunda convocação com a presença de qualquer número de Acionistas. (b) - EXTRAORDINÁRIA à realizar-se
no mesmo dia e local, em 22 de Abril de 2020, com inicio às 11:30 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3
(dois terços) dos Acionistas; e, às 12:00 horas, em segunda convocação com a presença de qualquer número de Acionistas.
ORDEM DO DIA DA AGO:
1. Leitura da ata da última Assembléia e deliberação sobre sua aprovação;
2. Apresentação das contas pelos administradores: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e demais peças e
notas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, para discussão e, deliberação pelos acionistas, após a Leitura
dos itens “4” e “5” da ordem do dia;
3. Apresentação do Relatório de Atividades pela Diretoria, referente ao ano de 2019;
4. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal;
5. Leitura do Parecer da Auditoria Externa;
6. Deliberação sobre destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019;
7. Eleição da Diretoria (Art. 13, parag 2) para o mandato de 2 anos;
8. Eleição do Conselho Fiscal ou recondução (§6º, Art.161);
9. Apresentação e deliberação do Plano Orçamentário e de atividades para 2020;
ORDEM DO DIA DA AGE:
1. Leitura da ata da última Assembléia Extrordinária e deliberação sobre sua aprovação;
2. Converter ações Preferenciais em Ordinárias; (art.19 Lei 6.404) e art. 9º Estatuto Social;
3. Deliberar sobre o registro do aumento de capital social de R$ 3.360.000,00 (Três milhões, trezentos e sessenta mil reais)
para R$ 6.541.000,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Quarenta e um mil Reais), com a utilização de reserva de capital e Lucros
no valor de R$ 3.181.000,00, mediante a emissão de 3.181 (três mil, cento e oitenta e uma) ações Ordinárias, estas com valor
nominal de R$ 1.000,00 (hum mil reias) por ação, sob a forma de bonificações;
4. Deliberação decorrente da saída a pedido do acionista em 30/05/2019 de Anderson Roberto Cruz; cujas 96 (noventa e
seis) ações preferênciais cuja a categoria será tratada no ordem do dia para converte-las em ordinarias, foram compensadas
pelos crédtos da Companhia, referentes a compra de peças pelo acionista, mediante celebração de contrato de compensação,
entre as PARTES; (artigo 11 do Estatuto Social); cujas ações ordinárias a critério da AGO poderão permanecer em Tesouraria
para futura venda; serem canceladas, ou distribuidas entre os acionistas proporcionalmente, e respectiva desistência dos
direitos sobre essas ações, se for o caso.
5. Deliberar sobre a transferência onerosa de ações ordinárias dos acionistas Marcos Aurelio Reinert para Álvaro Zambon
dos Santos (Artigo 11 Estatuto Social);
OBSERVAÇÕES:
a. Balanço, Demonstrações e Notas do Exercício Social é o encerrado em: 31 de dezembro de 2019;
b. A Sociedade tem Patrimônio Líquido de R$ 5.833.648,53 (Cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sesenta e cinquenta e três centavos) data de 31 de dezembro de 2019 - Para efeito de cálculo de quorum,
a REDE ÂNCORA-SC possui nesta data os seguintes acionistas: 16(dezeseis) ordinaristas e 19 (dezenove) preferencialistas.
c. A publicação das demonstrações financeiras foi feita no prazo legal nos seguintes meios de comunicação: DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA e no JORNAL NOTICIAS DO DIA.
Timbó, 06 de Fevereiro de 2020.
Marcos de Oliveira -Diretor Administrativo

COMUNICADO
A Universidade do Sul de Santa Catarina comunica que o corpo de
ELIAS EVARISTO, nascido em 18/01/1956 e falecido em 22/09/2019
na cidade de Florianópolis (SC), encontra-se no Laboratório de
Anatomia do Campus Universitário de Tubarão (SC).

O telefone para informações é (48) 3621-3185.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2020
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 13/2020

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavação,
lubrificação e engraxada nos veículos e maquinas da prefeitura municipal de Major Gercino e
de seus fundos de saúde e assistência social. Tipo de julgamento: menor preço por item
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência
da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações. ABERTURA
DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 01 de abril de 2020, no setor de licitações
da Prefeitura Municipal de Major Gercino. INFORMAÇÕES: Através do e-mail licitacoes@
majorgercino.sc.gov.br ou telefone: (48)3273-1122 e para a retirada do edital através da
página do município http://www.majorgercino.sc.gov.br.
Major Gercino, 17 de março de 2020
Valmor Pedro Kammers
Prefeito Municipal de Major Gercino.

%
19,70%
16,20%
16,20%
19,70%
12,00%
16,20%

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SANTA CATARINA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE SÃO JOÃO BATISTA
WALDIR FELICIANO GOEDERT
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS
e-mail: crisaoioaobatistagmaii.com — Fone/Fax (48) 3265-1291
Rua Padre Januário, 11 - CEP 88240-00 - Centro - São João Batista - Santa Catarina

DESCRIÇÃO
VALOR CAPITAL
Canasvieiras Transportes
1.800.000,00
Transportes Coletivos Estrela Ltda
1.800.000,00
Insular Transportes Coletivos Ltda
1.800.000,00
Transol Transportes Coletivos Ltda
1.800.000,00
Sul Catarinense
1.800.000,00
Gar – Participações Ltda
1.800.000,00
TOTAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2020
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2020

48
3212 4104

Objeto: Faz-se necessária a abertura do processo de licitação para aquisição parcelada
de materiais de expediente para administração geral e suas secretarias do município
de Major Gercino.Tipo de julgamento: menor preço por item.REGIME LEGAL: Mediante
as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei
Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações. ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará
às 8h40min horas do dia 01 de abril de 2020, no setor de licitações da Prefeitura Municipal
de Major Gercino. INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da
página do município www.majorgercino.sc.gov.br.
Major Gercino, 16 de março de 2020.
Valmor Pedro Kammers
Prefeito Municipal

