
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços Nº. 007/SAMAE/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data e horário da sessão de abertura: 06/05/2021 às 13h45min.
Local: Prefeitura Municipal de Balneario Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071, 
Centro, do Município de Balneario Rincão - SC.
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das “Obras de construção de 
galerias pluviais, com bocas de lobo, e de recuperação e construção de passeio público com 
revestimento em paver e o assentamento de meiofios de concreto, na Rua Antônio Pedro Cândido 
no Município de Balneário Rincão/SC”.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no 
Departamento de Compras Materiais e Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida 
Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário Rincão - SC, no horário das 07:00 as 13:00 
horas, ou através do endereço eletrônico: http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/
licitacoes ou pelo site www.balneariorincao.sc.gov.br no link Licitações/Editais.  
Obs: Conforme Decreto Nº. 038/2020 de 12/04/2020.
Art. 3º. 
§2º Nesse período, serão permitidos o protocolo de impugnação e recursos através do seguinte 
e-mail: licitação@baneariorincao.sc.gov.br, com todos os documentos definidos no edital e na 
legislação vigente.
§3º Será obrigatório o uso de máscaras durante a sessão de licitação, sob pena de não participação 
e desclassificação do certame caso a presença seja indispensável.

Balneário Rincão – SC, 16 de Abril de 2021. 
ADROALDO FARACO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
(assinado no original) 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços Nº. 038/PMBR/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Data e horário da sessão de abertura: 05/05/2021 às 14h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Balneario Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do 
Município de Balneario Rincão - SC.
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das “Obras de Construção de 
Pavimentação Asfáltica, compreendendo terraplenagem, pavimentação e sinalização horizontal 
e vertical, na Rua Antônio Pedro Cândido, no município de Balneário Rincão”, de acordo com o 
Convênio FINISA 0504473 – DV: 93.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no 
Departamento de Compras Materiais e Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida 
Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário Rincão - SC, no horário das 13:00 as 19:00 
horas, ou através do endereço eletrônico: http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/
licitacoes ou pelo site www.balneariorincao.sc.gov.br no link Licitações/Editais.
Obs: Conforme Decreto Nº. 038/2020 de 12/04/2020.
Art. 3º.  §2º Nesse período, serão permitidos o protocolo de impugnação e recursos através do seguinte 
e-mail: licitação@baneariorincao.sc.gov.br, com todos os documentos definidos no edital e na legislação 
vigente. §3º Será obrigatório o uso de máscaras durante a sessão de licitação, sob pena de não 
participação e desclassificação do certame caso a presença seja indispensável.

Balneário Rincão – SC, 16 de Abril de 2021. 
ADROALDO FARACO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S.A. 
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº. 04. 137. 811/0001-90 – NIRE: 42 3 0002853 3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Coligação Corretora de Seguros S/A., CNPJ: 04.137.811/0001-90, com sua sede na Rua República Argentina, 444 – Bairro 
Ponta Aguda, Cep.: 89.050-100, na cidade de Blumenau – SC, de acordo com as disposições legais e estatutárias e ainda de 
acordo com a Instrução Normartiva n° 81/2020, através do Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Dias de Farias, 
vem por meio desta convocar os Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária Digital através do endereço eletrônico www.
coligacaoseguros.com.br/ago2021, a se realizar no dia 30/04/2021, às 9h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes 
e demais documentos relativos ao Exercício Social encerrado em 31/12/2020;
2) Parecer do Conselho Fiscal;
3) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício de 2020;
4) Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o exercício de 2021;
5) Ratificação da Eleição e da Remuneração do Conselho Fiscal, já devidamente eleito/fixada pela Controladora Cooperativa de 
Trabalho de Serviços de Seguros-COOPSEG, na AGO DIGITAL realizada na data de 31/03/2021;
6) Ratificação da Remuneração do Conselho de Administração, já devidamente aprovada e fixada pela Controladora Cooperativa de 
Trabalho de Serviços de Seguros-COOPSEG na AGO DIGITAL realizada na data de 31/03/2021.
NOTA 1 - Poderão participar da Assembleia Geral os Senhores Acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da 
Companhia ou representados por procuradores que atendam aos requisitos legais.
NOTA 2 - A transmissão on-line da Assembleia Geral Ordinária Digital ocorrerá na sede da empresa, localizada na Rua República 
Argentina, 444, bairro Ponta Aguda, Cep.: 89.050-100, na cidade de Blumenau-SC, não havendo participação presencial dos 
acionistas, somente à distância mediante atuação remota via sistema eletrônico.
NOTA 3 – A AGO será gravada e será transmitida pelo sistema de videoconferência “HANGOUTS – GOOGLE MEET” e o sistema 
para votação será disponibilizado em nossa plataforma digital através do link: www.coligacaoseguros.com.br/ago2021, mais 
instruções e orientações de acesso para a participação e votação à distância, serão encaminhadas através de “Newsletter”.

Blumenau, (SC), 12 de abril de 2021.
José Dias de Farias

Presidente Conselho de Administração

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Geração e Transmissão 
de Energia Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de abril de 2021, com início às 10 horas, 
exclusivamente por meio digital, por webconferência, sendo o voto dos acionistas 
exercido mediante o envio de Boletim de Voto a Distância, nos termos da Lei 
nº 14.030, de 28 de julho de 2020, e da instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de 
abril de 2020, e conforme procedimento abaixo descrito, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:
1ª) Relatório da Administração 2020;
2ª) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020;
3ª) Destinação do Resultado do Exercício;
4ª) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5ª) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6ª) Designação de representante dos empregados como membro do Conselho de 
Administração, escolhido dentre os empregados ativos da Companhia de Geração 
e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, pelo voto direto de seus pares, 
em eleição organizada pela Empresa em conjunto com as entidades sindicais que os 
representem, conforme Lei nº 12.353, de 28/12/2010; e
7ª) Fixação da Remuneração dos Administradores e Membros do Conselho Fiscal.
Considerando as medidas restritivas impostas pelas Autoridades, em razão da 
pandemia provocada pela COVID-19, a participação na Assembleia dar-se-á de 
forma exclusivamente remota, por meio de plataforma de reuniões online. Para tanto, 
o acionista deverá solicitar seu credenciamento, por e-mail, até às 15h (quinze horas) 
do dia 25 de abril de 2021, por mensagem a ser enviada ao endereço eletrônico 
sge@cgteletrosul.gov.br, acompanhada da documentação que comprove sua 
condição: Acionista - RG e CPF; Representante do acionista, de acordo com o § 1º 
do art. 126, da Lei nº 6.404/76 - Procuração de poderes, RG e CPF. 
Uma vez recebida a documentação, a Secretaria Geral – SGE encaminhará ao acionista 
resposta ao e-mail, com a confirmação do credenciamento, modelo de Boletim de Voto 
à Distância e instruções para a participação online, sendo de inteira responsabilidade 
do acionista as providências referentes à estrutura necessária à sua participação.
É vedada a participação de terceiros, não sendo permitido aos acionistas disponibilizar 
a outros o link de acesso recebido no momento da habilitação.
Em nenhuma hipótese a Companhia de Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul poderá ser responsabilizada 
por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede 
mundial de computadores dos acionistas.
Excepcionalmente, será admitido voto eletrônico, por meio de Boletim de Voto à 
Distância, a ser enviado com até 2 (duas) horas de antecedência à realização da 
Assembleia, por e-mail, ao endereço eletrônico sge@cgteletrosul.gov.br. O envio de 
boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer presente, exclusivamente 
de forma remota, à assembleia digital e exercer seu direito de participação e votação 
durante o conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado.

Florianópolis, 11 de março de 2021
ELVIRA CAVALCANTI PRESTA

Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL

(CONTROLADA DA ELETROBRAS)
CNPJ 02.016.507-0001/69

24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 21 de janeiro de 2021, às 17h, na Sede da 
Companhia e por vídeo conferência. 
CONVOCAÇÃO: Por tratar-se de reunião extraordinária, a convocação e a pauta 
foram enviadas no dia 21.01.2021, por meio da Plataforma Atlas.
PRESENÇA: Presentes a Presidente do Conselho, ELVIRA CAVALCANTI 
PRESTA, os conselheiros ANTONIO CARLOS NASCIMENTO KRIEGER, MARCIO 
SZECHTMAN, RENÊ SANDA, LUIZ CRUZ SCHNEIDER, ANDRÉ ARANTES 
LUCIANO e DIRCEU FURINI, contando com a participação da Secretária-Geral, em 
exercício, Fabiana Regina Soares Martins.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do capítulo VII, item 7.1.1, 
letra “a” do Regimento Interno do Conselho de Administração, a Presidente ELVIRA 
CAVALCANTI PRESTA.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os presentes para examinar, discutir e votar, a 
respeito da ordem do dia:
DELIBERAÇÕES FORMAIS:
IV. Ponto de Deliberação: 
IV.1 – Devolução de AFAC para a Eletrobras. RELATOR: Antonio Carlos Nascimento 
Krieger – membro. DELIBERAÇÃO: Aprovado nos termos da DCA-347-01.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerrou 
os trabalhos, tendo-se antes, porém, lavrado a presente Ata original que, depois 
de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, 
Secretária. Florianópolis, 21 de janeiro de 2021.
Elvira Cavalcanti Presta-Presidente, Marcio Szechtman-Membro, Antonio Carlos 
Nascimento Krieger-Membro, Renê Sanda-Membro, Luiz Cruz Schneider-Membro, 
André Arantes Luciano-Membro, Dirceu Furini-Membro, Fabiana Regina Soares 
Martins-Secretária Geral, em exercício

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

ELETROBRAS CGT ELETROSUL

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 de janeiro de 2021, às 17 horas, na 
Sede da Companhia e por vídeo conferência. 
CONVOCAÇÃO: Por tratar-se de reunião extraordinária, a convocação e a pauta 
foram enviadas no dia 26.01.2021 por meio da Plataforma Atlas.
PRESENÇA: Presentes a Presidente do Conselho, ELVIRA CAVALCANTI 
PRESTA, os conselheiros ANTONIO CARLOS NASCIMENTO KRIEGER, MARCIO 
SZECHTMAN, RENÊ SANDA, LUIZ CRUZ SCHNEIDER e ANDRÉ ARANTES 
LUCIANO, contando com a participação da Secretária-Geral, Marialba dos Santos 
Coelho. O conselheiro DIRCEU FURINI, representante dos empregados junto ao 
Conselho de Administração, não se fez presente em função do previsto no Artigo 20 
§§ 2º e 3º do Estatuto Social da Empresa.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do capítulo VII, item 7.1.1, 
leta “a” do Regimento Interno do Conselho de Administração, a Presidente ELVIRA 
CAVALCANTI PRESTA.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os presentes para examinar, discutir e votar, a 
respeito da ordem do dia previamente distribuída:
DELIBERAÇÕES FORMAIS: 
IV. Pontos de Deliberação: 
IV.1 – Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho e Termo de Compromisso 
Nacionais 2020-2022. RELATOR: Antonio Carlos Nascimento Krieger – membro. 
DELIBERAÇÃO: Aprovado nos termos da DCA-348-01. 
Outros assuntos discutidos pelo Colegiado: Não houve solicitação para 
registro em ata dos outros assuntos discutidos pelo Conselho.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerrou 
os trabalhos, tendo-se antes, porém, lavrado a presente Ata original que, depois 
de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, 
Secretária. Florianópolis, 27 de janeiro de 2021.
Elvira Cavalcanti Presta-Presidente, Marcio Szechtman-Membro, Antonio Carlos 
Nascimento Krieger-Membro, Renê Sanda-Membro, Luiz Cruz Schneider-Membro, 
André Arantes Luciano-Membro, Marialba dos Santos Coelho-Secretária Geral

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA ELETROBRAS CGT ELETROSUL

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

ASSEMBLEIA GERAL / EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Diretoria do SINTRACINE – SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA E DO AUDIOVISUAL DE SANTA CATARINA 

convoca todos os trabalhadores da indústria cinematográfica do Estado de Santa Catarina para 

participarem da Assembléia Geral que será realizada no dia 04 de junho de 2021 às 18:30 em primeira 

convocação, e ou às 19:00 horas, em segunda e última convocação, tendo o endereço situado à Rua 

Patrício Farias 135, Itacorubi, Florianópolis, para deliberarem sobre a  seguinte ORDEM DO DIA: 1) 

Votação da nova diretoria para os próximos 3 anos. Ana Fonte - Presidente

14 segunda-feira, 19 de abril de 2021 Publicação Legal

Esporte
GP da Emilia-Romagna

Em uma corrida caótica, com 
a pista molhada que provocou 
vários incidentes, alternância 
de posições, escapadas e uma 
bandeira vermelha, Max Vers-
tappen teve mais consistência 
que os adversários e venceu 
o GP da Emilia-Romagna da 
Fórmula 1. O holandês da Red 
Bull fez uma ótima largada e 
conseguiu uma linda ultra-
passagem sobre o pole Lewis 
Hamilton para garantir a vitó-
ria em Ímola. O heptacampeão 
terminou em segundo e o jo-
vem britânico Lando Norris, da 
McLaren, completou o pódio.

O piloto da Red Bull deu o 
troco em Hamilton por conta 
do revés no GP do Bahrein, 
na abertura da temporada, 
e conquistou a 11ª vitória na 
F1. Ele superou o britânico da 
Mercedes com uma manobra 
ousada no começo da corrida, 
quase rodou após a relarga-
da, mas conseguiu manter 
a ponta até cruzar linha de 
chegada, reforçando que será 
um grande adversário para o 
britânico nesta temporada.

Hamilton cometeu alguns 
erros, chegou a colidir no 
guard rail, mas protagonizou 
uma corrida de recuperação 
notável para fechar a prova 
em Ímola em segundo. Além 
disso, marcou um ponto extra 
pela volta mais rápida. Esse 
precioso ponto o garantiu 
na liderança do Mundial de 
Pilotos, com 44, um a mais 
que Verstappen, o vice-líder.

Verstappen 
dá o troco 
em Hamilton

Masters 1000

Stefanos Tsitsipas con-
quistou o primeiro título de 
Masters 1000 de sua car-
reira. Número 5 do ranking 
mundial, o tenista grego 
derrotou o russo Andrey 
Rublev, oitavo do mundo, 
por 2 sets a 0, com duplo 
6/3, na final e foi campeão 
do tradicional torneio dis-
putado no saibro de Monte-
carlo, em Mônaco. Tsitsipas 
faturou o sexto título no 
circuito ATP, o segundo no 
saibro. O grego, que venceu 
o ATP Finals em 2019, foi 
mais consistente que o rival 
e terminou a partida sem 
ter seu saque quebrado. 
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