
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 14 de janeiro de 2021, às 13h30min, na 
Sede da Companhia e por vídeo conferência. 
CONVOCAÇÃO: Enviada em 07.01.2021 por meio da Plataforma Atlas, com acesso 
à matéria a ser analisada.
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, em exercício, 
Fabiana Regina Soares Martins. 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 – Alterações no Convênio de Adesão e no Regulamento do Plano Único 
CGTEE e formalização de Aditivo ao Termo de Transferência de Gerenciamento 
do Plano Único CGTEE e Rescisão do Convênio de Adesão. Atendimento 
PREVIC. RELATOR: Antonio Carlos Nascimento Krieger – membro. DELIBERAÇÃO: 
Aprovado nos termos da DCA-346-01. O Conselho solicitou que sejam apresentadas 
as principais causas trabalhistas oriundas da Fundação Família Previdência 
que possam vir a impactar as reservas da Fundação Elos e, eventualmente, a 
patrocinadora. Caso o volume de causas trabalhistas seja expressivo, sugeriu que 
seja avaliada a conveniência de se firmar acordo entre as fundações para que seja 
pré definido um procedimento de clarificação de responsabilidades na ocorrência de 
decisões judiciais que não as especifique.
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, 14 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, Fabiana Regina Soares Martins- Secretária Geral, 
em exercício
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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 034/2021 – Menor Preço.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de projeto técnico 
de obtenção e renovação do licenciamento de estações de telecomunicações do 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Início da entrega de propostas: às 
13:30 horas do dia 20/04/2021. Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 
20/05/2021. Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 20/05/2021. O Edital 
e seus anexos estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Processo 
SGP-e: CBMSC 25190/2020. GGG: 2021AS003447.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico no 0008/2021.
Torna-se pública a retificação no 02, como segue: o edital e seus anexos foram 
alterados devido a incorreções. O novo edital e seus anexos estão disponíveis 
no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações serão prestadas através do 
e-mail licitacao@cbm.sc.gov.br. Processo SGP-e: CBMSC 1394/2021. Protocolo 
CIGSGP-e: 2021AS002227.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0521/2021 - menor preço por Lote.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODA A UDESC. 
Início da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 20/04/2021. Fim da entrega de 
propostas: às 14:00 horas do dia 03/05/2021. Abertura da sessão: a partir das 14:00 
horas do dia 03/05/2021. 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@udesc.br, ou no seguinte endereço: Avenida Madre Benvenuta, nº 2007, 
CEP 88035-001, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em 
dias úteis. Processo SGP-e: UDESC 00006356/2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0714/2021. Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares 
para o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), com recursos do Pacto por 
Santa Catarina. Abertura da sessão: 18/05/2021 ás 13h15min. No site www.e-lic.
sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações (CIG) SES 
2021AS003205.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina 
S.A – CEASA/SC, convoca os Senhores Acionistas para se reunirem às 8:00 horas 
do dia 28 de abril de 2021, em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: 1º. Tomar as contas dos administradores, examinar e votar 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020. 2º. Outros assuntos 
de interesse social. Conforme previsão estatutária e em detrimento da Pandemia 
– COVID-19, a reunião ocorrerá via plataforma digital, cujo link de acesso será 
encaminhado posteriormente via e-mail. São José, 15 de abril de 2021. José Angelo 
Di Foggi Diretor Presidente CEASA/SC.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0519/2021 - menor preço por Lote. Objeto: Aquisição de 
Equipamentos de Informática para a UDESC. Início da entrega de propostas: às 
14:00 horas do dia 19/04/2021. Fim da entrega de propostas: às 14:00 horas do 
dia 11/05/2021. Abertura da sessão: a partir das 14:00 horas do dia 11/05/2021. 
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@udesc.br, ou 
no seguinte endereço: Avenida Madre Benvenuta, nº 2007, CEP 88035-001, Bairro 
Itacorubi, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Processo 
SGP-e: UDESC 00009678/2021.Dilmar Baretta – Reitor da Udesc.

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019.
A Diretoria Executiva da Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS, no uso 
de suas atribuições estatutárias, e cumprindo deliberação da Diretoria Executiva, 
constante da Ata da 2ª Reunião de 2021, determina a publicação da 12ª Chamada do 
Concurso Público nº 001/2019, conforme a seguir: Fernando Martins para o cargo 
de Técnico de Gás Natural. O(a) candidato(a) receberá correspondência (com aviso 
de recebimento) no endereço informado no ato da inscrição do Concurso Público, 
sendo que terá prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação e 
do recebimento da correspondência, para se apresentar à Gerência de Recursos 
Humanos da SCGÁS, situada na Rua Antonio Luz, nº 255 – Centro Empresarial 
Hoepcke – Centro – Florianópolis/SC, munido dos documentos solicitados, perdendo 
automaticamente o direito à vaga, caso não se apresente no prazo fixado. Willian 
Anderson Lehmkuhl – Diretor Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas convocados para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se de forma semipresencial, conforme 
observações abaixo, em 27 de abril de 2021, às 14:30 horas, na Rua Felipe Schmidt, 
249 - 9º andar, Centro Comercial Aderbal Ramos da Silva - ARS, Centro, na cidade 
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, para tratarem da seguinte Ordem do Dia:
1 - Apreciação das Contas do Exercício Social de 2020, representadas pelo Balanço 
Patrimonial e demais demonstrações financeiras, incluindo pareceres do Conselho 
Fiscal e dos Auditores Independentes;
2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;
3 - Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
4 - Convalidação da renúncia apresentada pelo Senhor Ricardo Moritz à remuneração 
do cargo de Liquidante da Companhia;
5 - Prestação de Contas do Plano de Ação de Liquidação da COHAB/SC;
6 - Aprovação da Resolução COHAB nº 001/2021 que altera a Resolução COHAB 
nº 003/2020;
7 - Outros assuntos de interesse da Companhia.

Florianópolis, 15 de abril de 2021
Ricardo Moritz - Liquidante

Observações – Assembleia Geral Semipresencial
a) Conforme disposições da Lei Federal 14030/2020, da Lei Federal 6404/76, da Lei 
10406/2002 e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020, a Assembleia será 
realizada de forma semipresencial, podendo contar com a participação e votação 
dos acionistas presencialmente na Sede da COHAB/SC ou à distância por meio 
eletrônico, modalidade na qual o acionista poderá participar e votar, cadastrando-
se previamente até 30 (trinta) minutos antes do horário e data estipulados para a 
realização da AGE;
b) O cadastro prévio dos acionistas deverá ser requerido através de envio de 
requerimento/mensagem eletrônica ao endereço gab@cohab.sc.gov.br , com o título
ACIONISTA_ASSEMBLEIA GERAL 27 DE ABRIL DE 2021 e contendo cópia 
digitalizada e legível da Carteira de Identidade e CPF do acionista. Quando 
do cadastramento, o acionista receberá todas as instruções necessárias para 
participação e votação à distância;
c) Para participação e votação à distância por meio eletrônico, os acionistas deverão 
se utilizar de computador/notebook ou equipamento equivalente que possua câmera 
de vídeo e áudio, acesso à internet e ter instalado previamente o aplicativo gratuito de 
videoconferência ZOOM (download no endereço eletrônico zoom.us);
d) Os documentos e informações referentes aos assuntos da pauta da Assembleia 
AGO/AGE estão disponíveis sob a forma digital, podendo ser requisitados pelos 
acionistas
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Figueirense perde e se 
complica no Estadual
Alvinegro reclama de pênalti duvidoso na vitória do Próspera

  1 X 0  

Próspera
Roberto; Sueliton, 

Matheus Ernandes, 
Gullithi e Diego 

Soares; Jessé,  
Roger (Lucas  

Sebastian) e Galiardo 
(Eduardo);  

Gabriel, Maicon  
Santana (Alex Bruno) 

e Daniel. Técnico: 
Paulo Baier.

Figueirense
Emerson Júnior; 
Everton Santos, Felipe 
Gregório, Matheus 
(Paulo Ricardo) 
e Renan Luís; Alê 
Santos (Lincon), 
Fabrício e Marllon; 
Pedro Maranhão 
(Wellissol), Blaise e 
Carlinhos (Breno). 
Técnico: Jorginho.

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. 
Data: 18/04/2021. Gol: Jessé aos 30 

minutos do 2º tempo. Cartões amarelos: 
Jessé e Galiardo (Próspera). Arbitragem: 

Bráulio da Silva Machado, auxiliado 
por Helton Nunes e Eder Alexandre

O Figueirense perdeu para o 
Próspera por 1 a 0, em Criciúma, 
em partida válida pela 10ª roda-
da do Campeonato Catarinense, 
e agora vê a vaga à próxima 
fase ameaçada, além de ainda 
correr risco de rebaixamento. O 
Alvinegro teve ao menos duas 
boas chances de pular na frente 
do placar, parou na trave e no 
goleiro Roberto, e sofreu um gol 
de pênalti, convertido por Jessé. 
O lance gerou muita reclamação.

O resultado deixou o Figuei-
rense na oitava posição, de-
pendendo apenas das próprias 
forças para avançar. No entanto, 
uma combinação de resulta-
dos pode até mesmo rebaixar o 
Alvinegro. Por outro lado, com a 
vitória, a equipe do Sul do Estado 
garantiu a vaga ao mata-mata.

Próspera e Figueirense fizeram 
um primeiro tempo equilibrado 
e com poucas chances de gol. A 
equipe da casa iniciou a parti-
da com ligeira superioridade. 

Após os 20 minutos, o Figuei-
rense cresceu na partida e teve 
a primeira boa chance aos 28 
minutos. Alê Santos cobrou falta 
por cima da barreira e Roberto 
fez boa defesa. Após 41, Ma-
theus Silva cabeceou na trave.

Melhor no segundo tem-
po, o Figueirense criou boas 
chances, mas foi o time da 
casa quem marcou. Alex Bruno 
recebeu dentro da área e caiu 
após contato com Felipe Gre-
gório. O árbitro Braulio da Silva 
Machado marcou pênalti. Jessé 
foi para a cobrança e bateu sem 
chances para Emerson Júnior. 
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