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TELEVISÃO CULTURA S/A CNPJ/MF 83.900.050/0001-52
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da Televisão Cultura S/A, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 28 de Abril de 2021 às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na 
Av. do Antão nº 1857, Morro da Cruz, Florianópolis, SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) fixação da remuneração anual global dos 
administradores; e c) outros assuntos de interesse da Companhia.

Florianópolis, SC, 14 de Abril de 2021.
Albertino Zamarco Junior - Diretor Presidente

Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 29 de abril de 2021, às 16:00 horas realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 7/2021-SRP-FMAS, destinada a “Aquisição de cestas básicas 
para distribuição aos usuários da Assistência Social em situação de vulnerabilidade social e econômica”. 
Protocolo até às 15:50 horas do dia 29 de abril de 2021. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos 
no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. 
Chapecó, 14 de março de 2020.

Elisiani Schmidt Sanches - Secretária de Assistência Social

Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 04 de maio de 2021, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços para obras e serviços de engenharia Nº 67/2021, destinada a 
“Contratação de obras de terraplanagem e drenagem pluvial a serem executadas no Centro de Inovação 
em Resgate e Saúde – CIRS - do Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó, com fornecimento de material 
e mão de obra”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 04 de maio de 2021. Edital e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo 
fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 15 de abril de 2021.

Valmor Junior Scolari - Secretário de Desenvolvimento Urbano

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 14 de janeiro de 2021, às 9h, na Sede da Companhia e por vídeo conferência. 
CONVOCAÇÃO: Enviada em 28.12.2020 e pauta, com acesso às matérias a serem analisadas, enviada no dia 07.01.2021, ambos 
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, iniciando-se pela apresentação 
referente ao item I.1 – Relato do Diretor-Presidente, contendo as informações mensais relevantes para a Companhia. Em relação à 
queda de torre da TSBE, apresentada no relato do Diretor-Presidente, o conselheiro Schneider lembrou que o Colegiado, em setembro 
de 2019, já recebeu relato desse tipo de ocorrência. O mesmo se repetiu em janeiro de 2020. O Conselho já havia recomendado 
estudos sobre a motivação das quedas recorrentes e implantação de medidas para reforço das torres. Lembrou que agora a TSBE 
é CGT Eletrosul (incorporação ocorreu em 30/12/2020) e pediu urgência nas ações, com um cronograma definitivo, rápido e curto 
para reforçar as torres e evitar novas quedas frequentes. O Diretor-Presidente esclareceu que as quedas anteriores foram da TSLE, 
cuja composição acionária é de 51% CGT Eletrosul e 49% CEEE. Informou que há reunião agendada com a ANEEL em fevereiro 
de 2021 para verificar se a TSLE terá ressarcimento com os gastos de recomposição e reforços nas torres. Informou ainda que as 
torres reserva estão chegando para recomposição em almoxarifado, pois haviam todas sido utilizadas nos sinistros ocorridos. Após 
a reunião com a ANEEL serão feitos os reforços sugeridos em relatório técnico pelo especialista contratado para analisar a questão 
das quedas. A TSLE pedirá à ANEEL que considere as obras como reforços e melhorias para receber na RAP, mas que as melhorias 
serão feitas mesmo sem esse retorno financeiro. A Presidente Elvira parabenizou a empresa pela celeridade no restabelecimento da 
torre sinistrada e também pela conclusão do processo de incorporação da TSBE. Ainda, pontuou que o mapa de riscos constante do 
Dashboard não apresenta dados relativos a riscos por eventos climáticos extremos. Assim, recomendou avaliar a inclusão de risco 
climático quando da revisão da matriz de riscos, bem como incluir o evento de risco climático na atualização dos dados a serem 
enviados à Eletrobras para atualização no 20-F (SEC) e no Formulário de Referência (CVM). Na sequência registrou-se o item V.1 – 
Pipeline Compilado das Diretorias na plataforma de gerenciamento da pauta da reunião. Dando continuidade, foram analisadas as 
matérias deliberativas e as apresentações, seguindo as de conhecimento e outros assuntos eventualmente discutidos pelo Colegiado:
DELIBERAÇÕES FORMAIS:
II. Aprovação de Indicações. Não foram deliberadas indicações nesta reunião. 
III. Manifestação do CAE, quando aplicável: 
III.1 – CTA CAAS 2261/2020 e Relatório de Apuração 24/2020. O Colegiado entende que não há óbices legais para a manutenção 
da nomeação dos ocupantes das duas funções apontadas no Relatório 24/2020. Por se tratar de posições não estatutárias, a escolha 
dos profissionais é da alçada da Diretoria Executiva da CGT Eletrosul. Por fim, o Colegiado recomendou que a Diretoria Executiva 
encaminhe à Eletrobras a sugestão do CAE de revisão do normativo referente à nomeação para funções gerenciais e de confiança. 
IV. Pontos de Deliberação: 
IV.1 – Ata nº 4800000124 - Registro de preços de serviços de implementação, gerenciamento e administração do benefício 
auxílio alimentação dos empregados das CONTRATANTES, em observância ao Programa de Alimentação do Trabalhador – 
PAT, mediante o Fornecimento de Cartões Refeição e/ou Alimentação, com tecnologia de CHIP de segurança e utilização de 
senha pessoal, destinados aos empregados, diretores, jovens aprendizes e estagiários, conforme especificação do Anexo 
I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital. - PE.CGTESU.00118.2020. RELATOR: Antonio Carlos 
Nascimento Krieger – membro. DELIBERAÇÃO: Aprovado nos termos da DCA-345-01.
IV.2 – Atividades de Execução Indireta mediante Contratação de Serviços (Decreto 9.507/2018). RELATOR: Antonio Carlos 
Nascimento Krieger – membro. O conselheiro André abordou a questão da extinção de diversos cargos no âmbito da administração 
pública federal por terem sido classificados como atividade meio passível de terceirização e perguntou se há estudos em andamento, no 
âmbito da empresa, sobre possível extinção de cargos de nível médio classificados como terceirizáveis. A Gerente do Departamento de 
Gestão de Pessoas, Bruna Borghezan Martins, respondeu que há estudos iniciados, porém com foco na atividade fim, especialmente na 
área de manutenção. O conselheiro Schneider sugeriu estabelecer prazo para apresentação desses estudos, tendo a Presidente Elvira 
comentado que o estudo sobre atividade meio foi conduzido de forma unificada nas empresas Eletrobras, objetivando racionalização do 
quadro de pessoal e futuro preenchimento de vagas na atividade fim.  DELIBERAÇÃO: Aprovado nos termos da DCA-345-02.
IV.3 – Aditivos dos contratos acessórios vinculados aos contratos de financiamento da SPE Energia Sustentável do Brasil S.A. 
(ESBR) junto ao BNDES. RELATOR: Antonio Carlos Nascimento Krieger – membro. DELIBERAÇÃO: Aprovado nos termos da DCA-345-03.
VI. Apresentações: 
VI.1 – Análise Pós-Leilão de Transmissão nº 01/2020 – ANEEL. Apresentado. 
VI.2 – Status Livramento Holding - Reconhecimento de Dívida. Apresentado.  O conselheiro Schneider sugeriu que no item 
2 do slide 15 da apresentação a área responsável considere a opção 2 como foco, por ser a provável saída para o imbróglio, 
uma vez que poderá atrair propostas de mercado mais adequadas. Ainda, lembrou ser necessário realizar avaliação de capacidade 
técnico-financeira prévia do interessado, pois a ANEEL não autorizará transferência de outorga para empresa que não tenha essa 
capacidade comprovada. Assim, o Colegiado recomendou à Diretoria Executiva que, através das áreas responsáveis, dê continuidade 
aos estudos com foco no item 2 da opção 2 apresentada. Ainda, o conselheiro Renê levantou a questão da aquisição das cotas dos 
fundos de pensão cotistas do FIP e colocou-se à disposição para auxiliar o DRP sobre eventuais estratégias a esse respeito. 
VI.3 – Avaliação econômico-financeira TSLE e FOTE - oportunidade de investimento. Apresentado.
VI.4 – Update Contencioso KfW – apresentação solicitada pela Presidente do Conselho. A apresentação realizada nesta data 
pela Gerente do Departamento Jurídico, em exercício, Caroline Campos de Oliveira, resumiu os pontos anteriormente levantados 
e/ou sugeridos pelo Colegiado nas duas apresentações prévias sobre o tema, realizadas em fevereiro/2020 e agosto/2020, tendo 
também feito breve explanação sobre os eventos recentes, ocorridos em dezembro/2020, e sobre a situação atual do processo. 
Concluída a apresentação, o conselheiro Schneider solicitou o seguinte registro em ata: “O tema do contencioso KFW, pela relevância 
e complexidade, há muito tem sido discutido e acompanhado atentamente pelos membros do Conselho, os quais já ofereceram 
variadas sugestões para a Diretoria Executiva quanto ao encaminhamento técnico-jurídico, com vistas a fazer frente a essa demanda. 
A mais recente sugestão refere-se à obtenção do apoio do Ministério das Relações Exteriores, tarefa que foi liderada pelo conselheiro 
André Arantes. O Conselho respeita a posição manifestada por aquele Ministério, mas lamenta e registra tratar-se de um forte revés na 
estratégia adotada para proteger a CGT Eletrosul contra essa demanda judicial do KFW. Para que a empresa esteja mais preparada 
para um eventual futuro embate junto ao STJ, o Conselho recomenda a contratação de especialista na matéria para que seja feita a 
coleta e reforço de material comprobatório a ser usado em defesa da companhia nas demais instâncias do judiciário.”
VI.5 – Status da UTE Candiota III pós retomada da operação – apresentação solicitada pela Presidente do Conselho. O 
conselheiro Schneider fez questionamentos gerais sobre o desempenho do gerador recém recuperado e citou que além da falha de 
maior monta ocorreram mais 5 ou 6 incidentes menores na fase III de Candiota. Com essa introdução, o conselheiro perguntou se 
o prognóstico é favorável ao desempenho da usina. O Assistente Executivo do Diretor de Geração Térmica, Edson Gomes Moreira 
Filho, respondeu que o desempenho de Candiota III está em 77%, acima da média mundial das usinas térmicas, que fica na casa 
dos 75%. Ao final da apresentação, a Presidente Elvira solicitou que para a próxima reunião a Diretoria de Geração Térmica realize 
apresentação sobre as questões ambientais relacionadas ao complexo de Candiota.     
VII. Para conhecimento dos Conselheiros: 
VII.1 – CTA CAAS-2395/2020 - Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário - Plano de Trabalho 2021. Dado conhecimento nos termos 
da DCA-345-04. Os conselheiros concordaram com as datas apresentadas pelo CAE para reunião com os dirigentes e conselheiros 
da CGT Eletrosul, ressalvando que no dia 08/09 a reunião precisa ocorrer no período vespertino, em função do conselheiro Renê e da 
Presidente Elvira terem reunião do Conselho de Administração da CHESF no período matutino.
VII.2 – Resultados Mensais Consolidados - novembro/2020. Dado conhecimento nos termos da DCA-345-05. 
VIII. Reportes Comissões/Comitês de Assessoramento. Não houve reportes nesta reunião. 
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, Dirceu Furini-Membro, Fabiana Regina Soares Martins-Secretária 
Geral, em exercício
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LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

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 0101/2021 - menor preço por Lote. Objeto: contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo 
nível I, apoio administrativo nível IIe recepcionista,para atender às necessidades 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável/PROCON-SC. Início 
da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 19/04/2021. Fim da entrega de 
propostas: às 13h30min horas do dia 30/04/2021. Abertura da sessão: a partir das 
13h30min horas do dia 30/04/2021. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site 
www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através 
do e-mail gelic@sea.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rodovia SC 401 Km 5, nº 
4600, Bloco II, CEP 88032-000, Bairro Saco Grande II, Florianópolis/SC, no horário 
das 00:00 às 00:00, em dias úteis. Processo SGP-e: DSUST 00007535/2020. GGG: 
2021AS001947.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0032/2021. Torna-se pública a retificação nº 01, 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 gelic@sea.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rodovia 
SC 401 Km 5, nº 4600, Bloco II, CEP 88032-000, Bairro Saco Grande II, Florianópolis/
SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SEA 6565/2020. 
Protocolo CIG SGP-e: SEA 11058/2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0896/2021. Objeto: Aquisição de medicamentos para a Gerência 
de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão: 17/05/2021 ás 8h15min. No site 
www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações 
(CIG) SES 2021AS003295.
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