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 Diretoria Conselho de Administração Contadora
 Peter Eric Volf - Diretor Superintendente Rodolfo Coli da Cunha Gabriela Cristina Veber
 Otávio Luiz Rennó Grilo - Diretor Rodolfo Nardez Sirol CRC/SC 029196/O-2
  Bruno Augusto Pereira Rovea
   Anderson Lanna Alves Bittencourt

Cláudio Guilherme Branco de Motta
Carlos Augusto Tavares de Almeida

Demonstrações de resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais - R$)
Nota 31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 18 935.862 884.034 
Custo de geração de energia elétrica 19 (300.255) (269.201)
Resultado bruto 635.607 614.833 
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 20  (5.581) (7.042)
Honorários da administração 24  (1.391) (1.394)
Outras despesas operacionais, líquidas 151                      52 

(6.821) (8.384)
Resultado antes do resultado financeiro 628.786 606.449 
Receitas financeiras 21 11.789 16.511 
Despesas financeiras 21 (209.535) (164.564)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 431.040 458.396 
Contribuição social corrente 22 (35.493) (40.291)
Imposto de renda corrente 22 (96.767) (107.834)
Contribuição social diferida 22 (4.848) (1.078)
Imposto de renda diferido 22 (13.467) (2.996)
Resultado do exercício 280.465 306.197 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais - R$)
31/12/2020 31/12/2019

Resultado do exercício           280.465           306.197 
Outros resultados abrangentes                     -                     - 
Total do resultado abrangente         280.465         306.197 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais - R$)
Reservas de lucros

Capital 
social Legal Retenção

A  
destinar

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2019 714.129 76.682 - 198.428 - 989.239 
Destinação para reserva de retenção - - 198.428 (198.428) - - 
Distribuição de lucros de exercicios anteriores - -  (198.428) -  - (198.428)
Resultado do exercício - -  -  -  306.197 306.197 
Destinações        

Constituição de reserva legal - 15.310  -  -  (15.310) - 
Dividendos mínimos obrigatórios - -  -  -  (72.722) (72.722)
Lucros à disposição da assembléia -  -  -  218.165  (218.165) - 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 714.129  91.992  -  218.165  -    1.024.286 
Saldos em 01 de janeiro de 2020 714.129  91.992  -  218.165  -  1.024.286 
Destinação para reserva de retenção de exercícios anteriores - - 218.165  (218.165) - - 
Destinação para reserva de retenção do exercício corrente -  - 152.601  (152.601) - - 
Distribuição de lucros de exercicios anteriores - -  (218.165) -  - (218.165)
Distribuição de lucros do exercicio corrente - -  (152.601) -  - (152.601)
Resultado do exercício - -  -  -  280.465 280.465 
Destinações         

Constituição de reserva legal - 14.023 - - (14.023) - 
Lucros à disposição da assembléia -  - - 266.442  (266.442) - 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 714.129  106.015  -  113.841  -  933.985 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)
Nota 31/12/2020 31/12/2019

Lucro antes dos impostos             431.040          458.396 
Ajustes para reconciliar o resultado do período com recursos provenientes de     
atividades operacionais:     
Depreciação e amortização 09 e 10                86.627               86.931 
Encargos financeiros, líquidos 12                72.574               96.442 
Reversão de provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 16                (1.055)                      - 
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas                         -                   102 
Resultado baixa de imobilizado                     465                   375 
Atualização monetária da provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 16                     110                  (120)
Variação monetária e AVP do uso do bem público 15              136.609  67.533
Rendimento das aplicações financeiras 21                (9.522)            (16.309)

            716.848            693.350 
Redução (aumento) dos ativos:
Contas a receber de clientes               (2.828)               4.390 
Impostos a recuperar               17.372               5.905 
Imposto diferido                        -                      - 
Despesas antecipadas               13.631              27.385 
Outros créditos               (4.332)              (3.913)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores                 4.474               1.502 
Salários e obrigações sociais                     14                  305 
Impostos a recolher                        -               1.368 
Taxas regulamentares                 1.000               1.516 
Caixa gerado pelas operações             746.179            731.808 
Despesas financeiras e juros pagos 12 (73.205)            (93.251)
IRPJ e CSLL pagos (149.097)          (134.233)

      
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais             523.877            504.324 
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado 9                (4.699)              (4.437)
Aplicações financeiras                  9.522               16.309 
Aquisição de intangível 10                     (45)              (1.195)
Recebimento de dividendos                         -                       - 
Caixa gerado pelas atividades de investimento                  4.778               10.677 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento     
Pagamento de dividendos 17.c  (443.508)          (264.206)
Pagamento do uso do bem público (UBP) 15  (71.760)            (68.937)
Amortização de empréstimos e financiamentos 12  (135.305)          (135.231)
Captação de aplicações financeiras vinculadas  (70.272)                      - 
Resgate de aplicações financeiras vinculadas                74.180               10.369 
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento  (646.665)          (458.005)
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa (118.010)              56.996 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4             240.636            183.640 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício            122.626          240.636 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Parecer do conselho fiscal

O Conselho Fiscal da Foz do Chapecó Energia S.A, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, 
examinou os seguintes documentos emitidos pela Companhia: I- O Relatório Anual da Administração – Exercício de 2020; II- O Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, relativas ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2020; e III- O parecer dos Audi-
tores Independentes, KPMG Auditores Independentes, emitido em 22 de fevereiro de 2021. Após haver procedido ao exame de todos 
os documentos citados acima, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, recebendo inclusive, por parte da Admi-
nistração da Companhia, todos os esclarecimentos julgados necessários, concluiu que as demonstrações financeiras refletem a posição 
patrimonial e financeira da empresa, manifestando-se, de forma unânime, pela aprovação.
Com base nos exames efetuados, constatando-se que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Foz do Chapecó Energia S.A, e à vista do parecer da KPMG Auditores Inde-
pendentes de 22 de fevereiro de 2021, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação das referidas propostas a serem submetidas 
à discussão e votação na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia.

Florianópolis, 03 de março de 2021.

Conselheiros Fiscais
Tiago da Costa Parreira

Ricardo Motoyama de Almeida
Viviane Duarte dos Santos

Pregão Eletrônico SRP n.º 05/BAFL/2021
Seção Pública: 05/04/2021, às 13:00hs, no sítio 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser obtido o 
Edital a partir de 22/03/2021. Maiores informações: (48) 3229-5071, de segunda a 
quinta feira das 13:00 às 18:00 horas e sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas OBJETO: 
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS.

Ricardo Felzcky Ten Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - FOTE
AVISO DE LICITAÇÃO - ALTERAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 006/2021
A empresa, FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A – FOTE torna público que 
realizará Procedimento Licitatório Eletrônico N° 006/2021, Contratação de empresa para prestação de 
serviços de Engenharia do Proprietário para fiscalização da LT 230 kV Foz do Chapecó/Pinhalzinho 
2 – C2.O critério para julgamento e classificação das propostas será o de menor preço total. O Edital 
estará disponível no site da Fronteira Oeste Transmissora de Energia - FOTE: www.fote.com.br, no site 
de compras do Banco do Brasil: https://www.licitacoes-e.com.br ou na sede da empresa no endereço: 
Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Pantanal, Florianópolis/SC e poderá ser solicitado, a partir desta 
data através do e-mail: licitacoes@fote.com.br. Favor considerar para inicio de entrega de proposta 
dia 22/03/2021 às 10:00 no site http://www.licitacoese.com.br/aop/index.jsp. A Sessão Pública será no 
dia 05/04/2021 às 15h http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Maiores informações pelo telefone 
(48)3231-7754, ou e-mail: licitacoes@fote.com.br.

Wilson João Cignachi
Diretor Administrativo Financeiro

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em cumprimento ao art. 16, do Regimento Interno do ICASA, após a configuração da vacância permanente 
para o cargo de Conselheiro Técnico, Convocamos os Senhores Associados para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada pelo sistema de teleconferência na plataforma Google 
Meetings, em razão da situação de emergência sanitária causada pela pandemia de covid-19, no dia 
28 de abril de 2021, com acesso pelo endereço eletrônico https://meet.google.com/msf-zqqm-wpr, às 
10h, em Primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados  e, às 10h30 
em Segunda convocação, com 1/3 dos associados conforme determina o Estatuto Social e Regimento 
Interno da Entidade, com a seguinte ordem do dia:

1) Eleição do Conselho Executivo do ICASA para a recomposição do mandato atual até 02/07/2022;

Florianópolis, 17 de março de 2021
Osvaldo Miotto Junior 
Conselheiro Executivo

INSTITUTO CATARINENSE DE SANIDADE AGROPECUÁRIA - ICASA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE MAJOR GERCINO

Processo Licitatório nº 032/2021 – Pregão Eletrônico nº 10/2021 
Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE  PLAYGROUND, COM A FINALIDADE 
DE EQUIPAR AS ESCOLAS MONSENHOR JOSÉ LOCKS E PINHEIRAL, DO MUNICÍPIO DE MAJOR 
GERCINO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, CUJOS 
RECURSOS SÃO ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 2020/TR000037, PROCESSO SCC/7562/2019, DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega das propostas a partir do dia 23/03/2021 até as 08:30 horas 
do dia 07/04/2021. Início da sessão às 09:00 horas do dia 07/04/2021.
Retirada do Edital e outras informações: Praça Gerônimo Silveira Albanas, 78, Centro, Fone: (48) 3273-
1122 e (48) 3273-1258 – site: www.majorgercino.sc.gov.br; licitacoes@majorgercino.sc.gov.br    

VALMOR PEDRO KAMMERS
PREFEITO

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 639/SMA/DSLC/2020
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que o edital de Pregão Eletrônico nº 639/SMA/DSLC/2020, que tem por 
objeto o “Registro de Preços aquisição de equipamentos de informática, como integrante 
das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19), 
atendendo as demandas dos serviços Socioassistenciais de Proteção Social e da 
Secretaria Municipal de Administração”, sofreu retificação. O novo limite para cadastro de 
propostas será às 13h30min do dia 06/04/2021. A sessão ocorrerá no mesmo dia, após 
o termino do prazo de inserção de propostas. O novo edital se encontra disponível no 
endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br O Pregoeiro.

Reação Apoio Laboratorial S.A. CNPJ nº 10.432.097/0001-65 Companhia Fechada -  
Aviso aos Acionistas - Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social da Companhia localizada na Rua Francisco Tolentino, nº 23, Jardim Eldorado, na cidade de 
Palhoça /SC, CEP 88.133-360, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 (Lei 
das S.A.) relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. Palhoça/SC, 16 de março de 2021.  
Celio Rogério Ramos Filho - Presidente do Conselho de Administração

18 segunda-feira, 22 de março de 2021 Publicação Legal
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