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DIRETORIA DE FINANÇAS E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DEF Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/00253489
OBJETO: ABERTURA DE PROPOSTAS, OBJETO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS CELESC DISTRIBUIÇÃO - DEBÊNTURES
ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS CELESC DISTRIBUIÇÃO
Aos cinco dias de março de dois mil e vinte e um, reuniu-se, de forma remota, via Teams, a “Comissão de
Recebimento e Julgamento de Propostas”, designada pela Diretora de Finanças e de Relações com Investidores
por meio da Resolução DEF nº 031/2020, para realizar a abertura de propostas apresentadas ao Processo de
Captação de Recursos DEF nº 001/2021 – CELESC DISTRIBUIÇÃO - DEBÊNTURES. Informou-se que todo
o processo fora gravado, via plataforma Teams.
Foram recebidas as seguintes propostas – sendo 3 (três) o total de propostas enviadas, todas dentro do prazo
estabelecido em Edital:
i.
ii.
iii.

Banco BTG Pactual, enviada dia 05 de Março de 2021, às 12:38h;
Consórcio liderado pelo Santander, enviada dia 05 de Março de 2021, às 12:40h, com proposta
retificada às 13:47h;
Consórcio liderado pelo Banco Alfa, enviada dia 05 de Março de 2021, às 12:47h.

Ato seguinte, deu-se a abertura de todos os e-mails recebidos contendo as propostas, que foram lidos a todos os
presentes. Abriu-se a palavra a todos os participantes, contudo sem manifestação para o uso da palavra.
Ficou registrado de que o ato do julgamento será realizado internamente pela Comissão no decorrer dos próximos
dias e que a ordem de classificação, observados os critérios estabelecidos no documento denominado Edital de
Chamada Pública e posterior homologação pela Diretoria Executiva, será informada pela Comissão aos
proponentes por meio eletrônico e divulgado no site da Celesc, na seção “Chamadas Públicas”.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será
dado o “De Acordo” pelos presentes, através de manifestação por meio eletrônico (e-mail), para posterior
assinatura.

Florianópolis, 05 de Março de 2021.

Lista de Presentes
Membros da Comissão:

Pilar Sabino da Silva
Presidente da Comissão

Carolina Aguiar da Rosa

Diego Guilherme Pena Pascual

João Luiz e Silva Pacheco de Souza

Elisabeth Coelho da Silva

Thales Jung Rodrigues
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Proponentes Presentes que manifestaram interesse em
constar nome nesta Ata:
Edilson Rocha - CAIXA
edilson.rocha@caixa.gov.br
Bruno Lovato - SANTANDER
blovato@santander.com.br

