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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/10/2020
I. Data, Hora e Local: Aos 30/10/2020, às 10h00, por teleconferência. II. Composição da Mesa: José Artemio 
Totti - Presidente da Mesa e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária. III. Presenças: Acionistas 
representando a totalidade do capital social. IV. Publicações Prévias: Nos termos do § 4º do artigo 133 da 
Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação dos anúncios. Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 
6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da Assembleia Geral. V. Ordem do Dia: AGE: aprovar a 
alteração do Estatuto Social; VI - Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: Foi dispensada a leitura dos 
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta AGE, uma vez que são do inteiro 
conhecimento dos acionistas. VII. Deliberações Tomadas: os acionistas decidiram: Aprovar a alteração do 
artigo 24º do Estatuto Social da Companhia a fim de criar a reserva estatutária “Reserva de Ativos Biológicos”, 
com a indicação de sua finalidade e critérios para sua realização, constituição ou reversão, nos termos do 
artigo 194 da Lei 6.404/76, conforme a seguinte redação: Artigo 24º: O lucro líquido do exercício, que deverá 
ser apurado líquido dos impostos aplicáveis, terá sucessivamente a seguinte destinação: (i) 5% para 
constituição de reserva legal até que esta atinja 20% do capital social; (ii) realização da Reserva de Ativos 
Biológicos, que corresponderá ao valor da exaustão do valor justo dos ativos biológicos apurada no resultado 
de cada exercício. A realização dos saldos de resultados existentes na Reserva de Ativos Biológicos provocará 
a reversão dos respectivos valores para “Lucros ou Prejuízos Acumulados,” para destinação; (iii) constituição 
ou reversão da Reserva de Ativos Biológicos, com a finalidade de alocação dos efeitos de variação do valor 
justo dos ativos biológicos enquanto não realizados financeiramente, pela destinação do resultado do 
período pelo que estiver nele contido de receita ou despesa de variação de valor justo de ativos biológicos; 
(iv) atribuição aos acionistas, em cada exercício, de um dividendo não inferior a 65% calculado sobre o lucro 
líquido ajustado após as destinações definidas nos itens (i), (ii) e (iii); (v) o restante do lucro líquido terá a 
destinação deliberada pela Assembleia Geral. VIII. Encerramento: Lavrou a presente Ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. Otacílio Costa, 30/10/2020. José Artemio Totti (Presidente da Mesa), 
Thais Caroline Oliveira Machado (Secretária). Acionistas presentes: Serra do Corvo Branco Participações e 
Investimentos Societários Ltda. (por seu representante legal Jalton Dorneles) e Klabin S.A. (por seus 
representantes legais Marcos Paulo Conde Ivo e José Artemio Totti). Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina - Certifico o Registro em 17/11/2020. Arquivamento 20202684873. Protocolo: 202684873 de 
16/11/2020. NIRE 42300048437. Blasco Borges Barcellos - Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2020 – TOMADA DE PREÇOS

O Município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei nº 8.666/93, COMUNICA que se acha 
aberto até as 09:00 horas do dia 09 de dezembro de 2020, Processo Licitatório na modalidade de Tomada de 
Preços, do tipo Menor Preço Global,  para execução de obras, pelo sistema de empreitada global, de PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HENRIQUE DA SILVA, localizada no Bairro Campo Lençol, em Rio Negrinho/SC, 
totalizando uma área a ser pavimentada de 516,64 metros lineares, contemplando os serviços de limpeza de terreno, 
terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização viária e serviços complementares, com recursos oriundos do 
Contrato de Financiamento n° SC – 45.633 BNDES/AUT-TLP SET. PÚBLICO. As propostas e documentação habi-
litadora deverão ser protocoladas no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, sito à Av. Richard Schweitzer de 
Albuquerque, 200, Centro Cívico, até o dia e horário acima, para abertura a partir do mesmo horário, tendo por local 
a sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, no mesmo endereço. O Edital e seus anexos (memorial 
descritivo, quantitativos, cronograma e projetos) estão disponíveis no link http://rionegrinho.atende.net (Licitações). 
Demais informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos, Setor de Licitações (endereço acima) 
ou pelo fone 47-3646-3648/3646-3636. Rio Negrinho, 19 de novembro de 2020.

JULIO CESAR RONCONI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 111/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação em lajotas sextava-
das na Rua Octavio Benjamim Moreira, bairro Rainha, com fornecimento de todos os 
materiais necessários a execução da obra. Prazo para entrega dos envelopes: Até as 
09:00 h do dia 09/12/2020. Informações: A íntegra do edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 – Centro, ou no site www.araquari.
atende.net, esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7777.

Araquari/SC, 20/11/2020.
HERMES DEFAVERI

Secretário de Governo e Comunicação


