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Joinville, 17 de outubro de 2022.
À Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano (SEPUR)
Unidade de Pesquisa, Documentação e Georreferenciamento (UPD)
 
Assunto: Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) ETE Jarivatuba
 
Encaminhamos em anexo evidências referente a audiência pública do EIV da ETE

Jarivatuba:
 
Anexo 1 - Publicação Oficial em Veículo Externo;
Anexo 2 - Evidência envio dos convites;
Anexo 3 - Evidência instalação de placa no empreendimento.
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri de Oliveira Correa,
Coordenador (a), em 17/10/2022, às 13:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos Santos,
Diretor(a) de Expansão, em 17/10/2022, às 17:02, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Rocha, Gerente, em 17/10/2022,
às 17:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0014648433 e o código CRC F642DE92.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC -
www.aguasdejoinville.com.br 



21.1.003206-0
0014648433v4



14 DE OUTUBRO DE 2022EDIÇÃO DIGITAL | ANO  02 | Nº 740

PUBLIQUE AQUI
    (48) 3212 4127

 (48) 99127 3939
publicidadelegal@ndmais.com.br

PUBLICIDADE 
LEGAL



Publicação Legal Digital 1JORNAL ND
14 DE OUTUBRO DE 2022

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/MF Nº. 36.763.716/0001-98 - NIRE Nº. 42300050831 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de março de 2022, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Silvio 
Burigo, nº. 555, bairro Ofi cinas, CEP 88.702-500, Tubarão/SC. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia. 3. MESA: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna 
Chaves Neto. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas 
apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações fi nanceiras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório 
emitido pelos Auditores Independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) examinar e 
opinar sobre o orçamento de capital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, com 
prazo de duração de 1 (um) ano; (iii) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021; e (iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores 
Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições: (i) manifestaram-se favoravelmente (a) ao relatório da administração, às contas apresentadas pela 
Diretoria e às demonstrações fi nanceiras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, 
emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, assim como à sua submissão à 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; (b) à proposta de orçamento de capital para o exercício de 2022, com prazo de 
duração de 1 (um) ano; e (c) à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; e (ii) aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 25 de abril de 2022, 
09 às 16h00; tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os 
presentes. Tubarão/SC, 28 de março de 2022. Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna 
Chaves Neto, Secretário. Conselheiros: (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Pedro Paulo Archer Sutter; e (3) Roberto 
Penna Chaves Neto. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Eduardo Siqueira Moraes 
Camargo - Presidente da Mesa, Roberto Penna Chaves Neto - Secretário. JUCESC nº 20223314323 em 22.09.2022 e 
protocolo 223314323 de 22.09.2022. Luciano Leite Kowalski - Secretário Geral em exercício.

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
CNPJ – 07.226.794/0001-55   NIRE – 42.3.0002948.3

Companhia Fechada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

A Prefeitura Municipal de Joinville e a Companhia Águas de Joinville convocam a comunidade para 
participação na audiência pública do Estudo de Impacto de Vizinhança da nova Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) Jarivatuba. 
A audiência será realizada no dia 31/10/2022, às 19h00, na Escola Municipal Amador Aguiar, localizada 
na Rua Álvaro Maia, nº 1057, bairro Ulysses Guimarães.
O processo está disponível para consulta no site: www.joinville.sc.gov.br.

Joinville,  13 de outubro de 2022.
A ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS COMERCIANTES DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS – ASSOPECOM, inscrita no CNPJ sob o n.º 80.485.238/0001-93, com sede na 
Rua Francisco Tolentino n.º 315, Centro – Florianópolis/SC CEP 88.010-913, através de sua Diretoria 
Executiva, devidamente representada por seu por seu presidente o Sr. Elcio Nascimento, CONVOCA 
através do presente edital, todos os associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no Interior do Camelódromo, às 19h00min (primeira chamada) e às 19h30min 
(segunda chamada), do dia 27 de outubro de 2022, com a seguinte ordem do dia:
1 – Aprovação do orçamento para a compra de equipamentos de climatização (ar-condicionado) 
para as obras que serão feitas nos próximos meses no Camelódromo;
2 – Atualização do trâmite do novo Plano Diretor de Florianópolis, com a exposição do conteúdo 
de interesse do Camelódromo;
3 – Orientação dos Associados a respeito das redes sociais e do uso do aplicativo de mensagens 
do Camelódromo;
4 – Debate sobre a segurança nossa arredores do Camelódromo e a atuação da Assopecom junto 
aos órgãos de segurança pública;
5 – Exposição e debate sobre a alta taxa de inadimplência do condomínio mensal pelos Associados;
6 – Assuntos gerais de interesse da associação.
A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados, 
e, em segunda convocação (meia hora depois), com qualquer número de associados.
Por fim, informamos que a Assembleia Geral será realizada em atenção aos protocolos de saúde 
e segurança previstos pelas autoridades municipais, estaduais e federais, em razão da pandemia do 
Covid-19.

Florianópolis, 06 de outubro de 2022.
Elcio Nascimento

Presidente da ASSOPECOM

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de São José, torna público que foi marcada Audiência Pública que será realizada 
pela Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente para tratar do Projeto de 
Lei Ordinária n.º 107/2022, Governamental, que: “Dispõe sobre as normas e procedimentos para a 
instalação e o licenciamento de infraestrutura de suporte das ERB – Estações Rádio Base do Serviço 
Móvel Pessoal (Telefonia Móvel Celular) no Município de São José e dá outras providências”.
Assim, ficam todos devidamente convocados para participarem da Audiência Pública, que acontecerá 
no dia 03 de novembro de 2022, às 19:00 horas, no Plenário Eugênio Manoel da Cunha da Câmara 
Municipal de São José, localizado na Praça Arnoldo de Souza, n.º 38, Centro Histórico, neste Município.

São José (SC), 10 de outubro de 2022.
MÉRI TEREZINHA DE MELO HANG

Presidente da Câmara Municipal de São José

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, leva 
ao conhecimento dos interessados que, em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Concorrência nº 742/2022 destinado à Pavimentação 
em Paver de um trecho da Estrada Fernão André Gomes, na Data/Horário: 21/11/2022 às 09 horas, para 
recebimento e abertura dos invólucros. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.
sc.gov.br no link "Editais de Licitação". Chave no TCE: E487C0A9A9BCFE7F6508F5C7A59BC57D8A259BCE.

Joinville, 13 de outubro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora ExecutivaAVISO DE LICITAÇÃO 
Instituição: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – FONPLATA / País: Brasil / Projeto: 
Programa Linha Verde Eixo Ecológico Leste de Joinville / Setor: Secretaria de Administração e Planejamento 
- Unidade de Processos / Resumo: Contratação de empresa especializada para construção da Obra de Arte 
Especial (OAE) Ponte Joinville. / Contrato de Empréstimo nº BRA-18/2017 / Processo nº: LPI 335/2022 / O 
Município de Joinville recebeu um empréstimo do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata 
- FONPLATA, e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para contratação 
de empresa especializada para construção da Obra de Arte Especial (OAE) Ponte Joinville. Assim, através da 
Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados 
que está promovendo alterações no edital, sendo transferida a data de recebimento e abertura dos invólucros. 
As propostas deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Joinville - Secretaria de Administração e 
Planejamento - Unidade de Processos situada à Avenida Hermann August Lepper, 10 - 1º andar - Saguaçu - 
Joinville/SC - CEP 89.221 - 005 até as 09h do dia 29 de novembro de 2022, acompanhadas de Garantia de 
Proposta no valor de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões seiscentos mil reais) e serão abertas às 09h do mesmo 
dia, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura. A Errata na íntegra encontra-
se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação". Chave no TCE: 
B57AC7DE5DB021B5936E8841789805DA46B7172B. Joinville, 11 de outubro de 2022.

Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento.
Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento leva ao 
conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 734/2022, para Aquisição de 05 
veículos automotores tipo SUV com preparação acústica e visual para viaturas descaracterizadas a serem 
empregadas em fiscalizações de estabelecimentos ligados ao trânsito nas comarcas congêneres da 2ª 
Circunscrição Regional de Trânsito de Joinville, em Joinville, na Data/Horário: 27/10/2022 às 08:30 horas, 
para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br 
e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. (Chave TCE BB2916E6CA925303F376116D43F5EBDBC1175360). 
Joinville/SC, 11 de outubro de 2022. Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.  
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento leva ao 
conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 753/2022, destinado ao Registro de 
Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do 
Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município 
de Joinville, na Data/Horário: 27/10/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-
se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.  
(Chave TCE B30239E0E7F4F9E3E49AB6CC4A225AC894C3507B).

Joinville/SC, 11 de outubro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.
CNPJ/ME nº 78.269.545/0001-95 - NIRE 42.300.046.833

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 20 de maio de 2021, às 8:00 horas, de modo exclusivamente digital, pela 
Laticínios São João S.A., com sede social na cidade de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, na 
Rodovia SC 493, Km 03, s/nº, Zona Rural, Interior, CEP 89.807-000 (“Companhia”). 2. Convocação: O Edital 
de Convocação foi devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições dos dias 
11, 12 e 13 de maio de 2021 e também no Jornal Notícias do Dia de Santa Catarina, nos dias 11, 12 e 13 de 
maio de 2021, cujas cópias seguem anexas à presente Ata. 3. Presença: A Companhia informa que, nos 
termos de regulamentação aplicável, considera-se presente à Assembleia, o acionista que compareceu, 
pessoalmente ou por meio de representante devidamente constituído, no conclave digital realizado por meio 
do sistema eletrônico Microsoft Teams disponibilizado pela Companhia. Desta forma, presentes os acionistas 
titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, representando 95,45% 
(noventa e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, 
havendo, portanto, quórum para instalação e deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia, nos 
termos da legislação em vígor e do estatuto social da companhia, conforme registro digital de presença de 
acionistas constante do sistema eletrônico de participação disponibilizado pela Companhia, de acordo com a 
regulamentação aplicável. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. Enrico Zito e secretariada pela Srta. Diana Pacífico 
Henne. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a subscrição das sobras das ações não subscritas no aumento 
de capital aprovado no Assembleia Geral Extraordinária datada de 18 de março de 2021 (“AGE 18/03/2021”) 
da Companhia; (ii) a elteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o autorização à 
Diretoria do Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das 
deliberações aprovadas. 6. Deliberações: Após analisar as matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas presentes deliberaram quanto segue: 6.1. Em razão do não exercício do direito de preferência dos 
acionistas Carlos Alberto Medeiros de Almeida e Luiz Sérgio Medeiros de Almeida em subscrever o aumento 
de capital aprovado na AGE 18/03/2021, aprovar a subscrição, pelos acionistas Agro Talent Participações S.A., 
Ricardo Cotrim Rodriguez, Rodrigo Cotrim Rodrigues e Fábio Cotrim Rodriguez, das sobras de 114.587 (cento 
e quatorze mil, quinhentas e oitenta e sete) ações não subscritas, conforme boletins de subscrição constantes 
dos Anexos I a IV e de forma proporcional no âmbito do aumento de capital aprovado na AGE 18/03/2021. 
6.1.1. Os acionistas fazem constar o cancelamento das sobras de 52.445 (cinquenta e duas mil, quatrocentas 
e quarenta e cinco) ações não subscritas pelos acionistas Meikel Wilham e Martos Grasel. 6.1.2. Assim, foi 
aprovado por todos os acionistas presentes, o aumento de capital da Companhia em R$ 1.648.914,70 (um 
milhão, seiscentos e quarenta o oito mil, novecentos e quatorze reais e setenta centavos) mediante a emissão 
de 114.587 (cento e quatorze mil, quinhentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal pelo preço de emissão de aproximadamente RS 14,39007 (quatorze reais e trinta e nove centavos) 
por ação, fixado com base no artigo 17º, §1º, I, da Lei das S.A. 6.1.3. Em função da deliberação dos itens 
acima, foi aprovada por todos os acionistas presentes a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, o qual passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 107.501.162,28 (cento a sete milhões, quinhentos e um mil, 
cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), dividido em 9.706.120 (nove milhões, setecentas e seis 
mil, cento e vinte) ações, sendo (i) 9.705.600 (nove milhões, setecentas e cinco mil e seiscentas) ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal; (ii) 105 (cento e cinco) ações preferenciais Classe “A” nominativas 
e sem valor nominal; (iii) 105 (cento e cinco) ações preferenciais Classe “B” nominativas e sem valor nominal; 
(iv) 105 (cento e cinco) ações preferenciais Classe “C” nominativas e sem valor nominal; (v) 105 (cento e cinco) 
ações preferenciais Classe “D” nominativas e sem valor nominal; e (vi) 100 (cem) ações preferenciais Classe 
“E” nominativas e sem valor nominal”. 6.2. Aprovar por todos os acionistas presentes a Diretoria da Companhia, 
observadas às disposições legais e o disposto no Estatuto Social da Companhia, a praticar todos os atos 
necessários à efetivação e implementação das deliberações aprovadas acima. 7. Encerramento e 
Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos 
membros da mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: Enrico Zito, Presidente; Diana Pacífico Henne, 
Secretário. Acionistas Presentes: Agro Talent Participações S.A. (por Isabel Tartuci), Maikel William Grasel, 
Marlon Grasel (p.p. Maikel William Grasel), Ricardo Cotrim Rodrigues, Rodrigo Cotrim Rodriguez e Fábio 
Cotrim Rodriguez. São João do Oeste, 20 de maio de 2021. Mesa: Enrico Zito - Presidente; Giana Pacífico 
Henne - Secretária. Acionistas: Agro Talent Participações S.A. - (p. Isabel Tartuci), Maikel William Grasel, 
Marlon Grasel (p.p. Maikel William Grasel), Ricardo Cotrim Rodriguez, Rodrigo Gotrim Rodriguez, Fábio 
Cotrim Rodriguez. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina: Certifico o Registro em 14/06/2021 - 
Arquivamento 20218790201. Protocolo 218790201 de 14/06/2021 - NIRE 42300046833. Nome da empresa: 
LATICÍNIOS SÃO JOÃO S/A. Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO
O Município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados, que sob 
a regência da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 10024 de 20/09/2019 e, subsidiariamente, 
a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, acha-se aberto até as 09:00 horas do dia 27 de outubro de 2022, Pregão 
Eletrônico, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO COMPLETO PARA USO A 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA ESPECIAL CONFORME 
PORTARIA SEF 321/2021. A PORTARIA SEF 229/2022 HABILITA O MUNICIPIO A RECEBER A TRANFERENCIA 
ESPECIAL RELATIVA AO PROCESSO SCC 9148/2022.  As propostas deverão ser encaminhadas via INTERNET 
pelo site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL: http://www.bll.org.br, a partir desta data, encerrando-se 
no prazo acima. O início da disputa das propostas classificadas se dará às 09:10 horas do mesmo dia. Maiores 
informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, 
situado na Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Cívico de Rio Negrinho – SC. Cópias do edital 
poderão ser obtidas no site: http://www.bll.org.br e http://rionegrinho.atende.net. Demais informações pelo telefone  
(47) 3646-3636 /3646-3648. Rio Negrinho, 07 outubro de 2022.CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

TOMADA DE PREÇO Nº 73/2022  
Tipo: Menor Preço Global
Regime de Contratação: Empreitada por Preço Unitário
Critério de Julgamento: Menor Preço
Objeto: O Objeto desta licitação consiste na contratação de empresa para a Construção de Espaço de 
Lazer no Bairro Santana, inclusive equipamentos, conforme especificações contidas nos Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX e X parte integrante deste Edital.
Recursos: Governo do Estado de Santa Catarina
Entrega e Abertura dos Envelopes: 14:00 h do dia 01 de Novembro de 2022.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Praça Gov. Ivo Silveira, 306, Santo Amaro da 
Imperatriz, nos dias úteis de segunda-feira à sexta-feira, das 12h:00min às 18h00min ou pelo site www.
santoamaro.sc.gov.br

Santo Amaro da Imperatriz, em 13 de outubro de 2022.
Ricardo Lauro da Costa

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

TOMADA DE PREÇO Nº 74/2022  
Tipo: Menor Preço Global
Regime de Contratação: Empreitada por Preço Unitário
Critério de Julgamento: Menor Preço
Objeto: O Objeto desta licitação consiste na contratação de empresa para a Construção de Calçadas e 
Drenagem no Bairro Santana, conforme especificações contidas nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX e X parte integrante deste Edital.
Recursos: Governo do Estado de Santa Catarina e Recursos Próprios
Entrega e Abertura dos Envelopes: 16:00 h do dia 01 de Novembro de 2022.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Praça Gov. Ivo Silveira, 306, Santo Amaro da 
Imperatriz, nos dias úteis de segunda-feira à sexta-feira, das 12h:00min às 18h00min ou pelo site www.
santoamaro.sc.gov.br

Santo Amaro da Imperatriz, em 13 de outubro de 2022.
Ricardo Lauro da Costa

Prefeito Municipal
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LATICÍNIOS SÃO JOÃO S/A
CNPJ/ME nº 78.269.545/0001-95 - NIRE 42300046833

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Agosto de 2022
1. Data, Hora e Local: realizada em 31 de agosto de 2022, às 11h00, de modo exclusivamente digital via aplicativo Zoom, em conformidade com o disposto no 
art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 (“IN DREI nº 81”) pelos acionistas da Laticínios São João 
S.A., localizada na Cidade de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 493, km 03, s/nº, Interior, CEP: 89.897-000 (“Companhia”). 2. 
Convocação e Publicações: (i) o Aviso aos Adonistas de que trata o art. 133 da Lei das S.A. foi publicado no Jornal Notícias do Dia, nas edições dos dias 14, 15 
e 16 de julho de 2022, nas páginas 16, 11 e 26, respectivamente; (ii) o Edital de Convocação da presente assembleia foi publicado no Jornal Notícias do Dia, nas 
edições dos dias 29 e 30 de julho e 1° de agosto de 2022, nas páginas 17, 23 e 11, respectivamente, nos termos do art. 124, §1°, inciso I, da Lei das S.A.; e (iii) 
as Demonstrações Financeiras da Companhia e os Relatórios da Administração foram publicados no Jornal Notícias do Dia, na edição do dia 14 de julho de 2022, 
nas páginas 14, 15, 17 e 18. 3. Presença: Presentes, remotamente, os acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, nos termos da 
IN DREI nº 81. Presente também o Sr. Adriano Roberto Doré, Diretor Financeiro da Companhia, bem como Danilo Cunha, representante da PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Ltda., auditores independentes da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Adriano Roberto Doré, Secretário: Maria Abreu de Moura Guido. 
5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos 
exercícios sociais dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 e ratificar os valores pagos como remuneração à administração nos respectivos exercícios; (ii) ratificar a 
destinação dos resultados da Companhia relativos aos exercícios sociais dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021; (iii) fixar a remuneração global do Conselho de 
Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício de 2022; (iv) deliberar sobre a composição do Conselho de Administração; (v) ratificar as publicações 
feitas pela administração até a presente data e ratificar que o jornal para publicações dos documentos da Companhia exigidos pela Lei das S.A. é o Jornal Notícias 
do Dia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre o resgate e o cancelamento da totalidade das ações preferenciais Classe A, Classe B, Classe C, 
Classe D e Classe E de emissão da Companhia (“Ações Preferenciais”); (ii) deliberar sobre o aumento de capital da Companhia de, no mínimo, R$ 54.924.398,75 
(cinquenta e quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) e, no máximo, R$ 82.000.000,00 (oitenta 
e dois milhões de reais); (iii) deliberar sobre a alteração das regras de governança corporativa da Companhia, a fim de reformular as matérias de competência da 
Diretoria, do Conselho de Administração e dos acionistas da Companhia, dentre outras matérias; e (iv) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia para refletir as deliberações acima, se aprovadas. 6. Deliberações: Após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, foram 
tomadas as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Registrados os votos dissidentes dos acionistas Carlos Alberto Medeiros de Almeida e Luiz 
Sérgio Medeiros de Almeida, os quais foram enviados à administração por escrito, recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia para todos 
os fins de direito, foram examinadas, discutidas e aprovadas, pela maioria dos acionistas presentes e sem ressalvas, as contas dos administradores, bem como 
as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, acompanhadas do relatório da administração e do relatório 
dos auditores independentes, os quais também foram aprovados pela maioria dos acionistas presentes. Adicionalmente, a maioria dos acionistas presentes, sem 
ressalvas, ratificam os valores pagos como remuneração à administração nos respectivos exercícios; (ii) Registrada a abstenção do direito de voto dos acionistas 
Carlos Alberto Medeiros de Almeida e Luiz Sérgio Medeiros de Almeida, foi ratificado, pela maioria dos acionistas presentes e sem ressalvas, a destinação dos 
resultados da Companhia relativos aos exercícios sociais dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021; (ii) Registrados os votos dissidentes dos acionistas Carlos Alberto 
Medeiros de Almeida e Luiz Sérgio Medeiros de Almeida, os quais foram enviados à administração por escrito, recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede 
da Companhia para todos os fins de direito, foi aprovada, pela maioria dos acionistas presentes e sem ressalvas, a remuneração global dos administradores da 
Companhia para o exercício de 2022, no montante de R$ 4.076.829,47 (quatro milhões, setenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete 
centavos), sendo destinado exclusivamente à Diretoria; (iv) Registrados os votos dissidentes dos acionistas Carlos Alberto Medeiros de Almeida e Luiz Sérgio 
Medeiros de Almeida, os quais foram enviados à administração por escrito, recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia para todos os fins 
de direito, foi aprovada, pela maioria dos acionistas presentes e sem ressalvas, (iv.2) a renúncia, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, do Sr. 
Jorge Luiz Gualberti Martins da Rocha, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 60565058, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas (“CPF/ME”) sob nº 003.890.387-33, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 514, apto. 41, 
Jardim Europa, CEP 01455-000, conforme termo de renúncia entregue à Companhia na presente data; (iv.2) a eleição do Sr. Adriano Roberto Doré, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.427.731, Inscrito no CPF/ME sob nº 022.042.489-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Haddock Lobo, nº 1327, 1° andar, Cerqueira César, CEP 01414-907, ao cargo de Presidente do Conselho 
de Administração; (iv.3) a reeleição do Sr. Maikel William Grasel brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº M3.492.271, inscrito no 
CPF/ME sob nº 037.857.219-94, residente e domiciliado na cidade de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rua Adolpho Grasel, 505, Centro, CEP 
89.897-000, como membro efetivo do Conselho de Administração, bem como do Sr. Ricardo Cotrim Rodriguez, brasileiro, casado, administrador, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 13.517.104-9, inscrito no CPF/ME sob nº 116.733.938-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Nova York, nº 161, apto. 183, Brooklin Novo, CEP 04560-000 e do Sr. Carlos Alberto Medeiros de Almeida, brasileiro, separado, comerciante, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 16.297.327-5, inscrito no CPF/ME sob nº 099.783.738-10, residente e domiciliado na cidade de Santana do Paraíba, Estado de São 
Paulo, na Alameda Jaú, residencial onze, nº 112, casa 01, Alphaville, CEP 06540-400, como membros ouvintes do Conselho de Administração, todos com prazo 
de mandato unificado até 24 de março de 2023; e (iv.4) ratificar que o Sr. o Sr. Tomas Agustin Romero, argentino, administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade RNE nº V820093-L, inscrito no CPF/ME sob nº 235.466.338-22, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Macuco, nº 58, apto. 132, Moema, CEP 04523-000, permanece eleito como membro efetivo do Conselho de Administração, com prazo de mandato até 24 de 
março de 2023, conforme ata de assembleia geral da Companhia realizada em 22 de março de 2022. Os Conselheiros ora eleitos/reeleitos tomarão posse em seus 
cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio; e (v) Registrados os votos dissidentes dos acionistas Carlos Alberto 
Medeiros de Almeida e Luiz Sérgio Medeiros de Almeida, os quais foram enviados à administração por escrito, recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede 
da Companhia para todos os fins de direito, foi ratificado, pela maioria dos acionistas presentes e sem ressalvas, as publicações feitas pela administração até a 
presente data, enquanto foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas e sem ressalvas, a ratificação que o jornal para publicações dos documentos da Companhia 
exigidos pela Lei das S.A. é o Jornal Notícias do Dia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Registrados os votos dissidentes dos acionistas Carlos Alberto 
Medeiros de Almeida e Luiz Sérgio Medeiros de Almeida, os quais foram enviados à administração por escrito, recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede 
da Companhia para todos os fins de direito, foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas votantes e sem ressalvas, o resgate e o cancelamento da totalidade 
das Ações Preferenciais, sem redução do capital social, mediante o pagamento de R$ 12,84 (doze reais e oitenta e quatro centavos) por Ação Preferencial. Com 
efeito, o art. 5° do Estatuto Social passará a vigorar como segue: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
107.501.162,28 (cento e sete milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), dividido em 9.705.600 (nove milhões, setecentas 
e cinco mil e seiscentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) Registrados os votos dissidentes dos acionistas Carlos Alberto Medeiros de 
Almeida e Luiz Sérgio Medeiros de Almeida os quais foram enviados à administração por escrito, recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia 
para todos os fins de direito, foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas presentes e sem ressalvas, o aumento de capital da Companhia em até R$ 
82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais), dos quais R$ 54.924.398,75 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e 
oito reais e setenta e cinco centavos) será subscrito e integralizado na presente data, mediante capitalização de AFACs e emissão de 4.276.358 (quatro milhões, 
duzentas e setenta e seis mil, trezentas e cinquenta e oito) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 12,84 (doze 
reais e oitenta e quatro centavos) por ação, fixado com base no inciso II, §1 do art. 170 da Lei das S.A., as quais (I) não conferem direito a voto; (II) contam com 
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio; (iii) são automaticamente conversíveis em ações ordinárias no momento da integralização; (iv) são automaticamente 
resgatáveis caso não sejam integralizadas no prazo constante nos respectivos boletins de subscrição, Independentemente de nova deliberação em assembleia 
(“Novas Ações Preferenciais”). As Novas Ações Preferenciais são totalmente subscritas e integralizadas na presente data pelos acionistas Agro Talent Participações 
S.A., Maikel William Grasel, Marlon Grasel, Ricardo Gotrlm Rodriguez, Fábio Cotrim Rodriguez e Rodrigo Cotrim Rodriguez, nos termos dos Boletins de Subscrição 
que constam no Anexo I à presente ata e são, portanto, convertidas automaticamente, na presente data, em ações ordinárias. O valor final do aumento do capital 
social da Companhia ora deliberado, que poderá ser de até R$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais), ficará sujeito ao exercício do direito de preferência 
pelos demais acionistas, conforme detalhado abaixo. (a) Prazo para Exercício do Direito de Preferência: Os acionistas da Companhia terão direito de preferência, 
nos termos do art. 171 da Lei das S.A., na subscrição das novas ações preferenciais, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. O direito 
de preferência para subscrição das novas ações deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias contados de 1° de setembro de 2022, quando da publicação do 
aviso informando sobre a abertura do prazo para subscrição, o qual deverá fixar, ainda, os procedimentos específicos para exercício do direito de preferência, 
solicitação, subscrição e Integralização, visando a preservação dos direitos dos acionistas e a maior eficiência do processo de aumento de capital social. As frações 
de ações decorrentes do exercício do direito de preferência serão desconsideradas. (b) Prazo e Forma de Integralização: Os acionistas que decidirem exercer seu 
direito de preferência para a subscrição das novas ações da Companhia deverão integralizar o aumento de capital em moeda corrente nacional, por meio de 
transferência eletrônica de recursos para conta corrente de titularidade da Companhia, até 31 de dezembro de 2022, na forma e teor constante dos boletins de 
subscrição a serem assinados por tais acionistas subscritores. Encerrado o prazo do direito de preferência para a subscrição das ações, será realizada nova 
assembleia geral extraordinária para homologar o aumento do capital e alterar a redação do art. 5º do estatuto social da Companhia para contemplar o novo valor 
e a nova composição do capital social; (III) Registrados os votos dissidentes dos acionistas Carlos Alberto Medeiros de Almeida e Luiz Sérgio Medeiros de Almeida, 
os quais foram enviados à administração por escrito, recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia para todos os fins de direito, foi aprovada, 
pela maioria dos acionistas presentes e sem ressalvas, a alteração das regras de governança corporativa da Companhia, a fim de reformular as matérias de 
competência da Diretoria, do Conselho de Administração e dos acionistas da Companhia, dentre outras matérias, a fim de garantir maior celeridade e segurança 
nas decisões estratégicas e a diminuição de custo de observância em razão da relevância das matérias postas à deliberação, conforme regras constantes da nova 
minuta do Estatuto Social da Companhia constante do Anexo II à presente ata; (iv) Registrados os votos dissidentes dos acionistas Carlos Alberto Medeiros de 
Almeida e Luiz Sérgio Medeiros de Almeida, os quais foram enviados à administração por escrito, recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia 
para todos os fins de direito, foi aprovada, pela maioria dos acionistas presentes e sem ressalvas, a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as 
deliberações acima, conforme redação constante do Anexo II à presente ata. 7. Esclarecimentos: não houve solicitação de instalação do Conselho Fiscal. 
8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, tendo sido declarado pelo secretário que foram 
observados todos os requisitos legais para a realização da presente assembleia inclusive os previstos no item 4, Seção VIII da IN DREI nº 81, foram encerrados 
os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, lida e achada 
conforme, foi devidamente assinada. Para fins do disposto no item 4, Seção VIII da IN DREI, certifica-se a presença dos seguintes acionistas nesta assembleia 
geral: Maikel William Grasel, Marlon Grasel (representado pelo Sr. Maikel William Grasel), Agro Talent Participações S.A. (representada pela Dra. Maria Abreu de 
Moura Guido, inscrita na OAB/SP sob nº 290.119), Luis Sérgio Medeiros de Almeida (representado por seu advogado Dr. Vamilson José Costa, inscrito na OAB/
SP sob nº 81.425), Carlos Alberto Medeiros de Almeida representado por seu advogado Dr. Vamilson José Costa, inscrito na OAB/SP sob nº 81.425), Ricardo 
Cotrim Rodriguez, Rodrigo Cotrim Rodriguez e Fábio Cotrim Rodriguez. São João do Oeste/SC, 31 de agosto de 2022. Certifico que a presente confere com o 
original lavrado no livro próprio. Mesa: Adriano Roberto Doré - Presidente; Maria Abreu de Moura Guido - Secretária. Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina. Certifico o Registro em 22/09/2022. Data dos Efeitos 21/09/2022. Arquivamento 20223570850. Protocolo 223570850 de 19/09/2022 - NIRE 42300046833. 
Nome da empresa LATICÍNIOS SÃO JOÃO S/A. Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL–SC
AVISO DE LICITAÇÃO - REEDIÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL, leva ao conhecimento dos interessados que em 
conformidade com a Lei nº 10.520/2002, a Lei Complementar n.º 12/2006, o Decreto nº 3.555/2000, Decreto 
Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, bem como, a Lei 
8.666/93, que realizará o procedimento licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 170/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO:  O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
veículos para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data e horário para início da entrega das propostas: 17 de outubro de 2022 às 8hrs.
Data e horário limite para entrega das propostas: 27 de outubro de 2022 às 11:30 hrs.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 27 de outubro de 2022 às 12 hrs.
O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal 
de São Francisco do Sul, sito à Praça Dr. Getúlio Vargas, 01 – Centro, no horário das 08:00h às 14:00h ou nos 
sites: www.saofranciscodosul.sc.gov.br; www.diariomunicipal.sc.gov.br/site; www.comprasgovernamentais.gov.br – 
UASG 988319.                            São Francisco do Sul, 13 de outubro de 2022.

Carlos Roberto Nunes - Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022
Processo nº 352/2022 – Proc. Adm. 33537/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA O FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 
PARTE ELÉTRICA, MEC NICA (PREVENTIVA E CORRETIVA), CONSERTO DE PNEUS, 
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS 
RODOVIÁRIOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SÃO 
JOSÉ/SC.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 14 de outubro de 2022 às 18h00min até o 
dia 26 de outubro de 2022, às 13h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 13h00min do dia 
26 de outubro de 2022, INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 13h01min do dia 26 
de outubro de 2022. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: 
Fone: (48) 33810002.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Diretoria  de  Material  e  Patrimônio  torna  público que  realizará licitação,  na  modalidade Pregão  Eletrônico, 
sob  o  n. 134/2022,  às  13 horas do  dia 31 de outubro de  2022,  para a contratação de serviços continuados 
de manutenção preventiva e corretiva, para execução em regime de empreitada por preço global, bem como 
fornecimento de peças e serviços de melhoria em equipamentos de climatização, para execução em regime 
de empreitada por preço unitário, do sistema de climatização do Fórum da comarca de Navegantes. Os  
interessados poderão acessar o edital pelo QR Code abaixo; ou, este e seus anexos, a partir do dia 17 de outubro 
de  2022, por  meio  do  Portal de Compras do Governo Federal (http://www.comprasgovernamentais.gov.br), no  
qual  ocorrerá  a sessão pública, ou no Portal da Transparência do PJSC (https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/
portal/#/consultaLicitacao) mediante a inclusão do exercício e do número da licitação. Pré-publicação registrada 
no e-Sfinge com o seguinte código: FCDE9D1E6C436364469DE7401F7C07E370C0BC35. Contatos pelos 
telefones (48) 3287-2032 ou pregoeiros@tjsc.jus.br. 

 
Florianópolis, 11 de outubro 2022.

Guilherme e Silva Pamplona
Diretor e.e.

LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.
CNPJ 78.269.545/0001-95 - NIRE 42.300.046.833

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: No dia 23 (vinte e três) do mês de dezembro de 2020, às 9:00 (nove horas), de 
forma remota e presencial na sede social da Laticínios São João S.A., na Cidade de São João do Oeste, 
Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 493, Km 03, s/nº, Zona Rural, Interior, CEP 89897-000 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Edital de convocação enviado por e-mail a todos os 
membros efetivos e ouvintes do Conselho de Administração da Companhia em 11 de dezembro de 2020, 
nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros efetivos do 
Conselho de Administração, a saber: Srs. Enrico Zito, na qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração, Sebastian Marcos Popik, neste ato representado por seu procurador Enrico Zito, e Maikel 
William Grasel, neste ato representado por seu procurador Enrico Zito. Presente também o Sr. Ricardo 
Cotrim Rodrigues, na qualidade de membro ouvinte e não votante do Conselho de Administração.  
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Enrico Zito, que convidou a Srta. Diana Pacifico 
Henne para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, 
dentro do limite do capital autorizado, em virtude do exercício do direito conferido pelos bônus de 
subscrição de ações ordinárias emitidas pela Companhia em favor dos acionistas da Companhia Fabio 
Cotrim Rodriguez, Ricardo Cotrim Rodriguez, e Rodrigo Cotrim Rodriguez (“Bônus de Subscrição”); e (ii) 
a prática pelos Diretores da Companhia dos atos necessários à efetivação da matéria deliberada nesta 
reunião. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias da ordem do dia, os 
conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto 
segue: 5.1. Aprovar o exercício dos Bônus de Subscrição pelos acionistas Fábio Cotrim Rodriguez, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 15.483.927-9 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 169.107.678-37, residente e 
domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, Rua Luciana Mara Ignácio, nº 1075, 
Apto. 262, Jardim Botânico, CEP 14021-635 (“Fabio”), Ricardo Cotrim Rodriguez, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.517.103-9 (SSP/SP), inscrito no 
CPF sob o nº 116.733.938-02, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Rua 
Guararapes, nº 2.073, Apto. 1702, Brooklin Paulista, CEP 04561-004 (“Ricardo”), e Rodrigo Cotrim 
Rodriguez, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 15.483.898-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 163.811.808-62, residente 
e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Alameda dos Jacarandás, nº 160, 
Condomínio Santa Helena, Bonfim Paulista, CEP 14110-000 (“Rodrigo”). 5.1.1. Em razão da deliberação 
do item 5.1 acima e em conformidade com o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, aprovar o 
aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante a emissão 
de 17.590 (dezessete mil, quinhentas e noventa) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, integralmente subscritas da seguinte forma: (a) 5.863 (cinco mil, oitocentas e sessenta e três) 
novas ações ordinárias são, neste ato, subscritas por Fábio, acima qualificado; (b) 5.863 (cinco mil, 
oitocentas e sessenta e três) novas ações ordinárias são, neste ato, subscritas por Ricardo, acima 
qualificado; e (c) 5.864 (cinco mil, oitocentas e sessenta e quatro) novas ações ordinárias são, neste ato, 
subscritas por Rodrigo, acima qualificado, nos termos dos boletins de subscrição constantes do Anexo I 
da presente. 5.1.2. Em razão do aumento de capital ora deliberado, o capital da Companhia passará a ser 
de R$ 42.463.559,70 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta 
e nove reais e setenta centavos), dividido em 4.892.534 (quatro milhões, oitocentas e noventa e duas mil, 
quinhentas e trinta e quatro) ações, sendo (i) 4.892.014 (quatro milhões, oitocentas e noventa e duas mil 
e quatorze) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (ii) 105 (cento e cinco) ações preferenciais 
classe “A” nominativas e sem valor nominal; (iii) 105 (cento e cinco) ações preferenciais classe “B” 
nominativas e sem valor nominal; (iv) 105 (cento e cinco) ações preferenciais classe “C” nominativas e 
sem valor nominal; (v) 105 (cento e cinco) ações preferenciais classe “D” nominativas e sem valor 
nominal; e (vi) 100 (cem) ações preferenciais classe “E” nominativas e sem valor nominal. 5.1.3. Nos 
termos do artigo 171, § 3º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, não haverá direito de preferência aos 
demais acionistas da Companhia para a subscrição das novas ações, ora subscritas por Fabio, Ricardo e 
Rodrigo, uma vez que o aumento de capital é realizado estritamente em razão do exercício do direito 
conferido nos Bônus de Subscrição. 5.2. Autorizar os Diretores da Companhia para praticarem todos os 
atos que se fizerem necessários à fiel efetivação do aumento de capital deliberado nesta reunião.  
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho 
de Administração, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada pelos presentes. Mesa: 
Presidente: Enrico Zito; Secretária: Diana Pacifico Henne. Conselheiros: Enrico Zito, Sebastian Marcos 
Popik (p.p. Enrico Zito) e Maikel William Grasel (p.p. Enrico Zito). Membro Ouvinte do Conselho de 
Administração: Ricardo Cotrim Rodrigues. São João do Oeste, 23 de dezembro de 2020. Mesa: Enrico 
Zito - Presidente; Diana Pacífico Henne - Secretário. Membros do Conselho de Administração da 
Companhia: Enrico Zito; Sebastian Marcos Popik (p.p. Enrico Zito);  Maikel William Grasel (p.p. Enrico 
Zito). Membro Ouvinte do Conselho de Administração da Companhia: Ricardo Cotrim Rodrigues. 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina: Certifico o Registro em 15/01/2021 - Arquivamento 
20202309720. Protocolo 202309720 de 28/12/2020 - NIRE 42300046833. Nome da empresa: LATICÍNIOS 
SÃO JOÃO S/A. Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício.
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LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.
CNPJ 78.269.545/0001-95 - NIRE 42300046833

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada em 23 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, de modo digital e 
presencial na sede social da Laticínios São João S.A., na cidade de São João do Oeste, Estado de 
Santa Catarina, na Rodovia SC 493, Km 03, s/nº, Zona Rural, Interior, CEP 89.897-000 (“Companhia”).  
2. Convocação: O Edital de Convocação devidamente publicado no Jornal Notícias do Dia, nas edições 
dos dias 12, 14 e 15 de dezembro de 2020 (página 01, respectivamente) e também no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2020 (páginas 42, 139 e 50, 
respectivamente), cujas cópias seguem anexas à presente Ata. 3. Presença: A Companhia informa que, 
nos termos da regulamentação aplicável, considera-se presente à Assembleia, o acionista que 
(i) compareceu, pessoalmente ou por meio de representante devidamente constituído, no conclave digital 
realizado por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams disponibilizado pela Companhia; ou 
(ii) presencialmente na sede da Companhia, sendo assegurado, em ambos os casos, o direito de voto e 
participação na Assembleia Geral. Desta forma, presentes os acionistas titulares de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal da Companhia, representando 100% (cem por cento) do capital social 
da Companhia com direito a voto, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberação das matérias 
constantes da Ordem do Dia, nos termos da legislação em vigor e do estatuto social da Companhia, 
conforme registro digital de presença de acionistas constante do sistema eletrônico de participação 
disponibilizado pela Companhia, de acordo com a regulamentação aplicável. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. 
Enrico Zito e secretariada pelo Srta. Diana Pacífico Henne. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 
lavratura da ata da AGE na forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130, da Lei das S.A.; (ii) a 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital 
aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia na presente data relacionado ao exercido de 
bônus de subscrição; (ii) a proposta de aumento do capital social no montante de até R$ 12.708.975,00 
(doze milhões, setecentos e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais), mediante a emissão de até 
1.182.552 (um milhão, cento e oitenta e duas mil, quinhentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias 
(“Novas Ações”) todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 10,74707 
por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, I, da Lei das S.A., sendo certo que as ações subscritas 
poderão ser integralizadas até 17 de fevereiro de 2021, em moeda corrente nacional ou capitalização de 
créditos, com possibilidade de homologação parcial, desde que sejam subscritas ações que perfaçam o 
mínimo total de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); (iv) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; e (v) autorização à Diretoria da Companhia para praticar necessários à efetivação 
e implementação das deliberações aprovadas. 6. Deliberações: Após analisar as matérias constantes da 
ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram quanto segue: 6.1. A lavratura da ata desta Assembleia 
na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º,da Lei das S.A. 6.2. Aprovar, sem ressalvas e por 
unanimidade, a alteração do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia em função do aumento de capital 
aprovado na presente data pelo Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado. Assim, o artigo 5 passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 42.463.559,70 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e 
sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), dividido em 4.892.534 
(quatro milhões, oitocentas e noventa e duas mil, quinhentas e trinta e quatro) ações, sendo (i) 4.892.014 
(quatro milhões, oitocentas e noventa e duas mil e quatorze) ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal; (ii) 105 (cento e cinco) ações preferenciais classe “A” nominativas e sem valor nominal; (iii) 105 
(cento e cinco) ações preferenciais classe “B” nominativas e sem valor nominal; (iv) 105 (cento e cinco) 
ações preferenciais classe “C” nominativas e sem valor nominal; (v) 105 (cento e cinco) ações preferenciais 
classe “D” nominativas e sem valor nominal; e (vi) 100 (cem) ações preferenciais classe “E” nominativas 
e sem valor nominal. 6.3. Aprovar por todos os acionistas, com abstenção dos acionistas Luiz Sérgio 
Medeiros de Almeida e Carlos Alberto Medeiros de Almeida, nos termos do item (ii) da Ordem do Dia, foi 
aprovada a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 12.708.975,00 
(doze milhões, setecentos e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais), mediante a emissão de até 
1.182.552 (um milhão, cento e oitenta e duas mil, quinhentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias 
(“Novas Ações”) todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 10,74707 por ação, 
fixado com base no artigo 170, §1º, I, da Lei das S.A., sendo certo que as ações subscritas poderão ser 
integralizadas até 17 de fevereiro de 2021, em moeda corrente nacional (inclusive mediante capitalização 
de adiantamento para futuro aumento de capital), com possibilidade de homologação parcial, desde que 
sejam subscritas ações que perfaçam o mínimo total de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). 
6.3.1. Os acionistas Agro Talent Participações S.A., Maikel William Grasel, Marlon Grasel, Ricardo Cotrim 
Rodriguez, Rodrigo Cotrim Rodriguez e Fábio Cotrim Rodriguez exerceram seus respectivos direitos de 
preferência, conforme boletins de subscrição constantes do Anexo I. Assim tendo sido verificada a 
subscrição de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no montante total de R$ 12.000.000,00 
(doze milhões de reais), valor este superior o limite mínimo total de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de 
reais) para a realização do aumento de capital, foi aprovado, com abstenção dos acionistas Luiz Sérgio 
Medeiros de Almeida e Carlos Alberto Medeiros de Almeida, o aumento de capital da Companhia em 
R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), mediante a emissão de 1.116.583 (um milhão, cento e 
dezesseis mil, quinhentos e oitenta e três reais) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
6.3.2. Em função do aumento de capital ora homologado, foi aprovada por todos os acionistas, com 
abstenção dos acionistas Luiz Sérgio e Carlos Alberto Medeiros de Almeida, a alteração do caput do artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 54.463.559,70 (cinquenta e quatro milhões, 
quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), dividido em 
6.009.117 (seis milhões, nove mil, cento e dezessete) ações, sendo (i) 6.008.597 (seis milhões, oito mil, 
quinhentas e noventa e sete) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (ii) 105 (cento e cinco) 
ações preferenciais Classe “A” nominativas e sem valor nominal; (iii) 105 (cento e cinco) ações 
preferenciais Classe “B” nominativas e sem valor nominal; (iv) 105 (cento e cinco) ações preferenciais 
Classe “C” nominativas e sem valor nominal; (v) 105 (cento e cinco) ações preferenciais Classe “D” 
nominativas e sem valor nominal; e (vi) 100 (cem) ações preferenciais Classe “E” nominativas e sem valor 
nominal. 6.3.3. Os acionistas da Companhia que não subscreveram o aumento na presente data poderão 
exercer seus respectivos direitos de preferência à subscrição das Novas Ações no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação do correspondente Aviso aos Acionistas nos jornais em que a Companhia 
costuma efetuar as suas publicações. Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, 
os subscritores, na proporção dos valores subscritos no âmbito do exercício do direito de preferência, 
terão o direito de subscrever as sobras das ações não subscritas, desde que tenham solicitado, no boletim 
de subscrição, a reserva de ações. Será realizada uma rodada de rateio de sobras e as ações não 
subscritas após o encerramento sobre da primeira rodada serão cancelados. As novas ações farão jus a 
todos os dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que 
vierem a ser declarados pela Companhia após a data de subscrição. A Diretoria da Companhia fica 
autorizada a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação do quanto acima 
deliberado. 6.4. Aprovar por todos os acionistas, com abstenção dos acionistas Luiz Sérgio Medeiros de 
Almeida e Carlos Alberto Medeiros de Almeida, a Diretoria da Companhia, observadas as disposições 
legais e o disposto no Estatuto Social da Companhia, a praticar todos os atos necessários à efetivação e 
implementação das deliberações aprovadas acima. 7.  Encerramento e Aprovação: Nada mais havendo 
a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos 
acionistas presentes. Mesa: Enrico Zito, Presidente; Diana Pacífico Henne, Secretária. Acionistas 
Presentes: Agro Talent Participações S.A. (por Rodrigo de Barros Camargo), Maikel William Grasel (p.p. 
Diana Pacífico Henne), Marlon Grasel (p.p. Diana Pacífico Henne), Carlos Alberto Medeiros de Almeida 
(p.p. Antonio Manuel França Aires), Luiz Sérgio Medeiros de Almeida (p.p. Antonio Manuel França Aires), 
Ricardo Cotrim Rodriguez, Rodrigo Cotrim Rodriguez e Fábio Cotrim Rodriguez (p.p. Diana Pacífico 
Henne). São João do Oeste, 23 de dezembro de 2020. Mesa: Enrico Zito - Presidente; Diana Pacífico 
Henne - Secretária. Acionistas: Agro Talent Participações S.A. (p. Rodrigo de Barros Camargo); 
Maikel William Grasel (p.p. Diana Pacífico Henne); Marlon Grasel (p.p. Diana Pacífico Henne); Ricardo 
Cotrim Rodriguez (p.p. Diana Pacífico Henne); Rodrigo Cotrim Rodriguez;  Fábio Cotrim Rodriguez 
(p.p. Diana Pacífico Henne); Carlos Alberto Medeiros de Almeida (p.p. Antonio Manuel França Aires); 
Luiz Sérgio Medeiros de Almeida (p.p. Antonio Manuel França Aires). Junta Comercial do Estado de 
Santa Catarina: Certifico o Registro em 22/01/2021 - Arquivamento 20219897883. Protocolo 219897883 
de 21/01/2021 - NIRE 42300046833. Nome da empresa: LATICÍNIOS SÃO JOÃO S/A. Renata da Silva 
Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício.

LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.
CNPJ/ME 78.269.545/0001-95 - NIRE 42300046833

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 18 de março de 2021, às 9:00 horas, de modo exclusivamente digital, 
pela Laticínios São João S.A., com sede social na cidade de São João do Oeste, Estado de Santa 
Catarina, na Rodovia SC 493, Km 03, s/nº, Zona Rural, Interior, CEP 89.897-000 (“Companhia”).  
2. Convocação: O Edital de Convocação foi devidamente publicado no Jornal Notícias do Dia, nas edições 
dos dias 09, 10 e 11 de março de 2021 (página 01, respectivamente) e também no Diário Oficial do Estado 
de Santa Catarina, nos dias 09, 10 e 11 de março de 2021 (página 74, respectivamente), cujas cópias 
seguem anexas à presente Ata. 3. Presença: A Companhia informa que, nos termos da regulamentação 
aplicável, considera-se presente à Assembleia, o acionista que compareceu, pessoalmente ou por meio de 
representante devidamente constituído, no conclave digital realizado por meio do sistema eletrônico 
Microsoft Teams disponibilizado pela Companhia. Desta forma, presentes os acionistas titulares de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, representando 95,73% (noventa e cinco 
vírgula setenta e três por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, havendo, portanto, 
quórum para instalação e deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia, nos termos da legislação 
em vigor e do estatuto social da Companhia, conforme registro digital de presença de acionistas constante 
do sistema eletrônico de participação disponibilizado pela Companhia, de acordo com a regulamentação 
aplicável. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. Enrico Zito e secretariada pelo Srta. Diana Pacífico Henne. 5. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação do Boletim de Subscrição da sócia Agro Talent Participações S.A., 
aprovado pela Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 23 de dezembro de 
2020, a qual, dentre outras deliberações, aprovou o aumento de capital da Companhia (“AGE 23/12/2020”); 
(ii) a subscrição das sobras das ações não subscritas no aumento de capital aprovado na AGE 23/12/2020 
pelos sócios Agro Talent Participações S.A., Ricardo Cotrim Rodriguez, Rodrigo Cotrim Rodriguez e Fábio 
Cotrim Rodriguez; (iii) a proposta de aumento do capital social no montante de até R$53.312.841,33 
(cinquenta e três milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), 
mediante a emissão de até 3.704.836 (três milhões, setecentas e quatro mil, oitocentas e trinta e seis) 
novas ações (“Novas Ações”) todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de 
aproximadamente R$ 14,39007 (quatorze reais e trinta e nove centavos) por ação, fixado com base no 
artigo 170, §1º, I, da Lei das S.A., sendo certo que as ações subscritas poderão ser Integralizadas até 10 
de fevereiro de 2022, em moeda corrente nacional, com possibilidade de homologação parcial, desde que 
sejam subscritas ações que perfaçam o mínimo total de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); (iv) 
a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (v) autorização à Diretoria da 
Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações 
aprovadas. 6. Deliberações: Após analisar as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas 
presentes deliberaram quanto segue: 6.1. Tendo em vista que na AGE 23/12/2020 foi aprovado o aumento 
de capital no valor de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), mediante a emissão de 1.116.583 (um 
milhão, cento e dezesseis mil, quinhentas e oitenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, e que, por um lapso, constou no Boletim de Subscrição da Agro Talent Participações S.A. a 
subscrição de 739.104 (setecentas e trinta e nove mil, cento e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, totalizando o valor total de R$7.943,206,00 (sete milhões, novecentos e quarenta e três mil, 
duzentos e seis reais), decidem os acionistas retificar referido Boletim de Subscrição para fazer constar que 
a Agro Talent subscreveu um total de 739.103 (setecentas e trinta e nove mil, cento e três) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo valor total de R$7.943.205,00 (sete milhões, novecentos e quarenta 
e três mil, duzentos e cinco reais). 6.2. Os acionistas ratificam todos os demais termos e condições da AGE 
23/12/2020 que não tenham sido expressamente retificados na presente data. 6.3. Em razão do não 
exercício do direito de preferência dos acionistas Carlos Alberto Medeiros de Almeida e Luiz Sérgio 
Medeiros de Almeida em subscrever o aumento de capital aprovado na AGE 23/12/2020, aprovar a 
subscrição, pelos acionistas Agro Talent Participações S.A., Ricardo Cotrim Rodriguez, Rodrigo Cotrim 
Rodriguez e Fábio Cotrim Rodriguez, das sobras de 44.612 (quarenta e quatro mil, seiscentas e doze) 
ações não subscritas, conforme boletins de subscrição constantes do Anexo I e de forma proporcional no 
âmbito do aumento de capital aprovado na AGE 23/12/2020. 6.4. Os acionistas fazem constar o 
cancelamento das sobras de 21.357 (vinte e uma mil, trezentas e cinquenta e sete) ações não subscritas 
pelos acionistas Maikel William Grasel e Marlon Grasel. 6.5. Aprovar por todos os acionistas presentes, nos 
termos do item (iii) da Ordem do Dia, a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante 
de, no mínimo, R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), e, no máximo, R$53.312.841,33 (cinquenta 
e três milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), mediante a 
emissão de 3.704.836 (três milhões, setecentas e quatro mil, oitocentas e trinta e seis) novas ações 
ordinárias (“Novas Ações”) todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de 
aproximadamente R$ 14,39007 (quatorze reais e trinta e nove centavos) por ação, fixado com base no 
artigo 170, §1º, I, da Lei das S.A., sendo certo que as ações subscritas poderão ser integralizadas até 10 
de fevereiro de 2022, em moeda corrente nacional (inclusive mediante capitalização de adiantamento para 
futuro aumento de capital). 6.5.1. Os acionistas Agro Talent Participações S.A., Maikel William Grasel, 
Marlon Grasel, Ricardo Cotrim Rodriguez, Rodrigo Cotrim Rodriguez e Fábio Cotrim Rodriguez exerceram 
seus respectivos direitos de preferência, conforme boletins de subscrição constantes do Anexo II. 6.5.2. 
Assim, tendo sido verificada a subscrição de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no 
montante total de R$50.909.239,53 (cinquenta milhões, novecentos e nove mil, duzentos e trinta e nove 
reais e cinquenta e três centavos), valor este superior ao valor mínimo total de R$40.000.000,00 (quarenta 
milhões de reais) para a realização do aumento de capital, foi aprovado por todos os acionistas presentes, 
o aumento de capital da Companhia em R$50.909.239,53 (cinquenta milhões, novecentos e nove mil, 
duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) mediante a emissão de 3.537.804 (três milhões, 
quinhentas e trinta e sete mil, oitocentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
6.5.3. Em função do aumento de capital ora homologado, e em face dos termos das deliberações dos itens 
6.3 e 6.4, foi aprovada por todos os acionistas presentes a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, o qual passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$105.852.247,58 (cento e cinco milhões, 
oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), dividido 
em 9.591.533 (nove milhões, quinhentas e noventa e uma mil, quinhentas e trinta e três) ações, sendo (i) 
9.591.013 (nove milhões, quinhentas e noventa e uma mil e treze) ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal; (ii) 105 (cento e cinco) ações preferenciais Classe “A” nominativas e sem valor nominal; (iii) 
105 (cento e cinco) ações preferenciais Classe “B” nominativas e sem valor nominal; (iv) 105 (cento e cinco) 
ações preferenciais Classe “C” nominativas e sem valor nominal; (v) 105 (cento e cinco) ações preferenciais 
Classe “D” nominativas e sem valor nominal; e (vi) 100 (cem) ações preferenciais Classe “E” nominativas 
e sem valor nominal.'' 6.5.4. Os acionistas da Companhia que não subscreveram o aumento na presente 
data poderão exercer seus respectivos direitos de preferência à subscrição das Novas Ações no prazo de 
30 (trinta) dias contados da publicação do correspondente aviso aos acionistas nos jornais em que a 
Companhia costuma efetuar as suas publicações. Após o término do prazo para o exercício do direito de 
preferência, os subscritores, na proporção dos valores subscritos no âmbito do exercício do direito de 
preferência, terão o direito de subscrever as sobras das ações não subscritas, desde que tenham solicitado, 
no boletim de subscrição, a reserva de ações. Será realizada uma rodada de rateio de sobras e as ações 
não subscritas após o encerramento da primeira rodada serão canceladas. As novas ações farão jus a 
todos os dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que 
vierem a ser declarados pela Companhia após a data de subscrição. A Diretoria da Companhia fica 
autorizada a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação do quanto acima deliberado. 
6.6. Aprovar por todos os acionistas presentes a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais 
e o disposto no Estatuto Social da Companhia, a praticar todos os atos necessários à efetivação e 
implementação das deliberações aprovadas acima. 7. Encerramento e Aprovação: Nada mais havendo 
a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos 
acionistas presentes. Mesa: Enrico Zito, Presidente; Diana Pacifico Henne, Secretária. Acionistas 
Presentes: Agro Talent Participações S.A. (por Rodrigo de Barros Camargo), Maikel William Grasel, 
Marlon Grasel (p.p. Maikel William Grasel), Ricardo Cotrim Rodriguez, Rodrigo Cotrim Rodriguez e Fábio 
Cotrim Rodriguez (p.p. Ricardo Cotrim Rodriguez). São João do Oeste, 18 de março de 2021. Mesa: 
Enrico Zito - Presidente; Diana Pacífico Henne - Secretária. Acionistas: Agro Talent Participações 
S.A. (por Rodrigo de Barros Camargo); Maikel William Grasel; Marlon Grasel (p.p. Maikel William 
Grasel); Ricardo Cotrim Rodriguez; Rodrigo Cotrim Rodriguez; Fábio Cotrim Rodriguez (p.p. Ricardo 
Cotrim Rodriguez). Junta Comercial do Estado de Santa Catarina: Certifico o Registro em 07/04/2021 - 
Arquivamento 20219297509. Protocolo 219297509 de 06/04/2021 - NIRE 42300046833. Nome da 
empresa: LATICÍNIOS SÃO JOÃO S/A. Blasco Borges Barcellos - Secretário geral.

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022

TCE/SC A401DCCE38F2877AFC15B94B5A89B8ACD126A8FB
O Município de Tubarão/SC, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que se encontra 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote (único), visando a 
contratação de empresa para prestação de serviços em assessoria técnica especializada em Gestão 
Operacional da Central de Atendimento ao Cidadão, já implantada junto à Secretaria de Fazenda do  
Município de Tubarão.
Início da Sessão Pública do Pregão Presencial: 14:00 do dia 31/10/2022.
A entrega dos envelopes será até as 19:00 do dia 27/10/2022 no Departamento de Licitações e Contratos.
O edital está disponível no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 13 às 19 horas, 
ou pelo site www.tubarao.sc.gov.br .

Tubarão/SC, 13 de outubro de 2022.
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito 
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INSTALAÇÃO DE PLACA NO EMPREENDIMENTO – ETE JARIVATUBA 

 

 


