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PUBLICAÇÃO LEGAL

Distribuidora Pitangueiras de 
Produtos Agropecuários S.A.

CNPJ/ME nº 82.069.113/0001-08 NIRE 41.300.095.221
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2021

1. Data, hora e local: No dia 22/02/2021, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na 
Avenida Senador Flávio Carvalho Guimarães, 1.111, Barracão nº 1, Boa Vista, Ponta 
Grossa-PR. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em razão 
da presença de acionistas representando a maioria do capital social da Companhia. 
3. Mesa: Presidente: Ruy Marcos Laguna Cunha; e Secretário: Marcos Antonio 
Cominato. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o (i) aumento do capital social da Com-
panhia; (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações Tomadas: 
Após análise da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes aprovaram, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade: (i) o aumento do capital social 
da Companhia dos atuais R$ 446.927.876,00 para R$ 513.927.876,00, com um aumento 
efetivo no valor de R$67.000.000,00, com a consequente emissão de 10.588.249 novas 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de R$6,33 cada uma, 
valor este estabelecido em observância aos critérios previstos no artigo 170 da Lei das 
Sociedades por Ações bem como às regras estabelecidas no Acordo de Acionistas da 
Companhia, para fins de custear a aquisição do Grupo Desempar, sociedade contro-
lada da Companhia, e aumento de seu capital social. O aumento do capital social ora 
aprovada será subscrito e integralizado pela acionista Lavoro Agro Holding S.A. e 
serão integralizadas nos termos do Boletim de Subscrição que integra esta ata como 
Anexo I; Os acionistas José Aparecido Bonacin, Marcelo Scutti, Edy Scutti, Cristina 
Scutti e Ricardo Scutti renunciam, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, ao 
direito de preferência que lhes assistem no aumento de capital aprovado neste item 
(i). (ii) Em decorrência da deliberação acima, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia é alterado e passa a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 5º. O 
capital social da Companhia é de R$ 513.927.876,00, representado por 116.455.525 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º. A parcela de 
R$39.927.876,00 do capital social encontra-se integralizada em moeda corrente 
nacional, créditos e bens, e a parcela remanescente, de R$78.000.000,00 será inte-
gralizada no prazo de até 3 anos a contar de 07 e agosto de 2018, em moeda corrente 
nacional. Parágrafo 2º. Cada ação ordinária tem as seguintes características, direitos 
e vantagens: (a) Cada ação ordinária conferirá a seu titular o direito a 1 voto nas 
deliberações da assembleia geral da Companhia, convocada, instalada e realizada 
nos termos deste Estatuto Social; (b) As ações ordinárias poderão ser convertidas em 
outras espécies ou classes de ações de emissão da Companhia, mediante deliberação 
da Assembleia Geral; (c) As ações ordinárias da Companhia serão irresgatáveis e não 
serão passíveis de amortização; (d) As ações ordinárias conferirão aos seus titulares 
o direito a receber, em igualdade de condições com as demais classes e espécies de 
ações, parcela do lucro líquido ajustado do exercício que for declarada como dividendo 
e/ou juros sobre capital próprio; e (e) As ações ordinárias conferem, em caso de 
liquidação do patrimônio da Companhia, o direito a participar, em igualdade de condi-
ções com as demais classes e espécies, do acervo remanescente. Parágrafo 3º. O 
capital social poderá, por deliberação da Assembleia Geral, ser aumentado mediante 
a emissão de ações, observados os termos do Acordo de Acionistas. Fica assegurado 
aos acionistas da Companhia o direito de preferência para a subscrição dos aumentos 
de capital da Companhia nos termos previstos pela Lei das Sociedades por Ações e 
no Acordo de Acionistas. Parágrafo 4º. Nenhuma transferência de ações terá validade 
ou eficácia perante a Companhia ou quaisquer terceiros, nem será reconhecida nos 
livros de registro e de transferência de ações, se levada a efeito em violação ao Acordo 
de Acionistas, se aplicável. Parágrafo 5º. À Companhia é vedada a criação e emissão 
de partes beneficiárias.” (iii) em virtude das deliberações acima, foi aprovada a altera-
ção e consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme os termos que integra 
esta ata como Anexo II. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, sendo assinada pelos 
presentes. 7. Acionistas Presentes: José Aparecido Bonacin, Lavoro Agro Holding 
S.A., Marcelo Scutti, Edy Scutti, Cristina Scutti, Ricardo Scutti. 8. Certidão: A presente 
é cópia fiel da ata arquivada no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia. 
Ponta Grossa, 22/02/2021. Mesa: Ruy Marcos Laguna Cunha – Presidente; Marcos 
Antonio Cominato – Secretário. Anexo II. Estatuto Social da Companhia. Capítulo I 
– Denominação Social, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º. A razão social da Com-
panhia, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e que será 
regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, é 
Distribuidora Pitangueiras de Produtos Agropecuários S.A. Parágrafo Único. No cum-
primento de todas as disposições contidas neste Estatuto Social, e na hipótese de ser 
celebrado um Acordo de Acionistas, devidamente registrado na sede da Companhia 
(“Acordo de Acionistas”), deverão ser observados os termos e condições previstos no 
Acordo de Acionistas, na Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedade por Ações”) e, nos casos omissos, na legislação aplicável. Artigo 2º. A 
Companhia tem sede e foro na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Avenida 
Senador Flávio Carvalho Guimarães, 1111, Barracão nº 1, Boa Vista, CEP 84070- 460, 
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 82.069.113/0001-08, podendo manter filiais 
escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deli-
beração de acionistas, observados os termos do Acordo de Acionistas. Artigo 3º. A 
Companhia tem por objeto social: a) comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivo do solo (calcário) CNAE 4683-4/00; b) comércio ata-
cadista de insumos agropecuários, biofertilizantes, inoculantes, sementes e mudas 
(agrotóxicos e afins) CNAE 4692-3/00; c) comércio varejista de produtos domissanitá-
rios CNAE 4789-0/05; d) comercialização de cereais CNAE 4632-0/01; e) comércio 
atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, parte e 
peças CNAE 4661-3/00; f) representações comerciais de produtos para agricultura e 
pecuária CNAE 4611-7/00; g) depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns 
gerais e guarda móveis CNAE 5211-7/99; h) atividades pós-colheita (classificação, 
limpeza e secagem de produtos agrícolas e mercadorias) CNAE 0163-6/00; i) envasa-
mento e empacotamento sob contrato CNAE 8292-0/00; j) produção de sementes 
certificadas, exceto de forrageiras para pasto CNAE 0141-5/01; k) serviços combinados 
de escritório e apoio administrativo CNAE 8211-3/00; l) serviços de assessoria e 
consultoria de apoio técnico de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e forne-
cimento de dados de cadastro e similares CNAE 7490-1/99; m) comércio varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática CNAE 4751-2/01; n) 
atividades de carga e descarga, por manuseio ou não, de mercadorias ou bagagens, 
independentemente do meio de transporte utilizado CNAE 5212-5/00; e o) desenvol-
vimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis CNAE 
6203-1/00. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo 
II – Do Capital. Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 513.927.876,00, 
representado por 116.455.525 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo 1º. A parcela de R$39.927.876,00 do capital social encontra-se integralizada 
em moeda corrente nacional, créditos e bens, e a parcela remanescente, de 
R$78.000.000,00 será integralizada no prazo de até 3 anos a contar de 07 e agosto 
de 2018, em moeda corrente nacional. Parágrafo 2º. Cada ação ordinária tem as 
seguintes características, direitos e vantagens: (a) Cada ação ordinária conferirá a seu 
titular o direito a 1 voto nas deliberações da assembleia geral da Companhia, convocada, 
instalada e realizada nos termos deste Estatuto Social; (b) As ações ordinárias pode-
rão ser convertidas em outras espécies ou classes de ações de emissão da Companhia, 
mediante deliberação da Assembleia Geral; (c) As ações ordinárias da Companhia 
serão irresgatáveis e não serão passíveis de amortização; (d) As ações ordinárias 
conferirão aos seus titulares o direito a receber, em igualdade de condições com as 
demais classes e espécies de ações, parcela do lucro líquido ajustado do exercício 
que for declarada como dividendo e/ou juros sobre capital próprio; e (e) As ações 
ordinárias conferem, em caso de liquidação do patrimônio da Companhia, o direito a 
participar, em igualdade de condições com as demais classes e espécies, do acervo 
remanescente. Parágrafo 3º. O capital social poderá, por deliberação da Assembleia 
Geral, ser aumentado mediante a emissão de ações, observados os termos do Acordo 
de Acionistas. Fica assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência 
para a subscrição dos aumentos de capital da Companhia nos termos previstos pela 
Lei das Sociedades por Ações e no Acordo de Acionistas. Parágrafo 4º. Nenhuma 
transferência de ações terá validade ou eficácia perante a Companhia ou quaisquer 
terceiros, nem será reconhecida nos livros de registro e de transferência de ações, se 
levada a efeito em violação ao Acordo de Acionistas, se aplicável. Parágrafo 5º. À 
Companhia é vedada a criação e emissão de partes beneficiárias. Capítulo III – Da 
Assembleia Geral. Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada 
ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinaria-
mente, quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação pelo Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia ou ainda pelos acionistas da Companhia, 
observados os quóruns e procedimentos da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo 
1º. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência, por outro conselheiro indicado pelo Presidente do 
Conselho de Administração antecipadamente ou, na falta de indicação, por outro 
conselheiro indicado pela maioria dos acionistas presentes, sendo secretariadas por 

pessoa indicada pelo Presidente da Assembleia Geral. Parágrafo 2º. A Assembleia 
Geral será convocada pelo Conselho de Administração, nos termos da lei, com no 
mínimo 8 dias de antecedência. Será dispensada a convocação se verificada a presença 
da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Ressalvadas as 
exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e no Acordo de Acionistas, a 
Assembleia Geral será considerada instalada, em primeira convocação, com a presença 
dos Acionistas que representem, no mínimo, 80% do capital social com direito a voto 
e, em segunda convocação, com qualquer número, observados os quóruns mínimos 
de aprovação nos termos do Acordo de Acionistas. Parágrafo 4º. Compete ao Presidente 
e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento do Acordo de Acionistas, 
negando cômputo a voto proferido com violação ao Acordo de Acionistas e ao presente 
Estatuto Social. Artigo 7º. Os acionistas terão os poderes para decidir sobre todas e 
quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja da Assembleia Geral de 
Acionistas, conforme determinado pela Lei das Sociedades por Ações, pelo Acordo 
de Acionistas e por este Estatuto Social. A aprovação das matérias apreciadas pela 
Assembleia Geral de Acionistas observará as disposições aplicáveis da Lei das Socie-
dades por Ações e no Acordo de Acionistas. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto 
no caput, compete à Assembleia Geral de Acionistas, observados os termos do Acordo 
de Acionistas, deliberar sobre: (a) alteração em qualquer dos artigos deste Estatuto 
Social, incluindo mudança da atividade preponderante da Companhia; (b) aumento ou 
redução do capital social; (c) emissão, pela Companhia, de debêntures conversíveis, 
bônus de subscrição, opções de subscrição/compra de ações ou quaisquer outros 
valores mobiliários conversíveis em ações; (d) fusão, cisão, incorporação (inclusive de 
ações) ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Companhia 
ou transformação do tipo societário da Companhia; (e) recuperação judicial ou extra-
judicial da Companhia e/ou de suas investidas; (f) confissão de falência, dissolução e/
ou liquidação (e cessação do estado de liquidação), bem como a eleição e destituição 
dos liquidantes e julgamento das contas destes; (g) alteração das regras da adminis-
tração e fixação da remuneração dos administradores; (h) destinação dos lucros e 
distribuição dos dividendos; (i) participação em outras sociedades, joint ventures ou 
consórcios; (j) pagamento de juros sobre o capital próprio; (k) criação de quaisquer 
reservas de capital, exceto as obrigatórias; (l) resgate, amortização, recompra ou 
qualquer outro tipo de negociação com as ações ou outros valores mobiliários conver-
síveis em ações; (m) aprovação de plano de opção de compra de ações em favor dos 
administradores e empregados da Companhia; (n) alteração do dividendo obrigatório 
previsto no Estatuto Social, distribuição de dividendos em um valor inferior ao dividendo 
obrigatório previsto neste Estatuto social e alteração das disposições a respeito da 
política de dividendos da Companhia prevista neste Estatuto Social; (o) celebração, 
rescisão ou alteração de contratos ou quaisquer transações com Partes Relacionadas, 
observado os termos previstos no Acordo de Acionistas; (p) a obtenção, prorrogação 
ou renegociação de dívidas da Companhia; (q) outorga de empréstimos ou a prestação 
de garantias em favor de terceiros; e (r) nomeação e substituição dos auditores inde-
pendentes. Parágrafo 2º. As matérias em discussão na Assembleia Geral serão 
aprovadas pelo voto favorável da maioria do capital social total e votante, salvo os 
quóruns qualificados previstos na Lei das Sociedades por Ações e no Acordo de 
Acionistas arquivado na sede da Companhia. Capítulo IV – Da Administração. Artigo 
8º. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma 
Diretoria. Parágrafo 1º. O administrador é investido no seu cargo mediante assinatura 
de termo de posse lavrado no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administra-
ção ou no livro de Atas das Reuniões da Diretoria, conforme o caso. Parágrafo 2º. O 
prazo de gestão do Conselho de Administração ou da Diretoria se estende até a 
investidura dos novos administradores eleitos. O substituto eleito que preencher cargo 
vago deve completar o prazo de gestão do substituído. Parágrafo 3º. A Assembleia 
Geral deve fixar a remuneração global dos membros da administração. Compete ao 
Conselho de Administração deliberar acerca da distribuição da remuneração global 
dos membros da Diretoria. Seção I – Conselho de Administração. Artigo 9º. O 
Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 membros efetivos, resi-
dentes ou não no Brasil, eleitos pela Assembleia Geral, dos quais um será nomeado 
o Presidente do Conselho de Administração. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho 
de Administração serão eleitos para mandato de 1 ano, permitida a reeleição. A eleição, 
destituição e substituição dos membros do Conselho de Administração deverão obser-
var, em qualquer caso e no que for aplicável, os termos e condições do Acordo de 
Acionistas. Parágrafo 2º. Na hipótese de impedimento permanente, renúncia ou des-
tituição de qualquer dos membros do Conselho de Administração, um novo membro 
do Conselho de Administração deverá ser eleito pela Assembleia Geral nos termos e 
condições do Acordo de Acionistas. Parágrafo 3º. Em caso de vacância temporária de 
qualquer dos cargos de membro do Conselho de Administração, o Conselheiro ausente 
indicará seu substituto dentre os membros do Conselho de Administração para que o 
represente na reunião em que não comparecerá, através de notificação escrita ao 
Presidente do Conselho de Administração ou ao Presidente da reunião antes de sua 
instalação. Artigo 10. O Conselho de Administração realizará reuniões mensais ou 
sempre que necessário, mediante convocação pelo Presidente do Conselho. As reuniões 
deverão ser convocadas com antecedência mínima de 5 dias em primeira convocação, 
e 2 dias em segunda convocação, com a apresentação da pauta dos assuntos a serem 
tratados. Qualquer membro do Conselho de Administração poderá, individualmente, 
solicitar ao Presidente do Conselho de Administração a convocação de reunião, devendo 
este fazê-la no prazo máximo de 10 dias a contar da entrega da solicitação por escrito, 
a qual deverá relacionar os assuntos a serem tratados. Parágrafo 1º. Será dispensada 
a convocação de que trata o caput deste Artigo se estiverem presentes à reunião todos 
os membros em exercício do Conselho de Administração. A respectiva ata deverá ser 
posteriormente assinada por todos os membros que participaram da reunião. Parágrafo 
2º. Será considerado presente às reuniões do Conselho de Administração, o conselheiro 
que: (a) nomear qualquer outro conselheiro como seu procurador para votar em tal 
reunião, desde que a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho 
de Administração ou ao Presidente da reunião antes da sua instalação; (b) enviar seu 
voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração ou ao Presidente da 
reunião antes da sua instalação, via correio eletrônico (e-mail) com confirmação de 
recebimento, carta registrada ou carta entregue em mãos; ou (c) participar das reuniões 
do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, 
desde que envie seu voto por escrito via correio eletrônico (e-mail), carta registrada 
ou carta entregue em mãos ao Presidente da reunião antes do encerramento, lavratura 
e assinatura da respectiva ata, e todos os participantes possam ser claramente iden-
tificados, caso em que a reunião será considerada realizada no local onde estiver o 
Presidente da reunião. Parágrafo 3º. O quórum de instalação de reunião do Conselho 
de Administração em primeira convocação requer a presença de pelo menos 4 con-
selheiros e, em segunda convocação, qualquer número, observados os termos do 
Acordo de Acionistas. Parágrafo 4º. A reunião do Conselho de Administração será 
presidida sempre por seu Presidente, ou, na ausência deste, por outro conselheiro 
indicado pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na falta de indicação, por 
outro conselheiro indicado pela maioria dos Acionistas presentes, sendo secretariadas 
por pessoa indicada pelo Presidente da reunião. Parágrafo 5º. As deliberações do 
Conselho de Administração serão aprovadas mediante o voto favorável da maioria dos 
seus membros, e serão registradas em ata, em livro próprio, pelo secretário da reunião, 
indicado pelo Presidente. Parágrafo 6º. Além de outras matérias previstas na Lei das 
Sociedades por Ações, neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas, compete ao 
Conselho de Administração deliberar acerca das seguintes matérias: (a) apreciação e 
manifestação sobre todas as matérias a serem apresentadas à assembleia geral; (b) 
qualquer proposta para a alteração de qualquer dos artigos deste Estatuto Social; (c) 
qualquer proposta para transformação, cisão, incorporação ou fusão da Companhia; 
(d) eleição dos Diretores da Companhia e o detalhamento das funções, atribuições e 
limites de alçada dos membros da Diretoria, não especificados neste Estatuto Social, 
observados os termos do Acordo de Acionistas; (e) qualquer aquisição, alienação, 
construção ou reforma de bens imóveis; (f) a criação de gravames sobre os bens da 
Companhia ou a outorga de garantias, cujo valor seja superior a R$5.000.000,00 
individualmente ou no agregado no período de 1 ano; (g) a assinatura de qualquer 
contrato que envolva valor superior a R$5.000.000,00 individualmente ou no agregado 
no período de 1 ano; (h) a formalização de qualquer acordo judicial que envolva valor 
superior a R$200.000,00 individualmente ou no agregado no período de 1 ano; (i) o 
atraso, a antecipação, o parcelamento ou o reescalonamento de quaisquer débitos 
tributários ou previdenciários, e o ingresso em qualquer programa extraordinário de 
liquidação de débitos tributários ou previdenciários aprovados pela administração 
federal, estadual ou municipal; (j) a antecipação de receitas ou a securitização de 
recebíveis da Companhia, sob qualquer forma; (k) a prorrogação ou renegociação de 
dívidas da Companhia; e (l) a emissão, pela Companhia, de debêntures simples. 
Parágrafo 7º. Os valores previstos no parágrafo 5º acima serão ajustados anualmente, 
no início de cada exercício social, com base na variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE), ocorrida no exercício anterior ou, na sua falta, por outro índice que venha a 
substituí-lo. Seção II – Diretoria. Artigo 11. A Diretoria da Companhia será composta 
de, no mínimo, 3 diretores, sendo necessariamente 1 Diretor Presidente, 1 Diretor 
Financeiro e 1 Diretor de Planejamento Estratégico, todos eleitos e substituídos com 

voto da maioria dos membros do Conselho de Administração. Parágrafo Único. Os 
diretores serão eleitos para mandato de 1 ano, sendo permitida a reeleição. A eleição, 
destituição e substituição dos diretores deverão observar, em qualquer caso e no que 
for aplicável, os termos e condições do Acordo de Acionistas. Artigo 12. A Diretoria é 
responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus poderes 
de acordo com a lei, este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do 
Conselho de Administração. Parágrafo 1º. O Diretor Financeiro terá poderes específicos 
para dirigir as atividades da Companhia, coordenar as atividades dos demais diretores 
e: (a) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e gerir os negócios da Companhia; 
(b) convocar e presidir as Reuniões da Diretoria; (c) manter os membros da Diretoria 
informados sobre as atividades e operações da Companhia; (d) supervisionar e coor-
denar as políticas internas da Companhia, de acordo com as orientações do Conselho 
de Administração; (e) realizar outras atividades indicadas pelo Conselho de Adminis-
tração; e (f) propor o plano de negócios e o orçamento anual. Parágrafo 2º. Os demais 
diretores terão as atribuições que lhe foram dadas pelo Conselho de Administração e 
pelo Diretor Financeiro. Artigo 13. Quaisquer atos e documentos que importem em 
responsabilidade ou obrigação para a Companhia, tais como escrituras de qualquer 
natureza, títulos de dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo, e quaisquer 
outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados (a) por 2 
diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro; (b) por 1 diretor em 
conjunto com 1 procurador; ou (c) por um único procurador, desde que mediante 
procuração outorgada com poderes específicos para o ato em questão, e com prazo 
de validade máximo de 60 dias. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração poderá 
deliberar sobre outras formas de representação da Companhia, em casos específicos. 
Parágrafo 2º. As procurações em nome da Companhia serão outorgadas por 2 direto-
res, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro. As procurações deverão 
especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais e para 
representação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, terão um 
período de validade limitado ao máximo de 1 ano. Capítulo V – Do Conselho Fiscal. 
Artigo 14. O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes de lei, funcionará em 
caráter não permanente, e somente será instalado a pedido de acionistas, conforme 
o que faculta o Artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, sendo composto por 3 
membros. À Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal caberá fixar a respectiva 
remuneração. Capítulo VI – Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos. 
Artigo 15. O exercício social terá início em 1º de julho e término em 30 de junho de 
cada ano. Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demons-
trações financeiras exigidas por lei, que deverão ser examinadas por auditores externos, 
devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 1º. A Compa-
nhia poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais e 
distribuir os lucros neles evidenciados. Parágrafo 2º. Os acionistas estabelecem que, 
do lucro líquido apurado em cada exercício será deduzida a parcela de 5% para a 
constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% do capital social. 
Artigo 16. Os acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo 
menos 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do Artigo 202 da Lei das Socie-
dades por Ações, a ser distribuído aos acionistas proporcionalmente à participação de 
cada acionista no capital social da Companhia, a título de dividendo mínimo obrigató-
rio), desde que a Companhia possua caixa suficiente para realizar tal distribuição, 
ressalvado que, não havendo tal caixa será constituída reserva especial para permitir 
a distribuição e pagamento quando a situação financeira da Companhia permitir. Caso 
após a distribuição do dividendo mínimo obrigatório haja saldo, o saldo remanescente 
terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observada a legislação aplicá-
vel. Todas as ações da Companhia participarão em igualdade de condições das distri-
buições de dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio. Capítulo VII – Das 
Disposições Gerais. Artigo 17. A Companhia entrará em liquidação nos casos pre-
vistos na legislação aplicável, neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas, cabendo 
à Assembleia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar 
nesse período, obedecidas as formalidades legais. Artigo 18. No cumprimento de 
todas as disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os termos 
e condições contidos em Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Em 
caso de conflito entre as disposições deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas 
arquivado na sede da Companhia, prevalecerão as disposições do Acordo de Acionis-
tas, se existente. Artigo 19. Na hipótese de qualquer controvérsia, litígio, questão, 
disputa, dúvida ou divergência de qualquer natureza oriundo de e/ou relacionado a 
este Estatuto Social, a Companhia, aos seus administradores e/ou aos acionistas 
(“Conflito”), envolvendo qualquer dos acionistas e/ou administradores, incluindo as 
Partes e a Companhia (“Partes Envolvidas”), as Partes envolvidas envidarão seus 
melhores esforços para resolver o Conflito. Para essa finalidade, qualquer das Partes 
envolvidas deverá notificar a outra de seu desejo de dar início ao procedimento con-
templado por esta Cláusula, a partir do qual as Partes envolvidas deverão reunir-se 
para tentar resolver tal Conflito por meio de discussões amigáveis e de boa-fé (“Noti-
ficação de Conflito”). Exceto se de outro modo estabelecido neste Estatuto Social, caso 
as Partes envolvidas não encontrem uma solução amigável, dentro de um período de 
30 dias após a entrega da Notificação de Conflito de uma Parte à outra, o Conflito será 
resolvido de forma final e vinculante por meio de arbitragem, a ser conduzida perante 
e administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Bra-
sil-Canadá – CAM, CCBC (“Câmara”), nos termos de seu Regulamento de Arbitragem 
(“Regulamento”). Parágrafo 1º. A arbitragem será realizada de acordo com as normas 
procedimentais da Câmara em vigor no momento do pedido de instituição da arbitra-
gem. Parágrafo 2º. cabendo à(s) Parte(s) Requerente(s), de um lado, indicar um 
árbitro, e à(s) Parte(s) Requerida(s), de outro, indicar um segundo árbitro, os quais, 
de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro, que funcionará como Presidente do 
Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes, seja a(s) Requerente(s) ou a(s) Requeri-
das, deixe de indicar árbitro, todos os três árbitros serão indicados pelo presidente da 
Câmara, conforme o Regulamento. Caso os 2 árbitros indicados pelas Partes deixem 
de nomear o terceiro árbitro, no prazo de 30 dias contados da data estabelecida para 
referida providência, caberá ao presidente da Câmara indicar o terceiro árbitro, na 
forma estabelecida em seu Regulamento. Parágrafo 3º. A arbitragem terá sede e local 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, onde será proferida a sentença 
arbitral. Porém, poderá o Tribunal Arbitral, motivadamente, designar a realização de 
atos específicos em outras localidades. Parágrafo 4º. A arbitragem será realizada em 
língua portuguesa. Parágrafo 5º. A arbitragem será de direito, aplicando-se as leis da 
República Federativa do Brasil, independentemente de qualquer regra de conflito de 
leis. É vedado aos árbitros decidir por equidade. Parágrafo 6º. A arbitragem será 
integralmente sigilosa e confidencial, o que inclui sua existência, e as alegações, 
documentos e provas apresentadas e produzidas pelas partes no e para os fins do 
procedimento arbitral. Todas as Partes envolvidas, os árbitros, a Câmara e quaisquer 
outras pessoas envolvidas são obrigadas a respeitar o sigilo e a confidencialidade da 
arbitragem. Parágrafo 7º. Todos os custos e despesas do procedimento arbitral serão 
suportados pelas Partes Envolvidas de forma igual até a sentença arbitral. Cada Parte 
Envolvida suportará seus próprios custos e despesas envolvidos na preparação e 
defesa de seus casos, inclusive seus advogados, assistentes técnicos e testemunhas. 
O Tribunal Arbitral, em sentença, alocará entre as Partes Envolvidas, conforme os 
critérios de sucumbência, o pagamento e o reembolso (i) das taxas e demais valores 
devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (ii) dos honorários e demais valores 
devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (iii) dos honorários e demais valores 
devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, estenotipistas e 
outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral, (iv) dos honorários 
advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral e (v) de eventual indeni-
zação por litigância de má-fé. Parágrafo 8º. As decisões da arbitragem serão finais, 
vinculantes e definitivas, não se exigindo homologação judicial nem cabendo qualquer 
recurso contra tais decisões, ressalvados os pedidos de esclarecimentos ao Tribunal 
Arbitral previstos no art. 30 da Lei nº 9.307/96. Parágrafo 9º. Antes da instalação do 
Tribunal Arbitral, qualquer das Partes Envolvidas poderá requerer ao Poder Judiciário 
medidas cautelares ou coercitivas, incluindo-se nelas os requerimentos de tutela 
provisória de urgência, cautelar ou antecipada, sendo certo que o eventual requeri-
mento de medida cautelar ou coercitiva ao Poder Judiciário não afetará a existência, 
validade e eficácia da convenção de arbitragem, nem representará uma dispensa com 
relação à necessidade de submissão do Conflito à arbitragem. Após a instalação do 
Tribunal Arbitral, os requerimentos de medidas de urgência (cautelares, coercitivas e 
antecipatórias) deverão ser dirigidos apenas ao Tribunal Arbitral. Parágrafo 10º. Para 
(i) os requerimentos de medidas cautelares ou coercitivas (incluindo- se os de tutela 
provisória de urgência, cautelar ou antecipada) anteriores à constituição do Tribunal 
Arbitral, (ii) a execução das decisões do Tribunal Arbitral, inclusive da sentença final 
e eventual sentença parcial, (iii) eventual ação anulatória fundada no art. 33 da Lei nº 
9.307/96 e (iv) os Conflitos que por força da legislação brasileira não puderem ser 
submetidos à arbitragem, fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São 
Paulo, como o único e exclusivamente competente, renunciando-se a todos os outros, 
por mais especiais ou privilegiados que sejam. Artigo 20. Nos casos omissos apli-
car-se-ão as disposições legais vigentes. Junta Comercial do Estado do Paraná. 
Certifico o registro em 15/06/2021, 12:43 horas, sob nº 20213681870. Protocolo: 
213681870 de 15/06/2021. Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.

11 | CLASSIFICADOS | QUI 05 MAI 2022 | 
���

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade sob o nº 05/2022

-

-

-

OSICLÉIA M. CARNEIRO FELIPE
Presidente FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Secretária do FMAS
De 04/05/2022

-

-

-

OSICLÉIA M. CARNEIRO FELIPE
Presidente FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 162/2022
Processo de Inexigibilidade: 05/2022
Contratante: 

Contratada: 

Objeto: -

-

Dotação Orçamentária: 

Valor Contrato:
Prazo Execução/Vigência: 
Data Assinatura: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa sob o nº 34/2022

-
-

-

-

-

-

FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Secretária do FMS
De 04/05/2022

-

-

-

-
-

FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 163/2022
Processo de Dispensa: 34/2022
Contratante: 
Contratada: 

Objeto: -

Dotação Orçamentária: 

Valor Contrato: 
Prazo Execução/Vigência: 
Data Assinatura: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 164/2022
Processo de Dispensa: 34/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratada: 

Objeto: -

Dotação Orçamentária: 

Valor Contrato: 
Prazo Execução/Vigência: 
Data Assinatura: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 165/2022
Processo de Dispensa: 34/2022
Contratante: 
Contratada: 

Objeto: -

Dotação Orçamentária: 

Valor Contrato: 
Prazo Execução/Vigência: 
Data Assinatura: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 166/2022
Processo de Dispensa: 34/2022
Contratante: 
Contratada: 
Objeto: -

Dotação Orçamentária: 

Valor Contrato: 
Prazo Execução/Vigência: 
Data Assinatura: 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA -

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA -

SERVIÇO DISTRITAL DE PIRIQUITOS
Rua General Cândido Rondon, nº 505, Nova Rússia.

Município e Comarca de Ponta Grossa - Estado do Paraná.
Telefone 42 - 3227- 5660

E D I T A L D E P R O C L A M A S

LEONIDAS MERCER CARNEIRO

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL DO DISTRITO DE UVAIA
Município e Comarca de Ponta Grossa  - Estado do Paraná

Rua Michel Laidane, nº 66, Jardim Sant’Ana do Sabará

EDITAL DE PROCLAMAS

Lucas Nobres da Costa
Agente Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TELÊMACO BORBA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

PUBLICA 01/2022
A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura do Município de Telêmaco Bor-
ba, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar, às 08h30min do dia 24 de 
junho de 2022, Licitação na modalidade 
de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo 
técnica e preço, na sala de reuniões da Di-
visão de Licitação, sito à Rua Tiradentes, 
500 – objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PRO-
PAGANDA PARA A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO PUBLICITÁRIO DE CRIA-
ÇÃO, PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO  
E VEICULAÇÃO DOS TRABALHOS 
INSTITUCIONAIS E DE UTILIDADE 
PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE TELÊMACO BORBA. O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados 

-
rão disponíveis na Divisão de Licitação. 

e-mail licitacao@pmtb.pr.gov.br. 
Telêmaco Borba, 04 de maio de 2022.

Marciano Moleta
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 162/2022
Dispensa de Licitação nº 030/2022

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Miguel Ostrufka Melnek – Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 163/2022
Dispensa de Licitação nº 029/2022

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Graciele Lima Domingos – Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

1º TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 403/2021
LICITAÇÃO Nº 240/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 077/2021 

-
IDIR TREVISO

ARENA PARTICIPA-
ÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

-
Cintia Mara Stasiak

-

-

OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA– DO VALOR

manutenção do equilíbrio econômico-

-

Idir Treviso – Prefeito Municipal                                        
Cintia Mara Stasiak – Representante legal 

PUBLICAÇÃO LEGAL

Distribuidora Pitangueiras
de Produtos Agropecuários S.A.

CNPJ/ME nº 82.069.113/0001-08 – NIRE 41.300.095.221
Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 26 de outubro de 2021
1. Data, hora e local: No dia 26/10/2021, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Senador 
Flávio Carvalho Guimarães, 1.111, Barracão nº 1, Boa Vista, Ponta Grossa-PR. 2. Convocação e 
Presença: Dispensa a convocação prévia consoante, em razão da presença de acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Ruy Marcos Laguna 
Cunha; e Secretário: Marcos Antonio Cominato. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o recebimento 
de renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição de novo membro 
do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) a reeleição dos demais membros do Conselho 
de Administração da Companhia. 5. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) o reconhecimento 
de que o Sr. Marcelo Reschini Abud, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.137.132-3 SSP/
SP, e do CPF/MF sob nº 265.694.888-64, apresentou sua renúncia ao cargo de membro do Conselho 
de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em 23/04/2021, por meio de deliberação da 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, conforme termo de renúncia constante do Anexo 
I desta ata; (ii) a eleição do Sr. Gustavo Modenesi, portador de identidade RG nº 34002192 SSP 
SP, e do CPF/MF sob nº 329.554.758- 07, para o cargo de membro do Conselho de Administração 
da Companhia, com mandato de 1 ano, a contar desta data, tomando posse de seu cargo conforme 
Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, que integra esta ata como Anexo II. (iii) a reeleição 
dos srs. (a) Ruy Marcos Laguna Cunha, portador de identidade RG nº 22.537.018-9 SSP/SP, e do 
CPF/ME sob nº 246.276.368-65; (b) José Aparecido Bonacin, portador de Cédula de Identidade 
RG nº 711305-6 SSP/PR, e do CPF/ME sob nº 041.480.889-49; (c) Marcos Antônio Cominato, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 8401639 SSP/SP, e do CPF/ME sob nº 037.935.928-63; (d) 
Marcelo Scutti, portador de cédula de identidade RG nº 4.412.281-2 SSP/PR, e do CPF/ME sob nº 
710.165.899-72; para os cargos de Presidente do Conselho de Administração e membros do Conselho 
de Administração da Companhia, respectivamente, com mandato de 1 ano, a contar desta data, os 
quais tomam posse de seus cargos conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, que 
integra esta ata como Anexo II. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a assembleia, 
da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada 
por todos os presentes. 7. Acionistas Presentes: José Aparecido Bonacin, Lavoro Agro Holding S.A., 
Marcelo Scutti, Edy Scutti, Cristina Scutti, Ricardo Scutti. 8. Certidão: A presente é cópia fiel da ata 
arquivada no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia. Ponta Grossa, 26/10/2021. Mesa: Ruy 
Marcos Laguna Cunha – Presidente; Marcos Antonio Cominato – Secretário. Junta Comercial do 
Estado do Paraná. Certifico o registro em 29/11/2021, 13:26 horas, sob nº 20217332668. Protocolo: 
217332668 de 29/11/2021. Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.

Distribuidora Pitangueiras
de Produtos Agropecuários S.A.

CNPJ/ME nº 82.069.113/0001-08 – NIRE 41.300.095.221
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/02/2022

1. Data, hora e local: No dia 01/02/2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Sena-
dor Flávio Carvalho Guimarães, 1111, Barracão nº 1, Boa Vista, Ponta Grossa-PR. 2. Convocação 
e Presença: Dispensada a convocação prévia, em razão da presença da totalidade dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Ruy Marcos Laguna Cunha; 
e Secretário: Marcos Antonio Cominato. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) renúncia do atual 
Diretor Presidente da Companhia; (ii) a reeleição do Diretor Financeiro e do Diretor de Negócios; (iii) a 
alteração da nomenclatura do cargo de “Diretor Superintendente” para “Diretor de RH”; e (iv) a eleição 
da nova Diretora de RH. 5. Deliberações Tomadas: Os membros do Conselho de Administração da 
Companhia aprovaram, por unanimidade: (i) a renúncia do Sr. Marcos Antonio Cominato, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 8401639 SSP/SP, e do CPF sob nº 037.935.928-63, do cargo de Diretor 
Presidente, conforme o Termo de Renúncia, que integra esta ata como “Anexo I”; (ii) A reeleição do 
Sr. Laurence Beltrão Gomes, portador da cédula de identidade RG nº 7009861084 SSP/RS, e do 
CPF sob nº 585.750.140-72, para o cargo de Diretor Financeiro; e do Sr. Ricardo Izidorio, portador 
da Cédula de Identidade RG nº M9230231 SSP/MG, e do CPF/ME sob nº 012.106.146- 93, para 
o cargo de Diretor de negócios, ambos com mandato de 1 ano a contar desta data. Os diretores 
ora reeleitos tomam posse de seus respectivos cargos conforme Termo de Posse e Declaração de 
Desimpedimento que integra esta ata como “Anexo II”. (iii) A alteração da nomenclatura do cargo 
de “Diretor Superintendente” para “Diretor de RH”; e (iv) a eleição da Sra. Karen Christiane Rami-
rez Chaves de Mello, portadora da cédula de identidade RG nº MG-6.401.796 PCMG, e do CPF 
nº 009.569.096-47, para o cargo de Diretora de RH, com mandato de 1 ano, a contar da presente 
data, tomando posse de seu cargo conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento que 
integra esta ata como “Anexo II”. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
reunião, lavrou-se a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada 
por todos os presentes. 7. Conselheiros Presentes: Ruy Marcos Laguna Cunha, Marcos Antonio 
Cominato, Gustavo Modenesi, José Aparecido Bonacin e Marcelo Scutti. 8. Certidão: A presente é 
cópia fiel da ata arquivada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. 
Ponta Grossa/PR, 01/02/2022. Mesa: Ruy Marcos Laguna Cunha – Presidente da Mesa; Marcos 
Antonio Cominato – Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Paraná. Certifico o registro 
em 14/03/2022, 19:09 horas, sob nº 20221182900. Protocolo: 221182900 de 10/03/2022. Leandro 
Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.
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token). CPF informado: 027.390.399-30. IP: 45.227.180.178. Componente de assinatura versão

1.263.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 mai 2022, 10:19:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a8f26025-3e1c-4a28-ad50-3e8a507ebd9b.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a8f26025-3e1c-4a28-ad50-3e8a507ebd9b, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 05 de maio de 2022. Versão v1.11.0.
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