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EDITAL
Nos termos da legislação estatutária e legal em vigor, ficam convocados, por este Edital, 
todos os eleitores filiados ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, neste Município, 
para a CONVENÇÃO MUNICIPAL que será realizada no dia 19 de outubro de 2019, com 
início às 09h00min e encerramento às 11h30min, na sede do Diretório Estadual do MDB 
SC, sito a Rua Laura Caminha Meira, 71, nesta cidade, com a seguinte ORDEM DO DIA:
                a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído 
de 45(quarenta e cinco) Membros e de 15(quinze) Suplentes;
                b) Eleição, por voto direto e secreto, de 14(quatorze) Delegados e respectivos 
Suplentes à Convenção Estadual;
                c) Eleição por voto, direto e secreto, da Comissão de Ética e Disciplina e seus 
Suplentes;
                d) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão Executiva e seus Suplentes, 
do Conselho Fiscal e seus Suplentes, pelo Diretório Municipal eleito.

Florianópolis, 09 de outubro de 2019.
Celso Francisco Sandrini

Presidente da Comissão Executiva Municipal.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 730/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Concorrência, 
tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa para execução 
de restauração do pavimento e qualificação da Avenida Luiz Boiteux Piazza – 
Canasvieiras – Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 
13h50min do dia 11/11/2019. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, 
às 14h, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e 
Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, 
Florianópolis/SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente do SESCON GRANDE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, convoca 
todos associados e membros integrantes das categorias econômicas representadas por este 
sindicato, estabelecidas em sua área de abrangência, para Assembleia Geral a realizar-se 
em sua sede, na Av. Rio Branco, nº 533 – 7º andar – Ed. Rio Branco Center – Centro, em 
Florianópolis – SC, no dia 24 de outubro 2019, a fim de deliberarem:

1- ORDINARIAMENTE, às 18 horas em primeira chamada, com a presença da maioria 
absoluta de votos dos associados, e às 20 horas, em segunda chamada por maioria de votos 
dos associados presentes nos termos do artigo 20 do Estatuto, sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Aprovação das Contas do Exercício de 2019.
b) Aprovação do Orçamento de 2020.
2- EXTRAORDINARIAMENTE às 18 horas em primeira chamada, com a maioria absoluta 

dos associados, e às 20 horas em segunda chamada com a presença de pelo menos 1/5 (um 
quinto) deles, nos termos do artigo 22 do Estatuto, sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Novo Plano Associativo.
Florianópolis, 08 de outubro de 2019.

Darley Antonio Grando
Presidente

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO, 
CONSULTORIA, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

SUNTECH S.A.
CNPJ nº 01.207.219/0001-29 - NIRE n° 42 300025836 

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 24 de setembro 
de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Rua Ferreira Lima, número 238, 9º andar, Centro, 
na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 
88015-420.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as 
formalidades de convocação, conforme o disposto no artigo 
124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da 
totalidade de acionistas da Companhia, conforme assinatura 
constantes do Livro de Presença de Acionistas. 
3. MESA: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Luiz 
Moritz e secretariados por Lucas Antanas Gandolfi Paranhos.
4. PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração e 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018, publicados no “Diário Oficial 
de Santa Catarina”, na página 91, no dia 20 de setembro de 
2019 e no jornal “Notícias do Dia”, na página 13, no dia 20 de 
setembro de 2019. 
5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da 
Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 
5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)  Examinar, discutir e votar o Relatório Anual da 
Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, 
conforme publicados nos termos do item 4 acima; 
(ii) Deliberar a proposta de Orçamento de Capital para o 
exercício social de 2019;
(iii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
5.2.  Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) deliberar sobre a alteração do artigo 17 do Estatuto Social;
(ii) deliberar sobre a alteração do artigo 23 do Estatuto Social;
(ii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia.
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a 
discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas, 
primeiramente, aprovaram a lavratura desta ata em forma de 
sumário e, em seguida, sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
deliberaram o quanto segue:
6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Aprovar o Relatório Anual da Administração, as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, publicados 
nos termos do item 4, acima, os quais ficam arquivados na 
sede da Companhia;
(ii) Aprovar a proposta de Orçamento de Capital para o 
exercício social de 2019 da Companhia, para os fins do art. 
196 da Lei das Sociedades por Ações, conforme arquivado na 
sede da Companhia;
(iii) Considerando que a Companhia, ao final do exercício de 
31 de dezembro de 2018, apurou lucro líquido no valor total de 
R$ 6.087.492,42 (seis milhões, oitenta e sete mil, quatrocentos 
e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), aprovar 
a destinação do lucro líquido do exercício, de acordo com o 
artigo 23 do Estatuto Social, no importe de: 5% (R$ 304.374,62) 
para a Reserva Legal e R$ 5.783.117,80 para a Reserva 
Especial estatutária. Aprovar a não distribuição de dividendos 
aos acionistas, sendo que os lucros não distribuídos serão 
registrados como Reserva Especial estatutária.
6.2.  Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Anuir com a alteração do artigo 17 do Estatuto Social.
6.2.1 Em razão da deliberação acima, o artigo 17 do Estatuto 
Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 17. A Diretoria será composta por até 5 (cinco) 
membros, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis a 
qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo 
um Diretor Técnico, um Diretor Financeiro, um Diretor de 
Operações, um Diretor Comercial e um Diretor Jurídico.
Parágrafo Primeiro. Os diretores serão eleitos para um 
mandato de 3 (três) anos, admitida a reeleição.
Parágrafo Segundo. Os Diretores não poderão usar a 
denominação social em negócios ou operações estranhos aos 
objetivos sociais. 
(ii) Anuir com a alteração do artigo 23 do Estatuto Social.
6.2.2 Em razão da deliberação acima, o parágrafo primeiro do 
artigo 23 do Estatuto Social da Sociedade passa a vigorar com 
a seguinte redação, sendo que o remascente continua com a 
mesma redação:
Parágrafo Primeiro.  Do lucro líquido apurado no 
exercício, será deduzida a parcela de (i) 5% (cinco por cento) 
para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% 
(vinte por cento) do capital social; e (ii) 5% (cinco por cento), 
no mínimo, para constituição ou manutenção de Reserva 
Especial, destinada a custear investimentos na expansão ou 
a fortalecer o capital de giro da Companhia, não podendo o 
saldo desta conta exceder, a qualquer tempo, 150% (cento e 
cinquenta por cento) do capital social.
(iii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social, já refletindo as 
deliberações tomadas acima, na forma do Anexo I à presente 
ata.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 
Florianópolis, 24 de setembro de 2019. Mesa: Ricardo Luiz 
Moritz – Presidente; Lucas Antanas Gandolfi Paranhos – 
Secretário. Acionistas: Verint Systems, Ltd. (p.p. Alexandra 
da Silva Candemil) e Verint Witness Systems, LLC (p.p. 
Alexandra da Silva Candemil). 
Certifico que a presente ata é cópia fiel transcrita no livro 
de Atas das Assembleias Gerais da Companhia de nº 03, 
com folhas de nº 19 a 21.
Florianópolis - Sc, 24 de setembro de 2019.
Mesa:

Ricardo Luiz Moritz 
Presidente

Lucas Antanas Gandolfi Paranhos
Secretário

Acionistas Presentes:

Verint Systems, Ltd.
p.p. Alexandra da Silva 

Candemil 

Verint Witness Systems, LLC
p.p. Alexandra da Silva 

Candemil 

ANEXO I
À ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA DA SUNTECH S.A., REALIZADA EM 24 
DE SETEMBRO DE 2019

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO 
DE DURAÇÃO
Artigo 1. Suntech S.A. é uma sociedade por ações, com 
prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto neste 
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em 
especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas 
alterações posteriores (a “Lei das Sociedades por Ações”).
Artigo 2. A Companhia tem sede na Cidade de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Ferreira Lima, 
número 238, 9º andar, Centro, Florianópolis-Sc CEP 88015-
420, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.207.219/0001-29 e na 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) sob o 
NIRE 42300025836, em sessão de 11/04/2001, podendo criar 

e instalar escritórios, agências, filiais, sucursais, depósitos, 
departamentos, representações, escritórios comerciais ou 
outros estabelecimentos em qualquer localidade, no País ou no 
Exterior, ou, ainda, transferi-los de local ou fechá-los mediante 
deliberação do Conselho de Administração.
Artigo 3. A Companhia tem por objeto:
a) Comércio de equipamentos, acessórios e softwares de 
informática;
b) Desenvolvimento de softwares;
c) Participação societária em outras empresas na condição 
de acionista e/ou cotista;
d) Importação e exportação de equipamentos e software e 
serviços de telecomunicações; e 
e) Projetos e serviços de instalação e manutenção de 
equipamentos eletrônicos, telecomunicações, informática e 
redes.
CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 4. O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 27.568.847 (vinte e sete 
milhões, quinhentos e sessenta e oitenta e oitocentos e 
quarenta e sete mil reais), representados por 27.568.847 (vinte 
e sete milhões, quinhentos e sessenta e oitenta, oitocentos e 
quarenta e sete mil ações, todas ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal.
Parágrafo Único. Cada ação ordinária confere ao 
seu titular o direito de um voto nas Assembleias Gerais de 
Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma do 
presente Estatuto Social e conforme a legislação aplicável.
Artigo 5. A Companhia possui capital social autorizado de 
até R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Parágrafo Único. O capital social da Companhia 
poderá ser aumentado, dentro do limite de autorização previsto 
neste Estatuto Social, mediante deliberação do Conselho de 
Administração.
Artigo 6. Dentro do limite do capital autorizado e de 
acordo com plano aprovado em sede de Assembleia Geral de 
Acionistas, a Companhia poderá outorgar opção de compra de 
ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas 
naturais que lhe prestem serviços ou a sociedades sob seu 
controle. 
Artigo 7. É vedada a emissão de partes beneficiárias pela 
Companhia.
CAPÍTULO III ASSEMBLEIA GERAL DE 
ACIONISTAS
Artigo 8. As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-
ão ordinariamente uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros 
meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, 
a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei 
e, extraordinariamente, sempre que necessário, quando os 
interesses sociais, as disposições do presente Estatuto Social 
ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos Acionistas.
Artigo 9. As Assembleias Gerais de Acionistas, ordinárias 
ou extraordinárias, serão convocadas na forma da Lei das 
Sociedades por Ações, por qualquer Acionista, membro 
do Conselho de Administração ou membro da Diretoria da 
Companhia, devendo conter informações sobre o local, data, 
horário em que a Assembleia Geral será realizada e a ordem 
do dia, bem como qualquer documentação pertinente. 
 Parágrafo Único. Independentemente das formalidades de 
convocação para Assembleias Gerais de Acionistas previstas 
neste artigo, será considerada regularmente convocada a 
Assembleia Geral à qual comparecerem todos os acionistas 
da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei das 
Sociedades por Ações.
Artigo 10.  As Assembleias Gerais de Acionistas serão 
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e, 
na sua ausência, por membro do Conselho de Administração 
indicado pela maioria dos Acionistas presentes. Caberá ao 
Presidente da Assembleia Geral a indicação do Secretário.
Artigo 11. As deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, se maior não for o 
outro o quórum exigido por lei.
CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 12. A Companhia será administrada por um Conselho 
de Administração e por uma Diretoria, que terão suas 
atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro. Os membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria da Companhia tomarão posse 
mediante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, 
permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de 
seus sucessores.
Parágrafo Segundo. A Assembleia Geral de Acionistas 
fixará a remuneração anual da administração da Companhia e 
de suas Subsidiárias de acordo com o Plano de Remuneração.
CAPÍTULO V CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 13. O Conselho de Administração será constituído 
de 3 (três) a 5 (cinco) membros, todos residentes no Brasil ou 
no exterior representados por procurador residente no Brasil, 
eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato 
de 3 (três) anos, permitida a reeleição, e por ela destituíveis a 
qualquer tempo. 
Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral de Acionistas 
que eleger os membros do Conselho de Administração da 
Companhia indicará, dentre os membros eleitos, o Presidente 
e o Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo. Em caso de vacância do cargo de 
qualquer dos conselheiros, caberá ao Conselho a escolha do 
substituto, que exercerá a função até a data da realização da 
primeira Assembleia Geral que se realizar.
Artigo 14. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre 
que oportuno, por convocação de seu Presidente, dos 
Diretores ou qualquer outro Conselheiro, com antecedência 
mínima de 3 (três) dias.
Parágrafo Primeiro. A convocação poderá ser feita por 
carta, fax, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação, 
devendo ser incluído no aviso, a pauta da reunião. 
Parágrafo Segundo. A presença de todos os membros 
do Conselho de Administração permitirá a realização de 
Reuniões do Conselho de Administração independentemente 
da convocação aqui prevista.
Parágrafo Terceiro. As reuniões do Conselho de 
Administração poderão se realizar fora da sede da Companhia, 
no país ou no exterior, através de telefone, videoconferência ou 
qualquer outro meio de comunicação.
Artigo 15. Sempre que o Conselho de Administração 
se reunir para tratar de matéria cuja decisão dependa de 
esclarecimentos adicionais da Diretoria, esta poderá ser total 
ou parcialmente convocada para participar da reunião, sem 
direito a voto nas deliberações.
Artigo 16. Compete ao Conselho de Administração deliberar 
sobre as seguintes matérias:
(i) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
(ii) Aprovar os planos estratégicos e operacionais, bem como 
os orçamentos de investimentos e de capital da Companhia, 
promovendo as revisões necessárias; 
(iii) Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes 
suas atribuições, observando o disposto neste Estatuto Social;
(iv) Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer 
tempo os livros e documentos da Companhia, bem como 
solicitar informações sobre contratos celebrados pela 
Companhia ou em via de celebração ou sobre quaisquer outros 
atos;

(v) Estabelecer a remuneração dos diretores da Companhia, 
observada a remuneração global dos administradores fixada 
pela Assembleia Geral; 
(vi) Convocar a Assembleia Geral sempre que julgar 
conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei das Sociedades 
por Ações; 
(vii) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as 
contas da Diretoria;
(viii) Decidir, quando solicitada, os impasses ocorridos nas 
decisões de competência da diretoria;
(ix) Criar e instalar escritórios, agências, filiais, sucursais, 
depósitos, departamentos, representações, escritórios 
comerciais ou outros estabelecimentos em qualquer 
localidade, no País ou no Exterior, ou, ainda, transferi-los de 
local ou fechá-los; 
(x) Escolher e destituir auditores independentes; 
(xi) Autorizar quaisquer mudanças nas políticas contábeis da 
Companhia que não decorram de lei;
(xii) Autorizar a outorga pela Companhia de fianças, avais ou 
quaisquer modalidades de garantias para garantir obrigações 
de terceiros;
(xiii) Autorizar a alienação ou oneração de bens do ativo 
permanente da Companhia; 
(xiv)  Autorizar a Diretoria a abrir e/ou fechar contas 
bancárias em nome da Companhia;
(xv) Autorizar a Diretoria a ceder ou transferir a quaisquer 
empregados da Companhia ou a terceiros, quaisquer ativos 
ou informações envolvendo propriedade intelectual da 
Companhia;
(xvi) Autorizar previamente a constituição de qualquer 
subsidiária da Companhia; e
(xvii) Autorizar previamente a aquisição ou a disposição de 
qualquer participação em outras sociedades, bem como a 
aquisição e a disposição de instrumentos conversíveis em 
ações e/ou quotas de outra sociedade, ou a celebração de 
quaisquer contratos de associação (“jointventure”).
CAPÍTULO VI DIRETORIA
Artigo 17. A Diretoria será composta por até 5 (cinco) 
membros, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis a 
qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo 
um Diretor Técnico, um Diretor Financeiro, um Diretor de 
Operações, um Diretor Comercial e um Diretor Jurídico.
Parágrafo Primeiro. Os diretores serão eleitos para um 
mandato de 3 (três) anos, admitida a reeleição.
Parágrafo Segundo. Os Diretores não poderão usar a 
denominação social em negócios ou operações estranhos aos 
objetivos sociais. 
Artigo 18. Compete à Diretoria administrar todos os 
negócios da Companhia, representando-a, em Juízo ou fora 
dele, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais, 
municipais e demais entidades de direito privado, podendo 
praticar, enfim, quaisquer atos que julgarem necessários para 
o bom andamento dos negócios sociais, observados os limites 
fixados em lei e no presente Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro.        A representação ativa e passiva da 
Companhia, em Juízo ou fora dele, bem como a prática de 
todos os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam 
quaisquer direitos e obrigações para a Companhia compete a 
quaisquer 2 (dois) Diretores, sempre em conjunto.
Parágrafo Segundo. A Companhia será representada por 
qualquer dos Diretores nos casos de recebimento de citações, 
intimações ou notificações judiciais.
Parágrafo Terceiro. A prática, pela Diretoria, de qualquer 
dos atos descritos nos itens (xi) a (xvii) do Artigo 16 acima 
está sujeita à obtenção de autorização prévia do Conselho 
de Administração da Companhia, em sede de Reunião do 
Conselho de Administração.
Artigo 19. As procurações em nome da Companhia (i) 
serão exclusivamente outorgadas mediante a assinatura de 
2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) deverão especificar os 
poderes conferidos aos procuradores; e (iii) excetuando-se 
as procurações para fins judiciais (ad judicia), não terão prazo 
superior a 3 (três) anos.
Artigo 20. As reuniões da Diretoria serão convocadas por 
qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social assim 
exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos 
presentes e lavradas em livro próprio.
CAPÍTULO VII CONSELHO FISCAL
Artigo 21. O Conselho Fiscal somente será instalado nos 
exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação 
dos Acionistas, nos termos da legislação aplicável.
Artigo 22. O Conselho Fiscal, quando instalado, será 
composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 
membros e por igual número de suplentes, eleitos pela 
Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, 
com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei.
Parágrafo Único. A remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que 
os eleger.
CAPÍTULO VIII EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artigo 23. O exercício social terá início em 1º de janeiro e 
término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o 
balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser 
preparados.
Parágrafo Primeiro.  Do lucro líquido apurado no 
exercício, será deduzida a parcela de (i) 5% (cinco por cento) 
para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% 
(vinte por cento) do capital social; e (ii) 5% (cinco por cento), 
no mínimo, para constituição ou manutenção de Reserva 
Especial, destinada a custear investimentos na expansão ou 
a fortalecer o capital de giro da Companhia, não podendo o 
saldo desta conta exceder, a qualquer tempo, 150% (cento e 
cinquenta por cento) do capital social.
Parágrafo Segundo. Os Acionistas têm direito a um 
dividendo obrigatório anual de 25% (vinte e cinco por cento) 
do lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 202 da Lei das 
Sociedades por Ações.
Parágrafo Terceiro. O saldo remanescente terá a 
destinação determinada pela Assembleia Geral, observada a 
legislação aplicável.
Parágrafo Quarto. A Companhia poderá, a qualquer 
tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais 
ou para atender a interesses societários, inclusive para a 
distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, 
caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório, acima referido.
 Parágrafo Quinto. Observadas as disposições legais 
pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus Acionistas, 
por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital 
próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório.
CAPÍTULO IX LIQUIDAÇÃO
Artigo 24. A Companhia entrará em liquidação nos casos 
previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente 
para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante.
CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 25. Em tudo o que for omisso o presente Estatuto 
Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes.
Florianópolis-SC, 24 de setembro de 2019.
Mesa:

Ricardo Luiz Moritz 
Presidente

Lucas Antanas Gandolfi Paranhos
Secretário
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