Sábado, domingo e segunda-feira, 25, 26 e 27 de junho de 2022

Camil Alimentos S.A.

CNPJ/MF nº 64.904.295/0001-03 – NIRE 35.300.146.735 – Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho Fiscal realizada em 18 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2022, às 14h00, via conferência
telefônica (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação considerando a
presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal, sendo eles: Eduardo Augusto Rocha Pocetti
(“Sr. Eduardo Pocetti”), Marcos Silveira (“Sr. Marcos Silveira”) e Maria Elena Cardoso Figueira (“Sra.
Maria Elena”) e seus suplentes, sendo eles Ademir José Scarpin (“Sr. Ademir Scarpin”), Fernando
Cruchaki de Andrade (“Sr. Fernando Cruchaki”) e Maria Cecilia Rossi (“Sra. Cecilia Rossi”). Estavam
presentes, como convidados: Flavio Jardim Vargas, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
(“Sr. Flavio Vargas”); Carlos Roberto de Albuquerque Sá (“Sr. Carlos Sá”), Coordenador do Comitê de
Auditoria Estatutário, Eduardo Augusto Rocha Pocetti (“Eduardo Pocetti”), Presidente do Conselho
Fiscal, bem como o Marcos Pupo (“Sr. Marcos Pupo”), representante da EY Auditores Independentes,
empresa que elaborou o Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo
em 28 de fevereiro de 2022. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Pocetti, que
convidou o Sra. Mariana da Silva Oliveira Campos para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Examinar e
opinar, conforme o caso, sobre as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, o
Relatório Anual da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e os demais demonstrativos
elaborados pela Companhia referentes ao exercício social encerrado em 28 de fevereiro de 2022. 5.
Ata na Forma de Sumário: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente
ata na forma de sumário, sendo dispensada a leitura dos documentos referidos na ordem do dia por
já serem de seu conhecimento. 6. Deliberações: Instalada a Reunião, após exame e análise das
Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, o Relatório Anual da Administração,
o Relatório dos Auditores Independentes da E&Y, sem ressalvas, e os demais demonstrativos elaborados pela Companhia referentes ao exercício social encerrado em 28 de fevereiro de 2022, a ainda,
com base nos esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e pelos representantes
da auditoria externa, o Conselho Fiscal opinou e decidiu, por unanimidade de votos dos membros
presentes, e sem ressalvas, que as demonstrações financeiras e demais documentos estabelecidos
no artigo 133 da Lei nº 6.404/1976, estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral
da Companhia. O parecer, na forma do Anexo I, será assinado pelos membros do Conselho Fiscal,
em 19.05.2021, mesma data da divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia, e será
devidamente arquivado na sede da Companhia. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Foi aprovada,
por unanimidade, a publicação de extrato da presente ata, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e das considerações finais, não tendo sido apresentada qualquer manifestação por escrito. Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a
qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. 8. Conselheiros
Presentes: Srs. Eduardo Augusto Rocha Pocetti, Marcos Silveira e Maria Elena Cardoso Figueira.
9. Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Secretária: Sra. Mariana da Silva Oliveira
Campos. Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio. São Paulo, 18 de
maio de 2022. Eduardo Augusto Rocha Pocetti – Presidente; Mariana Oliveira Campos – Secretária.
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 293.770/22-0 em 09/06/2022.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL
AF 0622-22

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 065/2022 – Processo nº 030258 – GMS PE nº 1007/2022: Objeto: Aquisição de
OPME constantes na tabela SUS para o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e Hospital
Universitário Materno Infantil. Valor Máximo de R$ 1.013.679,48.
Recebimento das propostas: até 09h de 08/07/2022. Início da Sessão Pública: às 10h de 08/07/2022
(nº da Licitação: 946550). O edital e seus anexos com as especiﬁcações detalhadas dos objetos, bem
como os resultados de todas as fases desta licitação poderão ser consultados no site www.licitacoes-e.
com.br. Ponta Grossa, 24 de junho de 2022.
Saulo Pontarolo Marenda – Pregoeiro

Objeto: aquisição de equipamentos e contratação dos serviços para a
implementação de solução de disaster/recovery para proteção de dados e backup
que garantam a recuperação de dados dos principais sistemas do ambiente de
Tecnologia de Automação da Usina Hidrelétrica de ITAIPU.
Condição de participação: empresa legalmente estabelecida no Brasil ou no
Paraguai.
Caderno de bases e condições: disponível nos sites
https://compras.itaipu.gov.br ou
https://compras.itaipu.gov.py
Recebimento das propostas: até as 10h (horário de Brasília) de 12 de julho de
2022.

Daniele Tassi Simioni Gemael
Superintendente de Compras

Samuel Valiente Claverol
Superintendente-adjunto de Compras

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL
EF 0812-22
Objeto: contratação de licenças de uso e serviços da solução Oracle Primavera,
na modalidade Software como Serviço - SaaS (Software as a Service), baseada em
nuvem (Cloud).
Condição de participação: empresa legalmente estabelecida
no Brasil ou no Paraguai.
Caderno de bases e condições: disponível nos sites
https://compras.itaipu.gov.br e
https://compras.itaipu.gov.py.
Recebimento das propostas: até as 10h (horário de Brasília) de 08 de julho de 2022.

Daniele Tassi Simioni Gemael
Superintendente de Compras

Samuel Valiente Claverol
Superintendente-adjunto de Compras

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Á
Registro na CVM nº 01862-7 CNPJ nº
76.484.013/0001-45
AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar comunica aos seus Acionistas que
o Conselho de Administração, em sua 6ª/2022 Reunião Ordinária, realizada nesta data,
deliberou pela atribuição de crédito contábil referente a “Juros sobre o Capital Próprio” em
substituição aos dividendos obrigatórios, conforme previsão estatutária e com base nos
resultados alcançados pela Companhia no período de janeiro a junho de 2022.
O valor bruto atribuído é de R$ 154.206.243,29 (cento e cinquenta e quatro milhões, duzentos
e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos) e corresponde a R$
0,095664257 por ação ordinária e R$ 0,105230683 por ação preferencial do Capital Social da
Sanepar, resultando para as ações preferenciais um rendimento 10% (dez por cento) superior
em relação às ações ordinárias. O valor para cada UNIT corresponde a R$ 0,516586990.
Os Juros sobre o Capital Próprio estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda Retido na
Fonte, exceto para os acionistas imunes ou isentos.
O crédito aos acionistas será atribuído com base na posição acionária de 30 de junho de
2022, data de corte. A partir de 01 de julho de 2022, as ações serão negociadas ex-juros.
A disponibilização ﬁnanceira dos respectivos valores ocorrerá em data a ser deﬁnida em
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o mês de abril de 2023.
Curitiba, 23 de junho de 2022.
Abel Demetrio
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

