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TERMO DE POSSE 

Neste ato, CARLOS ALEX D'AVILA DE AVILA, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador da cédula de identidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn° 4046493245, expedida pela 
SSP/RS, inscrito no CPF do MF sob o n° 785.355.570-91, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Andrea, if 300, apto. 801, Bairro Boa Vista, CEP 
n. 91.340-400, na cidade de Porto Alegre/RS e ZELI TEREZINHA 
LYSAKOWSKI DE ÁVILA, brasileira, empresária, viúva, portadora da cédula 
de identidade n° 10.i-4979411, expedida pelo SSP/RS, inscrita no CPF do MF sob 

n° 315.548.730-53, residente e domiciliada na Rua Martinho Poeta, n° 2539, 
Ilha da Pintada, CEP 90090-120, na cidade de Porto Alegre/RS, declaram, sob as 
penas da lei, não estarem impedidos de exercer a diretoria da GREEN CARD 
S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, pe-ità ou suborno, concussão, peculato, por crime contra a 
economia :popular,:contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e, 
assim; por•força do presente Termo de Posse, foram investidos e tomam posse 
dos cargo de Diretor Presidente e de Diretora Adjunta da GREEN CARD S/A 
REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, respectivamente, para os quais foram 
devidarnente'eleitOSIfiá Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de maio 
de 2019, Corri todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela 
lei e gelo EstátutO-SOCial da Companhia. 

CARLOS
; 
ALEX 'AVILÀ-DE 	ZELI 

• 	' AVILA •• 
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Junta Comercial, I ndust r ial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Cert ifico regist ro sob o n°  5060109 em 13/ 06/ 2019 da Empresa GREEN CARD S/ A REFEI COES COMERCI O E SERI J OS, Nire 43300032981 e 

protocolo 191911801 -  24/ 05/ 2019. Autent icação:  A3272A9D1EA6C475E11F1B2163106F2AB6C1D611. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -  

Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse ht tp: / / jucisrs.rs.gov.br/ validacao  e informe n°  do protocolo C191000622131 e o código de 

segurança wgFv Esta cópia foi autent icada digitalm ente e assinada em  13/ 06/ 2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves — ecretá 'o-Geral. 
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A
Procuradoria-Geral do 
Estado do Rio Grande 
do Sul (PGE-RS)  realiza 
lim a série de eventos 

em  com em oração aos seus 54 
anos de atuação com  o tem a "A 
l'GE P lua atuação junto à adm i-
nist ração públira em  favor da 
t ransporem : ia c com bate a cor-
rupção". A programação. que 
ocorre ent re os dias 13 e 28 de 
março. tem  como objet ivo provo-
car uma reflexão a respeito dos 
mecanismos de que dispa°  a ad-
m inist ração do Estado no com -
bate h corrupção, aproxim ando 
a sociedade do poder público. 

Em  referencia ao Dia I nterna-
cional da Mulher, mulheres re-
presentontel do serviço público 
debatem  os desafios de suas car-
reiras c experienclas. O talk 
show será no Auditór io da PGE-
RS, amanhã. às 141130m in. 

Procuradores do Estado e ser-
vidores da PGE que com pleta-
ram  30, 20 e 15 anos de exerci-
do fundonal em  2018 serão ho-
m enageados pela t rwilcional Ou-  

torga das Honrarias -  Reconhe-
cinionto da Advocacia do Estado 

Reconhecim ento PGE-RS. O 
evento está marrado para n dia 
18, t is 16h, no Memorial da As-
sem bleia Legislat iva. Tam bém  
na Assem bleia, um  Grande Ex-
pediente, m im  proposição do de-
putado Fredcriro Antunes. ho-
menageará a Proeurodoria-Ge-
ral do Estado, no dia 19, às 14h. 

No dia 26. às 10h, uma pales-
t ra abordará os tenras do Ma-
nual de Sindicancia -  Orienta-  

da PGE-RS h Adm inist ra-
ção Pública, lançado com o obje-
t ivo de qualificar servidores es-
taduais que atuais no campo dis-
ciplinar. O sem inário da Rede 
de Cont role de Gestão Pública 
RS e n painel "Transparência 
no setor público" encerram  a 
program ação com  palest ra do 
Ministér io da 'Transparéncia c 
Cont roladoria-Geral da União (C-
nu) , na PGE, no dia 2.9, às 10h. 

Todos os eventos de com em o-
ração do aniversário da PGE 
são abertos ao público. 

MEI O SÉCULO 

Dedicação à área criminal 
Presidente da 0A11/ RS de 

1991 a 1993 e professor da UnI si-
nos durante 20 8 1 1 0 5 , o advogado 
cr indnalista Nereu Lim a „  
com pleta 50 anos dedi-
caries à profissão em à» 
2010. Com   73 anos, atua 
em seu escritór io ao la-
do do filho, especialista 
em  Giencias Penais e 
mest re cio Ciencias Cri-
m inais pela PUCRS, Ne-
roo Lim a Filho, além  do 
tam bém  advogado cr im i-
nalista Crist iano / Cruel. 

"Resum o toda a m inha vida 
profissional em  50 anos I ninter-
ruptos de advocacia cr im inal ho-
nesta". declara Lim a, que tam-
bém  foi conselheiro federal da 
Ordem  gaúcha nos periodos de 
1998 a 2001 e de 2001 a 2003. 
Durante sua gestão à frente da 
sereinnal, protocolou o pedido 
do impeachment  do cotão presi-
dente, Fernando Colior de Mello, 
perante o conselho federal da 

OAB em Brasília. Antes, no fim  
de 1978, part icipou, da época do 
presidente nacional da OAB Ray-

m undo Faoro, do pedi-
do de restauração do 
hebeas corpos, que es-
tava suspenso pelo Al. 
5, no governo do presi-
dente m ilitar Ernesto 
Gelsel. 

Natural de Lagoa 
Vermelha, Lima desen-
briu a poisar ' pela área 
cr im inal ajudando o pai 

no cartór io do Fórum  da cidade, 
aos 12 anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOM  14, foi estuda 
em  Porto Alegre e realizar o so-
nho de se tornar advogado cr lm i 
nalista. "Advogado não pode se 
movido só pela pecúnia, precisa 
entender que o t rabalho dele 
social. Assim  como existe um  
promotor para acusar, n juiz pa-
ra julgar, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAno Estado Dem orráll 
co de Direito deve haver sempre 
um  advogado para defender" , 
considera Lim a. 

Nereu Lima 

A Ordem  dos Advogados do Bra-
sil Soccional Rio Grande do Sul 
(OAD/ RS) , por meio da Com issão 
do Direito da Tecnologia da infor-
mação, promoverá o "Curso de Pro-
cesso Elet rônico eproc do TJRS no 
ambito do Direito Civil" . A iniciat i-
va terá com o objet ivo preparar os 
orbrigndris pare ut ilizar o processo 
clelrónien nas Varas de Família. 
Sucessees e Curatelas, obrigatório 
a part ir  de 18 de m arço. além  da 
área Civil.  A part ir  do dia 25, o 
cerre será implantado na matéria 
Mei na Com arca de Porto Alegre, 
m edo na Fazenda Pública e no Jui-
zado da I nfância e Juventude (MJ) . 

O curso sobre o Orce será rea-
lizado na próxim a sexta- feira, às 
18h, na OAB Cubo ( rua Manoelito 
de Ornellas. 59) , em  Porto Ale-
gre) . A inscrição será nt ravés da 
doação de 2 quilos de alim entos 
não perecivels, e pode ser feita no 
portaldoaluno.oabrs.org.br.  

O presidente da OAI VRS, Rir/ ar-
do Breier, enema que o t reinamen-
to será fundam ental para a advo-
cacia-  "O coroe é um pleito ant igo 
da nossa sece.jonal e elo tem  se ex-
pandido nas cidades de Mama, 
Caraziohn, Encantado e Porto Ale-
gre". disse. "Entendemos que o 
processo elet rônico t raz muita fa-  

cilidade ao exercido profissional. 
Com  o t reinam ento sobre o eproc, 
a Ordem gaúcha levará qualifica-
ção para todri is Advneeria gat inha 
na Just iça Estadual" , completou. 

O presidente da COm is5 / 1 .1 )  do 
Direito da Tecnologia da I nforma-
ção, nine Pereira Nallm ann, rei-
terou a im portando do corso. "A 
advocacia gaúcha contará com 
um  t reinam ento qualificado sobre 

aproe, que é um sistema sim -
pios, estável e seguro", com entou. 
"Tam bém  será disponibilizarin um  
t reinamento de forma presencial 
nas subseçées ao longo dos próxi-
mos meses", esclareceu. 
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,. 	Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria do Desenvolvimento Económico, Ciência e Tecnologia ,, 

,,,,.:.,..:-.:... 	 „ 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)  ‘‘. 

1: 	 4  

G-7 i rd. 	 / 

	

--,..\_ 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 
`""-) 	s 

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

43300032981 

Código da Natureza 
Jurídica 

2054 

N° de Matrícula dó AgehterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,   
Auxiliar do Comércio ' 

1 - REQUERIMENTO 
_ 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Nome: 	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

11 

N°   

111 

FCN/REMP 

1111111101111111111111 

RS2201800286864 

110111 

1 	I 	007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
053 1 BOLETIM DE SUBSCRICAO 

019 1 ESTATUTO SOCIAL 

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

PORTO AI FGERF 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

4 Janeiro 2019 	 Telefone de Contato: 
Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR 	 DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
A decisão 

/ 	/ 
Data 

NÃO 	/ 	/ 	 NÃO _'_1 Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2" Exigência 	3" Exigência 	4° Exigência 	50  Exigência 

E]  Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 
2" Exigência 	30  Exigência 	4" Exigência 	5° Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 	 , 
/ 

CÂMARA MUNICIPAL ii SIMõES FII 	Jos. , '-i .ereira Santo:. 
Jusair G ,/çaivesSilya 	. 

Oder Celest' i 
Pregoeiro 	 Me ' 	ro/ 

: - • .tha 	— 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMEMBRO DA COPIEL 

lOPEL  

7--------" , 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E 	VICOS, Nire 43300032981 e 
protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Clex;erton Signor - c e afio-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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Jusair onçalves Silva 	CÂMARA MUNICIPAL 

Pregoeiro 	
Elder Cele e Pausa 

PEL 

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/562.527-4 RS2201800286864 14/12/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 	
, 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 	 . 

4041 $ 
Jos 'ie Pereira Santos 

IMEMBRO DA COPE. 
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GRE E N CARD S/ A RE FE IÇÕE S COMÉ RCIO E  SE RVIÇOS 
CNPJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA92.559.830/0001-71 

NIRE N° 43300032981 

ATA DE  ASSE MBLE IA GE RAL E XTRAORDINÁRIA 
LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME ARTIGO 130, § 1°, DA LEI N. 

6.404/76 

DATA, HORA E  LOCAL: aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro, às 14 
horas, na Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, conj. 1001, na cidade de Porto 
Alegre/RS. 

PRE SE NÇA: Em primeira convocação, estão presentes os acionistas titulares 
da totalidade do capital social da Companhia, a saber: (i) ANA CLÁUDIA 
D'ÁVILA DE  ÁVILA BARUFFALDI, brasileira, advogada, casada pelo 
regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade n° 
1069861878, expedida pelo SJS/RS, inscrita no CPF do MF sob o n° 
919.580.080-87, residente e domiciliada na Rua Des. Augusto Loureiro Lima, 
99/901, Bairro Petrópolis, CEP n° 90470-120, na cidade de Porto Alegre/RS; (ii) 
CARLOS ALE X D'AVILA DE  AVILA, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador da cédula de identidade n° 4046493245, expedida pela SSP/RS, inscrito 
no CPF do MF sob o n° 785.355.570-91, residente e domiciliado na Rua 
Marechal Andrea, n° 300, apto. 801, Bairro Boa Vista, CEP n. 91.340-400, na 
cidade de Porto Alegre/RS; (iii) FINANÇA PARTICIPAÇÃO E  
E MPRE E NDIME NTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ do MF sob o n° 93.773.596/0001-43, estabelecida na Rua Largo Visconde 
do Cairú, n° 12, Conjuntos 1.003 a 1.007, Bairro Centro, CEP n" 90.030-110, na 
cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seus Sócios 
Administradores, ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE ÁVILA, a ser 
qualificada, e CARLOS ALEX D'AVILA DE AVILA, já qualificado, e (iv) 
ZE LI TE RE ZINHA LYSAKOWSKI DE  ÁVILA, brasileira, empresária, 
viúva, portadora da cédula de identidade n° 1014979411, expedida pelo SSP/RS, 
inscrita no CPF do MF sob o n° 315.548.730-53, residente e domiciliada na Rua 
Martinho Poeta, n° 2539, Ilha da Pintada, CEP 90090-120, na cidade de Porto 
Alegre/RS. 

CONVOCAÇÃO E  PUBLICAÇÕE S PRÉ VIAS: Os avisos de que trata o 
artigo 124 da Lei n. 6.404/76 foram dispensados pelo comparecimento dos 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO 	RVICOS, Nire 43300032981 e 
protocolo 185625274- 14/12/2018. Autenticação: É1 B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signo 	ecretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 

Jusair G 	alves Silva 

Pr goeiro 

CÂMARA MUNI CI PA 
Eider C O de Páula 

COPE. iÇr 
,Jósa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPereira Santos 

MEMBRO DA COMI  
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acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme §4° 

do mencionado artigo. 

ME SA: Os trabalhos foram presididos por CARLOS ALE X D'AVILA DE  

AVILA e secretariados por ZE LI TE RE ZINHA LYSAKOWSKI DE  ÁVILA. 

ORDE M DO DIA: Deliberar sobre: 

5.1. O aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 

10.200.000 (dez milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas. 

5.2. A redação do art. 5°, do Estatuto Social da Companhia. 

5.3. A alienação dos seguintes bens imóveis, de propriedade da Companhia: 

A fração de terras de 130.000 m2  (cento e trinta mil metros quadrados), 

dentro do todo maior de 533.682,39 m2  objeto da matrícula n. 54.958, do 

Registro de Imóveis da Comarca de Guaíba/RS; 

Os imóveis objeto das matrículas ns. 89.524, 89.548 e 89.578, todas do 

Cartório de Registro de Imóveis da 4a Zona, de Porto Alegre/RS; 

O imóvel objeto da matrícula n. 21.646, do Cartório de Registro de 

Imóveis da P Zona, de Porto Alegre/RS. 

5.4. A .alienação dos seguintes bens móveis, de propriedade da Companhia: 

UM. Benz, modelo E 350, na cor prata, ano 2010, placa IVL-0401, 

RENAVAM 00218624140; 

Volkswagen, modelo JETTA 2.0, na cor preta, ano 2011, placa IRY-9291, 

RENAVAM 00330079441; 
Volkswagen, modelo Novo Gol TL MCV, na cor preta, ano 2017, placa 
IXV-7991, RENAVAM 01118279163; 
Volkswagen, modelo Novo Gol TL MCV, na cor branca, ano 2017, placa 

IXV-7988, RENAVAM 01118277438; 

Volkswagen, modelo JETTA SD 2.0 FLEX, na cor prata, ano 2012, placa 
FAK-1957; 
Renault, modelo Logan, na cor prata, ano 2014, placa FRG-5880, 

RENAVAM 1003224706. 

5.5. A Consolidação do Estatuto Social. 

Jusair G çaives Silva 
Pregoeiro 

dMARA MUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' NICIP 
Ed lestl 

Membro! 
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de Paula 	Josàhe ,Pereira Santos 

OPEL 	'MEMBRO DA COPZI. 
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‘' 4  CAMARA MUNICIPAL 
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Pregoeiro 	 ernbro COPE: 
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5.6. A autorização para que os acionistas efetuem Adiantamento para Futuro 

Aumento de Capital (AFAC) na Companhia, no montante global de até R$ 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

6. DE LIBE RAÇÕE S: As deliberações aprovadas na presente ata são 

justificadas em razão da necessidade de melhorar os índices econômico- 

financeiros da Companhia, especialmente para o fim de aprimorar a qualificação 

desta em procedimentos administrativos de licitação pública. 

6.1. Os acionistas aprovaram, à unanimidade, o aumento de capital social da 

Companhia mediante emissão e subscrição de 10.200.000 (dez milhões e 

duzentas mil) ações ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um 

real) cada uma, por meio da integralização do valor total de R$ 10.200.000,00 

(dez milhões e duzentos mil reais), sendo 3.400.000 subscritas em favor da 
acionista ANA CLÁUDIA D'ÁVILA DE  ÁVILA BARUFFALDI, 3.400.000 
subscritas em favor do acionista CARLOS ALE X D'AVILA DE  AVILA, e 
3.400.000 subscritas em favor da acionista ZE LI TE RE ZINHA 
LYSAKOWSKI DE  ÁVILA, cuja integralização é feita à vista, em moeda 
corrente nacional, em até 05 (cinco) dias úteis contados da presente data, 

mediante Transferência Eletrônica Disponível — TED para conta corrente de 

titularidade da Companhia, nos termos dos Boletins de Subscrição que integram 

a presente ata como Anexos I, II e III. 

6.1.1. A acionista FINANÇA PARTICIPAÇÃO E  E MPRE E NDIME NTOS 
LTDA concorda com a subscrição e integralização de ações operada no item 6.1 

acima, e renuncia expressamente ao seu direito de preferência para subscrição do 

aumento de capital. 

6.1.2. Assim, o capital social da Companhia passa de: R$ 18.770.000,00 (dezoito 

milhões, setecentos e setenta mil reais), divididos em 18.770.000,00 (dezoito 

milhões, setecentas e setenta mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 

1,00 (um real) cada uma, para: R$ 28.970.000,00 (vinte e oito milhões, 

novecentos e setenta mil reais) divididos em 28.970.000 (vinte e oito milhões, 

novecentas e setenta mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 1,00 (um 

real) cada uma. 

6.1.3. Em razão da deliberação retro, os acionistas aprovaram, à unanimidade, a 

alteração da redação do art. 5°, do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter 

a seguinte redação: 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARO S/A REFEICOES COMERC g E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
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CÂMARA MUNI CI PAL 
Elder C 

mbro / 
de Pauta 

MORO DA COPE. OPEL 

S FI LHO Josa Pereira Santos 

" Artigo 5° - O capital social é de R$ 28.970.000,00 (vinte e oito 

milhões, novecentos e setenta mil reais), neste ato, já totalmente 

integralizado em bens imóveis e moeda corrente nacional, 

dividido em 28.970.000 (vinte e oito milhões, novecentas e 

setenta mil) ações ordinárias nominativas com o valor nominal 

de R$ 1,00 (uma real) cada uma." 

6.2. Os acionistas aprovaram, à unanimidade, a alienação dos seguintes bens 

imóveis: 

A fração de terras de 130.000 m2  (cento e trinta mil metros quadrados), 

dentro do todo maior de 533.682,39 m2  objeto da matrícula n. 54.958, do 

Registro de Imóveis da Comarca de Guaíba/RS, pelo valor mínimo de R$ 

3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), de acordo com os 

laudos de avaliação imobiliária apresentados na presente data; 

Os imóveis objeto das matrículas ns. 89.524, 89.548 e 89.578, todas do 

Cartório de Registro de Imóveis da 4' Zona, de Porto Alegre/RS, pelo 

valor mínimo de R$ 988.800,00 (novecentos e oitenta e oito mil e 

oitocentos reais), de acordo com os laudos de avaliação imobiliária 

apresentados na presente data; 

O imóvel objeto da matrícula n. 21.646, do Cartório de Registro de 

Imóveis da ia  Zona, de Porto Alegre/RS, pelo valor mínimo de R$ 

104.850,00 (cento e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), de acordo 

com os laudos de avaliação imobiliária apresentados na presente data. 

6.3. Os acionistas aprovaram, à unanimidade, a alienação dos seguintes bens 

móveis: 

UM. Benz, modelo E 350, na cor prata, ano 2010, placa IVL-0401, 

RENAVAM 00218624140; 

Volkswagen, modelo JETTA 2.0, na cor preta, ano 2011, placa IRY-9291, 

RENAVAM 00330079441; 

Volkswagen, modelo Novo Gol TL MCV, na cor preta, ano 2017, placa 
IXV-7991, RENAVAM 01118279163; 
Volkswagen, modelo Novo Gol TL MCV, na cor branca, ano 2017, placa 

IXV-7988, RENAVAM 01118277438; 

Volkswagen, modelo JETTA SD 2.0 FLEX, na cor prata, ano 2012, placa 
FAK-1957; 
Renault, modelo Logan, na cor prata, ano 2014, placa FRG-5880, 

RENAVAM 1003224706. 

Jusair G 	alves Silva 

Pr eoeirO 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Gran 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/0172019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta Cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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6.4. Em razão das deliberações retro, os acionistas aprovaram, à unanimidade, a 

consolidação do Estatuto Social da Companhia (Anexo IV). 

6.5. Os acionistas autorizaram, à unanimidade, que os próprios acionistas 

efetuem Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) na Companhia, 

de forma desproporcional ao capital social, no montante global de até R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), com prazo para conversão fixado em 120 
(cento e vinte) dias, contados do fim do exercício social. 

7. E NCE RRAME NTO, LAVRATURA E  LE ITURA DA ATA. Respeitadas 
todas as formalidades legais e 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 desta Ata no livro 

próprio, em forma de sumário, conforme admitido pelo art. 130, § 1°, da Lei n. 

6.404/76, a qual foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os 

presentes assinada. Porto Alegre/RS, 14 de dezembro de 2018. Acionistas: ZE LI 
TE RE ZINHA LYSAKOWSKI DE  ÁVILA, CARLOS ALE X D'AVILA DE  
AVILA, ANA CLÁUDIA D' ÁVILA DE  ÁVILA BARUFFALDI e 
FINANÇA PARTICIPAÇÃO E  E MPRE E NDIME NTOS LTDA. 

CARLOS ALE X D'AVILA DE  ZE LI TE RE ZINHA LYSAKOWSKI 
AVILA 	 DE  ÁVILA 

ANA CLÁUDIA D'ÁVILA DE  	FINANÇA PARTICIPAÇÃO E  
ÁVILA BARUFFALDI 	E MPRE E NDIME NTOS LTDA 

Visto: 	  

Cristiano Roesler Barufaldi 

OAB/RS 55.179 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARO S/A .REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 ; 
protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/562.527-4 RS2201800286864 14/12/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

919.580.080-87 ANA CLAUDIA D AVILA DE AVILA BARUFFALDI 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 

919.718.450-00 CRISTIANO ROESLER BARU FALDI 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 

iusair Go 

Pre 

1 

lves Silva 	CÂMARA MUNICIPAIO "aula 
oeiro 	

&ler Cãs 	• 
ro/ COEI 

 

e Pereira SantoS 
MEMBRO DA COM 
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do 
Certifico registro sob o n° 4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 

pág. 8/20 
2,6ZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft.:1051311, 

A1110 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcom. 



e Pereira Santos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEMBRO DA COM 

Página 1 de 1 

, 

A.- O 

ZV, '0 31 • .4;.kt:t¥ 

	

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(0° 

Anexo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
CNPJ N°92.559.830/0001-71 

NIRE N°43300032981 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 

Quantidade de Ações: 3.400.000 (três milhões e quatrocentas mil) ações 

ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

totalizando R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais). 

Qualificação do Acionista Quantidade 
de ações 

subscritas 

Preço de 
emissão 

(por ação) 

Valor e Forma da 
Integralização 

ANA CLÁUDIA D'ÁVILA 
DE ÁVILA BARUFFALDI, 
brasileira, 	advogada, 	casada 

pelo 	regime 	de 	separação 

total de bens, portadora da 

cédula 	de 	identidade 	n° 

1069861878, 	expedida pelo 

SJS/RS, inscrita no CPF do 

MF sob o n° 919.580.080-87, 

residente 	e 	domiciliada 	na 

Rua Des. Augusto Loureiro 

Lima, 	99/901, 	Bairro 

Petrópolis, 	CEP 	n° 	90470- 

120, 	na 	cidade 	de 	Porto 

Alegre/RS. 

3.400.000 R$1,00 R$ 3.400.000,00, à 

vista, 	em 	moeda 

corrente 	nacional, 

em até 05 	(cinco) 

dias úteis, contados 

da 	presente 	data, 

mediante 

Transferência 

Eletrônica 

Disponível — TED 

para conta corrente 

de 	titularidade 	da 

Companhia. 

Porto Alegre/RS, 14 de dezembro de 2018. 

ANA CLÁUDIA D'ÁVILA DE ÁVILA BARUFFALDI 
Acionista 

hisalr G çalves Silva 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACÂMARA MUNI CI PA 
Eider 	e aula 

Pr goeiro 	 lembro COPE 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981—e—  ' 
protocolo 185625274- 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segúrança URq9 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

Anexo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/562.527-4 RS2201800286864 14/12/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF 

919.580.080-87 ANA CLAUDIA D AVILA DE AVILA BARUFFALDI 

Nome 

44"--  Jusair G çaivesSliva 	CkMARAMUNICIPA I. 
1, 

 SIM 2 ; 

Pregoeiro 	
Elder Celest • . 'aula 

t,  ,•ro COPEL 

'' • Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Gra 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 	resa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 

—., protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARDS/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, 	0032981 e 

protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 

validar este documento, acesse htfp://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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Anexo II 

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
CNPJ N° 92.559.830/0001-71 

NIRE N° 43300032981 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 

Quantidade de Ações: 3.400.000 (três milhões e quatrocentas mil) ações 

ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

totalizando R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais). 

Qualificação do Acionista Quantidade 
de ações 

subscritas 

Preço de 
emissão 

(por ação) 

Valor e Forma da 
Integralização 

CARLOS ALEX Ir AVILA 
DE 	AVILA, 	brasileiro, 

solteiro, empresário, portador 

da cédula de identidade n° 

4046493245, 	expedida pela 

SSP/RS, inscrito no CPF do 

MF sob o n° 785.355.570-91, 

residente 	e 	domiciliado 	na 

Rua 	Marechal 	Andrea, 	n° 

300, apto. 	801, Bairro Boa 

Vista, CEP n. 91.340-400, na 

cidade de Porto Alegre/RS. 

3.400.000 R$1,00 R$ 3.400.000,00, à 

vista, 	em 	moeda 

corrente 	nacional, 

em até 05 	(cinco) 

dias úteis, contados 

da 	presente 	data, 

mediante 

Transferência 

Eletrônica 

Disponível — TED 

para conta corrente 

de 	titularidade 	da 

Companhia. 

Porto Alegre/RS, 14 de dezembro de 2018. 

CARLOS ALEX D'AVILA DE AVILA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acionista 

C 	 IIYOMOR 

ÁRIO GERAL 
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

Anexo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/562.527-4 RS2201800286864 14/12/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 

Nome 

Jusair 	çaves Silva 

Pregoeiro 

CÂMARA MUNICIPAL 	FILHO 
Elder C 	• de Paula 

OPEL 

MEMBRO DA COM. Página 1 de 1 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
protocolo 185625274- 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
CNPJ N°92.559.830/0001-71 

NIRE N°43300032981 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 

Quantidade de Ações: 3.400.000 (três milhões e quatrocentas mil) ações 

ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

totalizando R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais). 

Qualificação do Acionista Quantidade 
de ações 

subscritas 

Preço de 
emissão 

(por ação) 

Valor e Forma da 
Integralização 

ZELI 	TEREZINHA 
LYSAKOWSKI 	DE 
ÁVILA, 	brasileira, 

empresária, viúva, portadora 

da cédula de identidade n° 

1014979411, 	expedida 	pelo 

SSP/RS, inscrita no CPF do 

MF sob o n° 315.548.730-53, 

residente 	e 	domiciliada 	na 

Rua Martinho Poeta, n° 2539, 

Ilha da Pintada, CEP 90090- 

120, 	na 	cidade 	de 	Porto 

Alegre/RS. 

3.400.000 R$1,00 R$ 3.400.000,00, à 

vista, 	em 	moeda 

corrente 	nacional, 

em até 05 	(cinco) 

dias úteis, contados 

da 	presente 	data, 

mediante 

Transferência 

Eletrônica 

Disponível — TED 

para conta corrente 

de 	titularidade 	da 

Companhia. 

Porto Alegre/RS, 14 de dezembro de 2018. 

ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE ÁVILA 
Acionista 

Jusair 	
alves Silva ckmARAMUNICIP 

Eide 
Pregoeiro 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARO S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981.e 

protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1852958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 

validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

Anexo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/562.527-4 RS2201800286864 14/12/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 

Nome 

Josane erma Santos 

MEMBRO DA COPGL 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Cele'i 

Me 
e Paula 
PEL 

' • Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul .0 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 

----" protocolo 185625274- 14/12/2018. Autenticaçâo: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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lusair G çalves Silva 	CÂMARA MUNICIPAL 1,  

aula Pregoeiro 	 Elder Ce
bro / OPEL 

eágnin de 

GRE E N CARD S/ A RE FE IÇÕE S COMÉ RCIO E  SE RVIÇOS 
CNPJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN° 92.559.830/ 0001-71 

NIRE  43300032981 

E STATUTO SOCIAL CONSOLIDADO 

CAPÍTULO 1- DE NOMINAÇÃO, SE DE  OBJE TO E  DURAÇÃO 

Artigo 1° - Foi constituída uma sociedade anônima sob a denominação social de GREEN CARO S/A REFEIÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS que se regerá pelo presente e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 

Artigo 20  - A sociedade tem a sua sede e foro na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul — Largo Visconde do 
Cairti 12— salas 701, 904, 905 e 1001 — 10° andar — Centro — CEP 90.030-110, podendo por resolução da diretoria abrir e/ou 
suprir filias em qualquer localidade do país. 

Parágrafo Único — A sociedade tem as seguintes filias, sem destaque do Capital social: 

Filial 01 — São Paulo/SP: Rua da Consolação, n. 331, sala 910/911, Bairro Centro, CEP n. 01.301-000; 
Filial 02— São José/SC: Rua Domingos André Zanini, n. 277, sala 709, CEP n. 88.117-200; 
Filial 03 — Curitiba/PR: Avenida Presidente Getúlio Vargas, n. 2.391, Edifício Lyzis Isfer, conjunto 106, Bairro Água 
Verde, CEP n. 80.240-040; 
Filial 04— Rio de Janeiro/RJ: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., n. 126, salas 606 e 607, Bairro Del Castilho, CEP 
n. 20.765-000; 
Filial 05 — Recife/PE: Rua Estado de Israel, n. 262, Edifício Selecta Center, Sala 806, Bairro Ilha do Leite, CEP n. 
50.070-420. 
Filial 06— Salvador/BA: Rua Miguel Camon, 527, cj. 403, Bairro Comércio, CEP n. 40015-000; 
Filial 07— Fortaleza/CE: Rua Pedro Borges, n. 33, sala 1028, Bairro Centro, CEP n. 60.055-110; 
Filial 08 — Brasília/DF: SCN Q.6, cj. A, bloco A SALA, n. 404, Bairro Asa Norte, CEP n. 70.310-500; 
Filial 09— Belo Horizonte/MG: Rua Goitacazes, n. 103, cj. 1411, Bairro Centro, CEP n. 30.190-050. 

Artigo 3° - A sociedade tem por objeto social a prestação de serviço de convênio, através da administração e intermediação 
entre funcionário de empresa privada ou pública e o comércio, para fornecimento dos seguintes produtos: a) vale-refeição 
(tíquetes refeição), vale-alimentação (tíquetes alimentação) e cartões eletrônicos refeição e alimentação, junto a restaurantes 
lanchonetes supermercados e similares; b) vale cultura (tíquetes e cartões eletrônicos), junto a cinemas, casas de shows e 
espetáculos musicais, galerias de arte, livrarias, teatros, artesanatos, circos, estúdios de dança e fotografia e similares; c) vale-
combustível (tíquetes e cartões eletrônicos), junto a postos de abastecimentos de combustível e similares. 

Artigo 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  - A sociedade terá prazo indeterminado de duração. 

CAPÍTULO II- CAPITAL E  AÇÕE S 

Artigo 5"  - O capital social é de R$ 28.970.000,00 (vinte e oito milhões, novecentos e setenta mil reais), neste ato, já totalmente 
integralizado em bens imóveis e moeda corrente nacional, dividido em 28.970.000 (vinte e oito milhões, novecentas e setenta 
mil) ações ordinárias nominativas com o valor nominal de R$ 1,00 (uma real) cada uma. 

Artigo 6"  - Cada ação ordinária nominativa corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 

Artigo 7' - A sociedade poderá emitir cautelas ou títulos múltiplos de ações. 

CAPITULO III - ADMINSTRAÇÃO 

Artigo 8° - A sociedade será administrada por uma diretoria composta de um Diretor Presidente e, opcionalmente, um Diretor 
Vice-Presidente, e de um a três Diretores Adjuntos, acionistas ou não, eleitos pelo prazo de três anos, podendo ser reeleitos. 

Parágrafo 1° - Vencido o prazo do mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício pleno de seus cargos até a 
posse dos que vierem a substituí-los. 

Junta Comercial, Industrial e Servi • do Rio Grande do Sul 
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Parágrafo 2° - A remuneração da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral que poderá fazê-lo com verbo global ou 

individual. 

Parágrafo 3"  - A diretoria reunir-se-á convocada por um de seus Diretores sempre que os negócios da administração da 
sociedade necessitarem de reuniões, e lavrar-se-á atas no livro de "Atas de Reunião da Diretoria". 

Artigo 9"  - Compete ao Diretor—Presidente, individualmente: 

a.A plena administração dos negócios da sociedade, dentro de seus objetivos, para o que fica investido de todos os 
poderes legais necessários para representá-la em juízo, ou fora dele, em suas relações com terceiros, podendo, 
inclusive, nomear e constituir procuradores, através de instrumento público ou particular, com todos os poderes "ad 
negocia" e "ad judicia". 

b. Emitir, aceitar, caucionar, endossar e qualquer forma de negociar cheques, promissórias, letras de câmbio, ações da 
empresa e outros títulos. 

c.Contratar empréstimos, cartas de crédito e transações análogas, assumir obrigações com estabelecimentos bancários, 
firmar compromissos de serviço com profissionais liberais, firmando documentos que se fizerem necessários e 
assumindo todas as obrigações e garantias decorrentes, constituir garantias reais, e de aplicações financeiras em 
garantia de contratos de fiança ou cédulas de crédito bancário, bem como ratificar as garantias de contratos já 
emitidos anteriormente, ficando autorizado também futuros aditamentos nestas operações mantendo suas respectivas 
ou novas garantias reais. 
Assinar as cautelas ou títulos de ações. 

O Diretor Presidente poderá substituir diretores, bem como deixar os cargos vagos até o fim do mandato a seu critério. 

Compete aos Diretores Vice-Presidente e Adjuntos, em conjunto de dois: 

Representar a sociedade perante bancos, casas bancárias e outros estabelecimentos de crédito, com promissórias, 
duplicatas, letras de câmbio, notas em cédulas de crédito rural, dar ordem e contraordem, assinar sobre abatimentos, 
descontos, prorrogações de prazos a duplicatas, requisitar talões para uso da sociedade, transferir limites de crédito, ou 
descontos para outras agências dos mesmos bancos em outras praças. 

Compete aos Diretores Vice-Presidente e Adjuntos, isoladamente: 

Representar a sociedade em licitações públicas ou de qualquer natureza, podendo para tanto, os ditos Diretores, 
assinarem propostas referentes a concorrências, tomada de preços, carta convite e pregões, prestarem caução em geral, 
dar lances verbais e escritos e participarem de licitações. 

Parágrafo único — A alienação de bens dependerá da aprovação da maioria absoluta do Capital Social aprovada em 
Assembleia Geral convocada e realizada regularmente na forma da legislação vigente. 

Artigo 10° - No impedimento ou ausência temporária de um dos diretores, competirá ao Diretor-Presidente substitui-lo. 

Artigo 11"  - Em caso de vaga do Diretor-Presidente, deverá no prazo de 30 (trinta) dias ser convocada e realizada uma 
Assembleia Geral, para eleição e preenchimento do cargo vago, cujo membro eleito exercerá mandato pelo tempo que restava 
ao substituído. 

Artigo 12° - A investidura nos cargos da Diretoria far-se-á por termo de posse lavrado no livro "Atas de Reunião da Diretoria" 
independe da prestação de garantia. 

CAPÍTULO IV - ASSE MBLE IAS GE RAIS 

Artigo 13° - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses ao término do exercício social e 
extraordinário, sempre que os interesses sociais exigirem, por convocação de quaisquer dos Diretores, de acordo com a 
legislação vigente — artigo 123 da Lei n° 6.404/76. 

Artigo 14° - A Assembleia Geral será instalada por um dos Diretores e os trabalhos serão dirigidos por mesa composta de 
Presidente e Secretário, indicados pelos acionistas presentes. 

Parágrafo único — As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria absoluta de votos ressalvadas as exceções legais. 
Dos trabalhos e deliberações será lavrada em livro próprio, ata assinada pelos membros presentes. 
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Artigo 15° - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAs pessoas presentes na Assembleia deverão provar sua qualidade de acionista ou de representante o'‘curado 
de acionista observados os termos e exigências legais. 

ç 

Gaci 

sa e Pereira Santos 

MEMBRO DA COM 

CAPÍTULO V - CONSE LHO FISCAL 

Artigo 16"  - A sociedade terá um Conselho Fiscal que não funcionará de modo permanente, mas apenas nos exercícios sociais 
em que for instalado a pedido de acionistas que representarem no mínimo 10% (dez por cento) das ações com direitb de voto, 
ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. 

Parágrafo único - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros titulares e suplentes em 
igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral e que lhes fixará remuneração. 

CAPÍTULO VI- E XE RCÍCIO SOCIAL, DE MONSTRAÇÕE S FINANCE IRAS E  DIVIDE NDOS 

Artigo 17"  - O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, data em que será levantado o Balanço e 
elaboradas as Demonstrações legais, sendo facultado levantar balanço semestral e anual. 

Parágrafo 1° - Feitas as depreciações e provisões permitidas e/ou determinadas por lei, o lucro líquido será apurado e terá a 
seguinte destinação: 

05% (cinco por cento) ao Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento); 
06% (seis por cento), no mínimo, para dividendos aos acionistas; 
O saldo restante ficará a disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre sua destinação, atendendo os 
preceitos legais. 

Artigo 18° - Prescreverão em favor da sociedade os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos da data em que 
tenham sido postos a disposição dos acionistas. 

CAPITULO VII- LIQUIDAÇÃO 

Artigo 19° - A sociedade poderá entrar em liquidação nos casos previstos em lei. 

Parágrafo único - A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação da sociedade estabelecerá o modo de procedê-lo, além 
de escolher os liquidantes que poderão ser os próprios diretores ou um deles e fixar-lhes os proventos, bem como assim eleger, 
se for o caso, o Conselho Fiscal para funcionar durante a liquidação. 

CAPÍTULO VIII- DISPOSIÇÕE S FINAIS 

Artigo 20"  - A sociedade poderá adotar outro tipo jurídico, por deliberação da Assembleia Geral. 

Artigo 21° - Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos em consonância com as disposições legais em vigor. 

Lido e aprovado em Assembleia Geral em 14 de dezembro de 2018, o Estatuto Social da GREEN CARD S/A REFEIÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS, com a assinatura de todos acionistas. 

Porto Alegre/RS, 14 de dezembro de 2018. 
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CPF Nome 

Assinante(s) 

919.580.080-87 ANA CLAUDIA D AVILA DE AVILA BARUFFALDI 

CPF Nome 

Assinante(s) 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial eyitegraço 
Secretária do Desenvolvimento'Eco'nóMicO, Ciência e Tecnologia 
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GREEN CARO S/A REFEICOES COMERCIO E 

SERVICOS, de nire 4330003298-1 e protocolado sob o número 18/562.527-4 em 14/12/2018, encontra-se 

registrado na Junta Comercial sob o número 4936286, em 16/01/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 

TURMA 6 TURMA 6 DE VOGAIS. 

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, 
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Porto Alegre, Segunda-feira, 4 de Fevereiro de 2019 n,#(4 	-nDiário Oficial 	 4 

GREEN CARD S/ A REFEI ÇÕES, ,d0 I VI ÉRt I O E SERVI ÇOS 

Protocolo: 2010)0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)0235024 

Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ 92.559.830/0001-71 - NIRE 43 3 0003298 1. Ata ide -ASsembleia 
Geral Extraordinária Lavrada sob forma de Sumário, conforme Artigo 130, § 1°, da Lei n°6.404/76. 1. Data,Mora-a Local: Aos 
14 (quatorze) dias do mês de dezembro, às 14 horas, na Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, conj. 1001,i,na cidade de Porto 
Alegre/RS. 2. Presença: Em primeira convocação, estão presentes os acionistas titulares da totalidade-dP- Capital social da 
Companhia, a saber: (1) Ana Cláudia D'Ávila de Ávila Baruffaldi, brasileira, advogada, casada pelo regime de separação total 
de bens, portadora da cédula de identidade n° 1069861878, expedida pelo SJS/RS, inscrita no 'CPF-do MF sob o n° 
919.580.080-87, residente e domiciliada na Rua Des. Augusto Loureiro Lima, 99/901, Bairro PetrópOiCEP n°90470-120, na 
cidade de Porto Alegre/RS; (ii) Carlos Alex D'Avila de Avila, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade n° 
4046493245, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF do MF sob o n° 785.355.570-91, residente adomICIliado na Rua Marechal 
Andrea, n° 300, apto. 801, Bairro Boa Vista, CEP n° 91.340-400, na cidade de Porto AlegreiRS';'(iii),Rnança Participação e 
Empreendimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob o n°/ 93.773596/0001-43, estabelecida 
na Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, Conjuntos 1.003 a 1.007, Bairro Centro, CEP 1i°190030-110, na cidade de Porto 
idegre/RS, neste ato representada por seus Sócios Administradores, Zeli Terezinha Lysakdvvski,de Ávila, a ser qualificada, e 
Carlos Alex D'Avila de Avila, já qualificado, e (iv) Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila /brasiteira-,,e'mpresária, viúva, portadora da 
cédula de identidade n° 1014979411, expedida pelo SSP/RS, inscrita no CPF do MF 	n° 315.548.730-53, residente e 
domiciliada na Rua Martinho Poeta, n° 2539, Ilha da Pintada, CEP 90090-120, na cidacia.de'Porto Alegre/RS. 3. Convocação e 
Publicações Prévias: Os avisos de que trata o artigo 124 da Lei n° 6.404/76 foram disPansados pelo comparecimento dos 
acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme §4° dP Mencionado artigo. 4. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos por Carlos Alex D'Avila de Avila e secretariados por ZeliTerezinha4sakowski de Ávila. 5. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: 5.1. O aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 10.200.000 (dez milhões e duzentas 
mil) ações ordinárias nominativas. 5.2. A redação do art. 5°, do Estatuto Social da Companhia. 5.3. Aalienação dos seguintes 
bens imóveis, de propriedade da Companhia: a. Afração de terras de 130.000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm2   (cento e trinta mil metros quadrados), dentro 
do todo maior de 533.682,39 m2   objeto da matrícula n° 54.958, do Registro de Imóveis da Comarca de Guaíba/RS; b. Os 
imóveis objeto das matrículas n°s 89.524, 89.548 e 89.578, todas do Cartório de Registro de Imóveis da 4° Zona, de Porto 
Alegre/RS; c. O imóvel objeto da matrícula n°21.646, do Cartório'de Registro de Imóveis da 1° Zona, de Porto Alegre/RS. 5.4. A 
alienação dos seguintes bens móveis, de propriedade da Companhia: a. I/M. Benz, modelo E 350, na cor prata, ano 2010, placa 
IVL-0401, RENAVAM 00218624140; b. Volkswagen, modelo JEtTA 2'.0,sna cor preta, ano 2011, placa IRY-9291, RENAVAM 
00330079441; c. Volkswagen, modelo Novo Gol TL MCV, na cor-Prata, ano 2017, placa IXV-7991, RENAVAM 01118279163; d. 
Volkswagen, modelo Novo Gol TL MCV, na cor branca, ano/ 2017placa IM./-7988, RENAVAM 01118277438; e. Volkswagen, 
modelo JETTASD 2.0 FLEX, na cor prata, ano 2012, placa FAK'-1957; f. Renault, modelo Logan, na cor prata, ano 2014, placa 
FRG-5880, RENAVAM 1003224706. 5.5. AConsolidação do-Estattíto Social. 5.6. Aautorização para que os acionistas efetuem 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC),na Companhia, no montante global de até R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais). 6. Deliberações:As deliberações aprovadas na presente ata são justificadas em razão da necessidade de 
melhorar os índices econômico-financeiros da Companhia, especialmente para o fim de aprimorar a qualificação desta em 
procedimentos administrativos de licitação pública. 6:1. Os acionistas aprovaram, à unanimidade, o aumento de capital social 
da Companhia mediante emissão e subscrição de 10.200.000 (dez milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, ao 
preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada um a:POr meio da integralização do valor total de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e 
duzentos mil reais),. sendo 3.400.000 subscritas ém favor da acionista Ana Cláudia D'Ávila de Ávila Baruffaldi, 3.400.000 
subscritas em favor do acionista Carlos Alex D'Avila de Avila, e 3.400.000 subscritas em favor da acionista Zeli Terezinha 
Lysakowski de Ávila, cuja integralização é feita à vista, em moeda corrente nacional, em até 05 (cinco) dias úteis contados da 
presente data, mediante Transferência Eletrônica Disponível - TED para conta corrente de titularidade da Companhia, nos 
termos dos Boletins de Subscrição que integram a presente ata como Anexos I, II e III. 6.1.1. A acionista Finança Participação e 
Empreendimentos Ltda concorda corn,\ a subscrição e integralização de ações operada no item 6.1 acima, e renuncia 
expressamente ao seu direitode preferência para subscrição do aumento de capital. 6.1.2. Assim, o capital social da 
Companhia passa de: R$ 18.770.000,90 (dezoito milhões, setecentos e setenta mil reais), divididos em 18.770.000,00 (dezoito 
milhões, setecentas e setenta _mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, para: R$ 
28.970.000,00 (vinte e oito milhões, novecentos e setenta mil reais) divididos em 28.970.000 (vinte e oito milhões, novecentas e 
setenta mil) ações ordináriaS;riOrninativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. 6.1.3. Em razão da deliberação retro, os 
acionistas aprovaram, à 'unanimidade, a alteração da redação do art. 50 , do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a 
seguinte redação: "Artigo / 5° O capital social é de R$ 28.970.000,00 (vinte e oito milhões, novecentos e setenta mil reais), 
neste ato, já totalmenie intagralizado em bens imóveis e moeda corrente nacional, dividido em 28.970.000 (vinte e oito milhões, 
novecentas e setenta rnil)'ações ordinárias nominativas com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma." 6.2.0s 
acionistas aprovaram:à-   unanimidade, a alienação dos seguintes bens imóveis: a. Afração de terras de 130.000 m2   (cento e 
trinta mil metros'quãdrados), dentro do todo maior de 533.682,39 m2   objeto da matrícula n°54.958, do Registro de Imóveis da 
Comarca de Guaíba/RS, pelo valor mínimo de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), de acordo com os laudos 
de avaliação imobiliária apresentados na presente data; b. Os imóveis objeto das matrículas n°s 89.524, 89.548 e 89.578, 
todas do Cartório de Registro de Imóveis da 48   Zona, de Porto Alegre/RS, pelo valor mínimo de R$ 988.800,00 (novecentos e 
oitenta e oito mil e oitocentos reais), de acordo com os laudos de avaliação imobiliária apresentados na presente data; c. O 
imóvel objeto da matrícula n°21.646, do Cartório de Registro de Imóveis da 1 8   Zona, de Porto Alegre/RS, pelo valor mínimo de 
R$ 104.850,00 (cento e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), de acordo com os laudos de avaliação imobiliária 
apresentados na presente data. 6.3. Os acionistas aprovaram, à unanimidade, a alienação dos seguintes bens móveis: a. I/M. 

/Benz, modelo E 350, na cor prata, ano 2010, placa IVL-0401, REN AM 00218624140; b. Volkswagen, modelo JETTA 2.0, na 
--,̀-;cor preta, ano 2011, placa IRY-9291, RE A 	00330079441; c. s swa n, modelo Novo Gol TL MCV, na cor preta, ano - 
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2017, placa IXV-7991, RENAVAM 01118279163; d. Volkswigen, modelo_Nsrx,  dlk MCV, na cor branca, ano 2017, placa 'XV. 
7988, RENAVAM 01118277438; e. Volkswagen, modelo JETTASD 2.0 FLEX, na cor prata, ano 2012, placa FAK-1957; LRenault, 
modelo Logan, na cor prata, ano 2014, placa FRG-5880, RENAVAM 1003224706. 6.4. Em razão das deliberaçõe's2retro, os 
acionistas aprovaram, à unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia (Mexo IV). 6.0\iaCiópistas 
autorizaram, à unanimidade, que os próprios acionistas efetuem Adiantamento para Futuro Aumento de CápitaIN(AFAC) na 
Companhia, de forma desproporcional ao capital social, nó montante global de até R$ 10.000.000,00 (dez ruilhõe's"Lide reais), 
com prazo para conversão fixado em 120 (cento e vinte) dias, contados do fim do exercício social. 7. Encerrarçient&Lavratura e 
Leitura da Ata. Respeitadas todas as formalidades legais e nada mais havendo a ser tratado, foi oferecid'»palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo(nle;c-esOrio à lavratura 
desta Ata no livro próprio, em forma de sumário, conforme admitido pelo art. 130, § 1°, da Lei n° 6.404f7è a qual foi lida, 
conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Porto Alegre/RS, 14---ddeZembro de 2018. 
Acionistas: Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila, Carlos Aex D'Avila de Asila, Ma Cláudia D'Avila deAvilà'Baruffaldi e Finança 
Participação e Empreendimentos Ltda.. Carlos Alex D'Avila de Avila; Zeli Terezinha Lysakowski de!AviI4-4na Cláudia D'Avila de 
Ávila Baruffaldi; Finança Participação e Empreendimentos Ltda; Visto: Cristiano Roesler Bartifaldi',=z0AB/RS 55.179. JUCISRS. 
Certifico registro sob o n° 4936286 em 16/01/2019 da Empresa Green Card S/A Refeiçõe- COMercio e Serviços, Nire 
43300032981 e protocolo 185625274 - 14/12/2018. Cleverton Signor— Secretário-Geral. 
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Protocolo: 2019000235277 

RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIAS:A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-  
CNPJ/MF n°01.582.075/0001-90 - NIREA° 43300058á10 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXT.FORDINÁRIA 
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2016 

(lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 10  do'artj.,130 da Lei 6.404/76) 
1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 15 de agosto de 2018, às 09:30 horas na sede social da Rio Grande Seguros e Previdência 
S.A ("Companhia"), localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do ,Riotrande do Sul, na Rua Siqueira Campos, n° 1163, 6° 
andar, Centro, CEP 90010-001. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a(ftublicaçãO do edital de convocação, nos termos do §4° do art. 
124 da Lei n°. 6.404(76, tendo em vista a presença da totalidadê do'S acionistas. 3. PRESENÇA: Presente a acionista única 
representando a totalidade do capital social da Companhia, icOnfcirrlie assinaturas constantes no Livro de-  Presença de 
acionistas. 4. MESA DE TRABALHO: Presidente: Cesar Luiz Sala\zar:S/aut; Secretário: Gustavo Franco Pacheco. 5. ORDEM DO 
DIA: Distribuição de dividendos intermediários com base(9a-à-',Dernonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 
semestre findo em 30/06/2018.6. DELIBERAÇÕES:Os acpniss)aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o pagamento 
de dividendos intermediários aos acionistas da Com panhiasi-ficiValor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), à conta de 
lucros acumulados, com base nas Demonstrações,finânceirat'da Companhia referentes ao semestre findo em 30/06/2018, a 
serem pagos em até 30 (trinta) dias a contar desta dàta:7ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA 
ATA Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada 
por todos os acionistas presentes. Porto Alegre,'-'15--  de agosto de 2018. Assinaturas: (ass.) Cesar Luiz Salazar Saut — 
Presidente; (ass.) Gustavo Franco Pacheco - secretárid',.(ass.) Banrisul Icatu Participações — na qualidade de única acionista, 
representada por Cesar Luiz Salazar Saut e Stil,Zaría-  Flores Cogo. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre/RS, 15"de)agosto de 2018. Gustavo Franco Pacheco — Secretário. Junta Comercial, 
Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o n°4947757 em 29/01/2019 da RIO GRANDE SEGUROS E 
PREVIDÊNCIA S.A Protocolo: 190193760 eM117/01/2019. Cleverton Signor - Secretário Geral. 
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ALERTA NA VENEZUELA 

CORREI O DO POVO 
.."• .•  

_ 
'Seguir reprim indo nosso povo e cont inuar com as m ortes', alertou general 

Publicações Legais 
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Ceiic Secretaria de Modernização Adm inist rat iva 
e dos Recursos Humanos 

•  DC,L1 1 ,1 0  DO ESI ,D0  
RI O GRANDE DO SUL •  

AVISOS DE LICITAÇÕES 

AVI SO DE REAGENDAMENTO 
Pregão Elet rônico 11.   0899/ 2018 Processo Adm inist rat ivo n° 47/ 2000-0154992-3 

0(a)  Pregoeiro(a)  da Subsecretaria da Adm inist ração Cent ral de Licliargres, designado(a)  
péla Portar ia n°  012/ 2018, no uso de suas at r ibuições, informa que fica reagendada a 
sessão para o dia 14/ 02/ 2019, às 09h. 

AVI SO DE SUSPENSÃO 
Pregão Elet rônico ff 0052/ 2019 Processo Adm inist rat ivo r i°  18/ 2400-0005166-2 

0(a)  Pregoeiro(a)  da Subsecretaria da Adm inist ração Cent ral de Licitações, designado(e)  
pela Portar ia n°  012/ 2018, no uso de suas at r ibuições, torna pública a suspensão dc Pregão 
Elet rônico n°  0052/ 2019 para análise de I mpugnações e pedidos de esclarecimentos. 

:  
A Subsecretaria da Adm inist ração• Cért t ral de,Ücitaçães -  CELI C localiza-se na Av. Borges 
de Medeiros, n•  1501. 2' andar PéatdAlegre.  RS. Os dados necessários das refer idas 
r icitações.e Atas de Regist ro de Preços estão disponfvels nos sites www.celic.rs.gov.br  efou 
vnvor.compras.rs.gov.br.  

Am ilton Santos Calovi 
Subsecretário CELI C/ SEPLAG , , ,  

Juhír 	nçalves Silva 	
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Editora:  Marina Cregolin 

General pede apóio- para Juan-Guaidó 
Ele foi classificado de 
t raidor por seu 
comandante. Nos 
EUA, Trump diz que 
existe opção m ilitar 

W
ashington -  O Gene-
ral de Divisão da 
Aviação da Venezue-
la, Francisco Yánez, 

divulgou um vídeo nas redes so-
ciais pedindo para que seus cole-
gas m ilitares apoiem o presiden-
te inter ino Juan Guaidó. Yát iez 
pediu para que o povo venezue-
lano fosse às ruas para apoiar 
Guaidó, opositor do governo de 
Nicolás Maduro e que se auto-
proclam ou presidente inter ino 
do país no dia 23 de janeiro. 

"Convido a todo o povo da Ve-
nezuela que saia pacificam ente 
pelas ruas e defenda o nosso 
presidente Juan Gualdo. Aos 
m eus com panheiros de arm as, 
lhes peço que não os reprim am  
mais. O tempo da pát r ia é agora. 
O tem po da dem ocracia já chegou. 

Saiam  e apoiem  o nosso presiden-
te Juan Gualdo", disse o general, 
diretor de planejam ento est ratégi-
co do alto-com ando da aviação. 

A manifestação pública do ge-
neral repercut iu nas Forças Arm a-
das. O 'Pwit ter oficial do com an-
dante-geral da Aviação Militar da 
Venezuela, Pedro "Alberto Juliac 
Lart iguez, chamou Yánez de t rai-
dor. Gualdo convocou m anifesta-
ções em  seu país após a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU)  
apelar para novas eleições na Ve-
nezuela e a m aior parte da com u-
nidade. internacional anunciar 
apoio ao governo inter ino. 

Em  Washington, o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trum p, reafirm ou que o uso do 
Exército na Venezuela é "uma 
opção" diante da cr ise polít ica 
no pais. Quando pirguntado, du-
rante um a ent revista ao canal 
americano CBS, sobre o que o le-
varia' a recorrer ao Exército, o 
presidente disse que não comen-
tar ia o assunto. "Mas é certa-
mente uma opção", reconheceu. 
Enquanto isso, o autoproclama-  •  
do presidente inter ino da Vene-  

zuela, Juan Guaidó, anunciou 
neste dom ingo que pedirá à 
União Europeia (UE)  ajuda hu-
manitár ia e proteção de at ivos 
venezuelanos, a poucas horas 
do fim  de um ult im ato europeu 
dado ao presidente Nicolás Ma-
duro para que aceite "eleições li-
vres". "Vamos exercer nossas 
com petências para atender à cr i-
se, restabelecer a democracia e 
alcançar a liberdade", escreveu 
no Twit ter o tam bém  chefe do 
Parlamento de maioria oposito-
ra, de 35 anos. 

Para Maduro, a ajuda huma-
nitár ia abre cam inho * para moa 
intervenção -m ilitar dos Estados 
Unidos. Já Gualdo detalhou que 
será cr iada uma "coalizão nacio-
nal e internacional"  com t rês 
cent ros ; de -arm azenam ento de 
rem édios e alim entos em  Colôm -
bia e Brasil e em  um a ilha cari-  
beikkle haverá um a m obiliza-
ção para exigir  aos m ilitares 
que -deixem  a ajuda ent rar no 
país. A pedido seu, os Estados 
Unidos já estão "m obilizando e 
t ransportando ajuda hum anitá-
r ia"  para a Venezuela, anunciou 

na noite de sábado o conselhei-
ro de Segurança Nacional am eri-
cana, John Bolton. 

GRUPOS PARA A CRI SE. Em  
com unicado, a União Europeia 
afirm ou que um  recém - form ado 
"Grupo de Contato I nternacional"  
de países europeus e lat ino-am e-
r icanos terá seu prim eiro encon-
t ro no Uruguai na quinta- feira 
para t ratar da cr ise na Venezue-  

. 

la. Na m esm a data, está agenda-
da uma conferência de países e 
organismos com "posição neut ra" 
sobre a cr ise venezuelana. Nesta 
segunda- feira, o Grupo de Lim a 
se*  reunirá na capital canadense, 
Ot tawa, depois que 11 dos 14 paí-
ses do fórum, que inclui nações la-
t ino-americanas e o Canadá reco-
nheceram Guaidó. A pressão não 
vai parar até uma solução de Ma-
duro, disse lá inform ante. 
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I  GUERRA MUNDI AL 

Granada achada com batatas 
Hong  Kong  -  Uma granada ale-  

	
A Polícia-h• ansm it iu um  'vídeo 

mã da I  Guerra Mundial foi des-   em  que agentes t ransportam  a 
coberta em  um carregamento de granada para um buraco antes 
batatas im portadas da França de explodi- la. O artefato t inha 8 
para uma fábrica de batatas fr i-   cent ímet ros de diãmet ro e pesa:  
tas de Hong Kong, informou a va 1 quilo. Segundo histor iado-
Polícia local. O artefato, encon-   res, a granada ter ia sido abando-  

nada em uma t r incheira durante t rado no sábado na fábrica da 
Calbee Snacks, foi neut ralizado a I  Guerra Mundial. A área, en-
sem problemas. "A granada esta-   tão, !cr ia se t ransformado com 
va em um estado instável, moa o passar das décadas em uma 
vez que foi at ivada, m as não ex-   plantação de batatas e, então, a 
plodiu" , disse o com issário Wil-  bomba foi.posteriormente coleta-
fred Wong Ho-hon a repórteres. da junto com  os tubérculos. 

Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços  er,JG9dV9.830/ 0: 47,4 ,  NI R iá.43 3 0003j ! j fál Atáadr Assem. 

Adligo 130.6 1', da Lei zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc' 6.404/ 76. 1. Data. Hora e Local:  Aos 14 (quatorze)  dias do TU de dezembro, as 14 horas, m  Rua Largo visconde do Cale, n•  t  2, m it  1001, na 
ddade de Podo degre/ RS. 2. Presença:  Em  prim eira convocação. estão presentes os acionistas Ware da totaNdade do m aal sodal da Com panhia, a sa 	 Ano 
Cláudia Erdal] . de Avlia Banreldi. brasileira, ~ geia, casada pelo regirne de separoeo total de bens, podadora ent  da cédula de I didade n.   1069861878. . 
SJSfiltS, insana no CPF do MF fob o n.919.580.080437. resklente e dentei/ ida na Rua De. Augusto Loureiro Urna, 991901.8465 Petn3poils. CEP n•  90470-1We -  caí=  
de Podo Alegre/ RS:  ( I I )  Carlos Ates OlAvila da Avita, brasileiro, soltem  empresário, pelador da Mede de ident idade r i.   4346493245 expedida pela SSP/ RS. I nseto no 
CPF do MF sob o n' 785.355370.91. residente e dom iciliado na Rua Marechal Andrea. n° 300. apto. 801, Gom o Boa Vote, CEP n° 91.140-400, na dada de Podo Negra/  
RS:  (Ri)  Feança Part icipe/10 e Em preendim entos Ltda. pessoa adiu de direito pr ivado. insule CNPJ do MF sob o n° 93.773.59010001.43. estabelecido na Rua 
Largo Visconde do Cale, n 12, Cortados 1.003 a 1.007. Bairro Cent ro, CEP n° 90.030-110, na ddade de Podo Alegre/ RS, neste ato representaga por seus Sodas Adm ire-
t radorea. CoO Terezinha Lyukowsld de Avia, e ser qualificada. e Cados Alex D'AvI la de Ave, la exagerado, e (10)  Zeli Term inha Lysakowsld de Avlia, brasileira, empresária. 
vfóva. portadora da cédula de ident idade n 1014979411, expedida pelo SSP/ RS, inscrita no CPF do MF lobo n' 315.548.730-53, residente e done: filada na Rua Mart inho 
Poeta n' 2539. I lha da Pintada, CEP 90090-120, na ddade de Porto Alegre/ RS. 3. Convocação e Publicações Prévias:  Os avisos de que t rata o nego 124 da Lei n.6.404/ 76 
goram  dispensados pelo com parecim ento dos adoestas Ululares da totalidade do capital social da COMpanhia. conform e §4*  do m encionado ergo. 4. Mesa Os tabeleis 
foram  presididos por Cedes Alex OlAvita de Asila e secretariados por Zeil Term ine Lysakowskl de Adia. 5. Ordem  do Dia:  Deliberar sobre: 3.1. O aum ento do capital 
social da Com panhia, m edem , a ernissào de 10.200.000 (dez Medres e duzentas rdl)  ações ordinárias norreat ies. 5.2. A redação do art . 5., do 5010500 501001 da Conde 
nifia•  9.3. A akm 30  dos seguirem  bens  móveis. de propriedade da Campanhia:  O. 10110040 de temas de 130.000 m i (cento e t r inta MI  met ros quadrados) , dardo do todo 
m aior de 5 3 3 .6 0 2 .29 rn.   oblato da net rícda ré 54.958. do Regist ro de I m óveis da Comarca de GualbaRS, là Os imóveb objeto das marfar ias r i%  09.52d. 89.548 e 89.578. 
todas do Carteio de Regist ro de Móveis da 4.   Zona. de Pado Alegre/ RS:  0.0 imóvel objeto da mat r icule 0.   21.646. do Gadd°  de 0091565 40 I m óveis da 1' Zona, de Porto 

t i37170140:  b. ~ gen, modelo JETTA 2.0, na cor preta, ano 2011. placa 1011.0291, RENOVAM 00330079441:  	 n. am ado Novo Gol Ti, MCV. na  cor preta. 
ano 2017. placo 000-7991. REMAVAM 01118279163:  d Vollisam gen, m odelo Novo Gol TI . MCV, na cor branca, ano 2017. ave 1351.7909. REMAVAM 01118277438:  e. 

. 5.4. A alienação dos seguintes bens m óveis. de propnedade de Com panhia:  a. VM. Benz, m odelo E 350, na cor prata. ano 2010, piem  M..0401, REMAVAM 

10Vorránardiát.  ránliexb JOTA SD 2JEF.LES,  . na 	 p
oto 	

reta, oro ano 2012. placa FAN
que 

d;1957;  Ren 
 04001,10, á

rurt , roredi: odilogan, na jár 	 ano ,..,01,4.4.ilaca pjá,l; lád,80, RENáAdm ie 

no montante global de até RS 10,000.000,00 (dez Mit rões de reais) . 6. gl7beracões:  As deliberações aprovadas na 
ornnrno '

pmresente ata são Meadas em razão da necesskiadd 
de melhorar os adices económ ico- financeiros da Companhia. espedalmente para o fiorde aprimorar a qualifimolo desta em procedimentos adm inist rathas de Reação pú-
blica 8.1.05 acionistas aprovaram, á unanim idade. o aumento de capital social da Companhia ~ ante em issão e subscrição de 10.200,000 (dez m ilhóes e duzentas m il)  
ações adirdes nom inat ivas, ao preço de emasse de RS 1.00(00, real)  ceda um a. por m eia de etegrolizoção do veiar total de RS 10.200.000,00 (dez m ilhões e duzentos 
MI  reais) , sendo 3.400.000 st / Oscitas ern favor da acisesta Ana Cláudia t rAdla de Adia Bacante. 3.400.000 subscritas em  favor do adoesta Carlos Alex D'AvI la da 
Adia, e 3.400.000 subscritas ern favor da 040010, 2011 Terninha Lysokeriveld de Asila. cura integral/ nato O feita á vista, em  m oeda com ente nadam ', ern até 05 (cinco)  
0105 81010 contados da presente dota, m ediante TrandeLnda Elet rónia Disponhel -  TED para conta corrente de t rulat idee da Com panda, nos term os dos Bolet ins de 
Subscrição que I ntegram  00,000010010 corno Anexos 1.110111. 6.1.1. A edonista Finança Partelpação e Em preende: ant . Lida comeia com a subscrição e I ntegrem -
o-ão de ações operada no Rem i 6.1 acima, e refunda expressamente ao seu deito de m inada pare subsortOo do aumento de capital. 6.1.2. Assim . o captai social da 
dloo,aanhlo passe 40:  05 18.770.000,00 (dem ito malsões. semeemos e setenta rei mais) , ffiv icr icino M1 1 0 .7 7 0 .0 0 0 ,0 0  aceito m imões.mseteventas e betem 041)  notes orra. 
nadas nom inat ivas. 90 vabr de RS 1,00 (ao, real)  cada urna. para:  R$ 28.970900.00 (vinte e oiro m ilhões. novecentco e setenta rrtã mais)  divididas ern 28970.000 (vinte e 
afio metes. novecentas e eetent is mala Oes meneias nameat ivas. no valor de RS 1,00 (um  magoada uma. 6.1.3. Em rade da oefeeradlo 1000. 05 adcnbtas aprovaram , 
O unanim idade, a deraçáo da redação do art . 5'. do Estatuto Sodal da Campana& que passa alma seguinte redação:  'Art igo 5.- O capital social e de 02 28.570.000,00 
(vinte caso m ilhões, novecentos e setenta m il reab) , nele atola totalm ente ins.,a 	ateei em  bens tem eis e m oeda corrente nadarei. deado enm  28.970.000 (Mie 0000 
m ilhões, novecentas e setenta ma)  optes odiadas nonent ivas com o valor mn* ral de RS 1,00 (um  real)  ceda Urna: 6.2. Os adoestas eirovararn, à unanim idade, a aba-  
nação dos eeguintes bem  fiareis:  0.11 fraçâo da terras de 130.000 rol (cento e t r inta erd m et ros quadrados) . dent ro do tudo ROI &  	 O de 533.682.39 nm ' de da mat r icula n' 54.950, do Regist ro de I m óveis da Com arca de Gude/ RS-pelo valor m iam o de RS 3301.000.00 Mis elides e quinhentos m á reais) , de acordo com  os Mudos de avaliação 
I rm anada apresentados na presente data;  b.00 im óveis 06700 400 m at r iculas I N 89.524, 89.548 e 89.578. I odos do Cartór io de Regi. st ro de I móveis 004°  Zona. de Podo 
AlegreI RS, pelo valor m lnimo de RS 988.800,00 (novecentos e oitenta e oito MI  e oitocentos reai(0, de mordo ot im  os Modos de avaliação imobiliár ia apresentados na pre-
sente data: , O I móvel oblato da mat r icula n.21.646. do Cafelo de Regist ro de I móveis da I ' Zona. de PM°  Alegre/ Rs. peio m ie Marno de 143 104.050,00 (cento e quat ro 
rnli,  oitocentos e cinquenta reais) . de acordo nono, laudos de avaliação imobiliár ia apresentados no presente data, 6_3. Os ociaretaii aprovaram. unanim idade. a alienação 
dos SL1 2 1 1 1 1 1 t t i bens m eeis:  a. Ao. Benz, m odelo E 350, nono prata, 000 2010. placa 0 / 1-0401, RENOVAM 00218624140:  b. VnO,coouon, modelo JETTA 2.0, C. COr pret .. 
neo 20t  I . piam  lRY-9291. REMAVAM 0033007g44 1: c. Volkswagen. medeio Novo Gol TL MCV. na cor preta, ano 2017. piam  I 221-7991, RSNAVAM 01118279163:  d. Vofiewa-  
gen, m odelo Novo Gol Ti, MCV, nono branca, ano 2017, placa 100-7988, REMAVAM 011,8277438:  e. Voliewagen modelo JETTA S02.0 FLEX, nono prata, armo 2012, 
pisca 658.1957-  1. Renault . m odelo Logan, nono prata, ano 2014. CO.CA  800-5800 RENOVAM 1003224706. 6.4. Em  razão dm  nefibeepies m iro. os adoeste aprovarem , 
à unanim idade. a oamohdação do Estare°  Sedai dg Companhia (Mero 10)  5.5.05 edonistas autorizaram . à unanim idade. que os próprios adoeste afeiem  Adiantam en-  
to para Falho Aum ento de Capital (AFAC)  na' Com panhia. dE form a dasproporcionai ao apitai 50401. 00 m ontante global de até RI  10,000.000.00 (dez m ilhões de reais) , 
com prazo para onnversCo fixado 00, 120 (cento e vinte)  dias, contados do firn do exercida rodai. 7. Encerramento. Lavrais. e Leitura da Ala. Respeltad.as  todas es Ca-
rnalidade legais e nada mais havendo a SN t ratado, foi delecida a palavra a men dela cedesse larq uso e, cena ninguém se manifestou, foram encerrados os babados 
Pelo tempo necessário fr  invm tura dasta Ala no livro próprio, em  forma de sumaria, confonne aanddo pelo art . 130. § 	 da Lei r i•  6.404/ 76. a qual 101 100. conferida, achada 
conforme, aprovada ç DOI  tOOpS CO presentes assinada. Porto Alegre/ RS, 14 de dezem bro de 2018. Adoestas:  Zeli Terainho Lyinkowsir l de ÁVM2 1 . Carim  Alex Mela de 
Avila Ana Claudia 0801)0 40 Avie Berueldi e Finança Part icipação e Ernpreendimente Ltda.. Carlos Alex D'Avile 40 05110:  Zefi ia/ azinha Laakowsld de Adia Ana Claudia 
D'Ave de Avie Baruffer il:  Finança Polida/ 0o e Empreendimentos Lt ila:  Viste Crist iana Roesler Flandald .0100100 55.170. JUCI SRS. Cert ifico m edro sebo n° 4936286 
em  181011301800  Empresa Green Co,,)  510 Refeições Comércio e Servidos, Nire 43300032981 e votado 185625274 •  14/ 12/ 2018.  ant ierton S' 	 'Secretario-Geral 
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, 	Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

	

44' 	j 	Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa -' 
0. Departamento de Registro Empresarial e Integração  

Secretaria do Desenvolvimento Económico, Ciência e Tecnologia 

N° DO PROTOCOLO (Usb da Junta Comercial) 

— 

,!' 	
LY 
0 

ã1 	
rrk 

-rF 

N. 

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

43300032981 

Código da Natureza 
Jurídica 

2054 

N° de Matrícula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

1 - REQUERIMENTO 	 _., 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

Nome: 	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

111  
N° 
miliiii 

FCN/REMP 
Ni 

RS2201800268643 

11111 

 mu mi 

1 	I 	007 1 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 	 , , 
025 7 EXTINGA° DE FILIAL NA UF DA SEDE 

019 1 ESTATUTO SOCIAL 

PORTO ALEÇ'13F 	 Representante Legal da Empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

3 Dezembro 2018 	 Telefone de Contato: 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR 	 DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
A decisão 

1 	1 

Data 

NÃO 	/ 	/ 	 NÃO 	/ 	/ Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2' Exigência 	3' Exigência 	4° Exigência 	5° Exigência 

E] Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

iProcesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

-I=1 Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 2° Exigência 	3° Exigência 	4' Exigência 	5" Exigência 
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

ElProcesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

EJ Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 
4 

	

CÂMARA MUNI CI PAL E S5 Ag ." 	Jo 
lusair G 	ves Silva 	Elder 	Paula 	MEMBRO 

Pregoeiro 	 rero.lgo 1 COPE. 

 

AI 	girt 	
. 

e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•çreira .Santo:. ., 
DA COPEL — 
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Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/523.985-4 RS2201800268643 26/11/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 
_ 

I I  
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.'' • , Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

Certifico registro sob o n°4908766 em 11/12/2018 da Empresa GREEN CARD S/A REFEI OES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
- .--$--' protocolo 185239854 - 04/12/2018. Autenticação: A31EFFBC938EFCCAC4F86635D9F59EF866AB. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
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GRE E N CARD S/ A RE FE IÇÕE S COMÉ RCIO E  SE RVIÇOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CNPJ N°92.559.830/0001-71 

NIRE N° 43300032981 

ATA DE  ASSE MBLE IA GE RAL E XTRAORDINÁRIA 
LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME ARTIGO 130, § 1°, DA LEI N. 

6.404/76 

DATA, HORA E  LOCAL: aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2018, às 14 
horas, na Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, conj. 1001, na cidade de Porto 
Alegre/RS. 

PRE SE NÇA: Em primeira convocação, estão presentes os acionistas titulares 
da totalidade do capital social da Companhia, a saber: (i) ANA CLÁUDIA 
D'ÁVILA DE  ÁVILA BARUFFALDI, brasileira, advogada, casada pelo 
regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade n° 
1069861878, expedida pelo SJS/RS, inscrita no CPF do MF sob o n° 
919.580.080-87, residente e domiciliada na Rua Des. Augusto Loureiro Lima, 
99/901, Bairro Petrópolis, CEP n° 90470-120, na cidade de Porto Alegre/RS; (ii) 
CARLOS ALE X D'AVILA DE  AVILA, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador da cédula de identidade n° 4046493245, expedida pela SSP/RS, inscrito 
no CPF do MF sob o n° 785.355.570-91, residente e domiciliado na Rua 
Marechal Andrea, n° 300, apto. 801, Bairro Boa Vista, CEP n. 91.340-400, na 
cidade de Porto Alegre/RS; (iii) FINANÇA PARTICIPAÇÃO E  
E MPRE E NDIME NTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ do MF sob o n° 93.773.596/0001-43, estabelecida na Rua Largo Visconde 
do Cairú, n° 12, Conjuntos 1.003 a 1.007, Bairro Centro, CEP n°90.030-110, na 
cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seus Sócios 
Administradores, ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE ÁVILA, a ser 
qualificada, e CARLOS ALEX D'AVILA DE AVILA, já qualificado, e (iv) 

ZE LI TE RE ZINHA LYSAKOWSKI DE  ÁVILA, brasileira, empresária, 
viúva, portadora da cédula de identidade n° 1014979411, expedida pelo SSP/RS, 
inscrita no CPF do MF sob o n° 315.548.730-53, residente e domiciliada na Rua 
Martinho Poeta, n° 2539, Ilha da Pintada, CEP 90090-120, na cidade de Porto 
Alegre/RS. 

CONVOCAÇÃO E  PUBLICAÇÕE S PRÉ VIAS: Os avisos de que trata o 
artigo 124 da Lei n. 6.404/76 foram dispensados pelo comparecimento dos 

lusair G çalves Silva 	CÂMARA MIÉCIP 
Pr goeiro 	• 	&ler 

(embr 

Junta Comercial, Industrial e S iços do • Grande do Sul 
Certifico registro sol, o n° 49087 	m 1 /12/2018 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIC , i4e,43300032981 e 

protocolo 185239854 - 04/12/2018. Autenticação: A31EFFBC938EFCCAC4F86635D9F59EF866AB. Cleverton Signor - Secretário-Vent-Para 
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autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2018 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 	
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acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme §4° 
do mencionado artigo. 

MESA: Os trabalhos foram presididos por CARLOS ALEX D'AVILA DE 
AVILA e secretariados por ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE ÁVILA. 

ORDEM DO DIA: 

5.1. Homologar a: (i) extinção das filiais localizadas em Pelotas/RS, Bagé/RS, 
Caxias do Sul/RS, Santa Maria/RS, Passo Fundo/RS, Rio Grande/RS e Ijuí/RS; 
(ii) aprovação da alteração do parágrafo único do artigo 2°, do Estatuto Social da 
Companhia. 

5.2. Alterar a redação do parágrafo único, do art. 2°, do Estatuto Social da 
Companhia. 

5.3. Alterar a redação da alínea "a", do art. 9°, do Estatuto Social da Companhia. 

5.4. Consolidar o Estatuto Social. 

5.5. Fixar a remuneração dos Diretores da Companhia. 

DELIBERAÇÕES: 

6.1. À unanimidade, os acionistas aprovaram a extinção das filiais localizadas 
em: 

Pelotas/RS, inscrita no CNPJ do MF sob o n. 92.559.830/0007-67, NIRE 
n. 43900486479; 
Bagé/RS, inscrita no CNPJ do MF sob o n. 92.559.830/0008-48, NIRE n. 
43900486487; 
Caxias do Sul/RS, inscrita no CNPJ do MF sob o n. 92.559.830/0005-03, 
NIRE n. 43900486495; 
Santa Maria/RS, inscrita no CNPJ do MF sob o n. 92.559.830/0006-86, 
NIRE n. 43900486509; 
Passo Fundo/RS, inscrita no CNPJ do MF sob o n. 92.559.830/0002-52, 
NIRE n. 43900668119; 
Rio Grande/RS, inscrita no CNPJ do MF sob o n. 92.559.830/0003-33, 
NIRE n. 43900668127; 
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ã 
d.  g. Ijuí/RS, inscrita no CNPJ do MF sob o n. 92.559.830/0004-14, NIRE,n, 4- 

43900668135; 	 ,
_, 

-...--- 

6.2. À unanimidade, em razão da deliberação retro, é alterada a redação do 
parágrafo único, do art. 2°, do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a 
seguinte redação: 

Parágrafo Único — A sociedade tem as seguintes filias, sem 
destaque do Capital social: 

Filial 01 — São Paulo/SP: Rua da Consolação, n. 331, sala 
910/911, Bairro Centro, CEP n. 01.301-000; 
Filial 02 — São José/SC: Rua Domingos André Zanini, n. 277, 
sala 709, CEP n. 88.117-200; 
Filial 03 — Curitiba/PR: Avenida Presidente Getúlio Vargas, n. 
2.391, Edifício Lyzis Isfer, conjunto 106, Bairro Água Verde, 
CEP n. 80.240-040; 
Filial 04 — Rio de Janeiro/RJ: Avenida Pastor Martin Luther 
King Jr., n. 126, salas 606 e 607, Bairro Dei Castilho, CEP n. 
20.765-000; 
Filial 05 — Recife/PE: Rua Estado de Israel, n. 262, Edifício 
Selecta Center, Sala 806, Bairro Ilha do Leite, CEP n. 50.070-
420. 
Filial 06 — Salvador/BA: Rua Miguel Camon, 527, cj. 403, 
Bairro Comércio, CEP n. 40015-000; 
Filial 07 — Fortaleza/CE: Rua Pedro Borges, n. 33, sala 1028, 
Bairro Centro, CEP n. 60.055-110; 
Filial 08 — Brasília/DF: SCN Q.6, cj. A, bloco A SALA, n. 404, 
Bairro Asa Norte, CEP n. 70.310-500; 
Filial 09— Belo Horizonte/MG: Rua Goitacazes, n. 103, cj. 1411, 
Bairro Centro, CEP n. 30.190-050. 

6.3. À unanimidade, foi aprovada a alteração da alínea "a", do art. 9°, do Estatuto 
Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: 

Artigo 9° - Compete ao Diretor—Presidente, individualmente: 
a. A plena administração dos negócios da sociedade, dentro de 
seus objetivos, para o que fica investido de todos os poderes 
legais necessários para re'presentá-la em juízo, ou fora dele, em 
suas relações com ter eiros, podendo, inclusive, nomear e 
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constituir procuradores, através de instrumento público ou 
particular, com todos os poderes "ad negocia" e "ad judicia". 

6.4. À unanimidade, em razão da deliberação retro, foi aprovada a consolidação 
do Estatuto Social da Companhia (Anexo I). 

6.5. À unanimidade, foi aprovada a manutenção da remuneração global anual dos 
administradores da Companhia no montante de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais). 

7. E NCE RRAME NTO, LAVRATURA E  LE ITURA DA ATA. Respeitadas 
todas as formalidades legais e 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 desta Ata no livro 
próprio, em forma de sumário, conforme admitido pelo art. 130, § 1°, da Lei n. 
6.404/76, a qual foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os 
presentes assinada. Porto Alegre/RS, 06 de agosto de 2018. Acionistas: ZE LI 
TE RE ZINHA LYSAKOWSKI DE  ÁVILA, CARLOS ALE X D'AVILA DE  
AVILA, ANA CLÁUDIA D' ÁVILA DE  ÁVILA BARUFFALDI e 
FINANÇA PARTICIPAÇÃO E  E MPRE E NDIME NTOS LTDA. 

CARLOS ALE X D'AVILA DE  ZE LI TE RE ZINHA LYSAKOWSKI 
AVILA 	 DE  ÁVILA 

ANA CLÁUDIA D'ÁVILA DE  	FINANÇA PARTICIPAÇÃO E  
ÁVILA BARUFFALDI 	E MPRE E NDIME NTOS LTDA 

Visto: 	  
Cristiano Roesler Barufaldi 
OAB/RS 55.179 
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ANEXO I 

GRE E N CARD S/ A RE FE IÇÕE S COMÉ RCIO E  SE RVIÇOS 
CNPJ N° 92.559.830/0001-71 

NIRE N'' 43300032981 

E STATUTO SOCIAL CONSOLIDADO 

CAPÍTULO 1- DE NOMINAÇÃO, SE DE  OBJE TO E  DURAÇÃO 

Artigo 1° - Foi constituída uma sociedade anônima sob a denominação social de GREEN CARD S/A REFEIÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS que se regerá pelo presente e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 

Artigo 2° - A sociedade tem a sua sede e foro na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul — Largo Visconde do 
Cairá 12— salas 701, 904, 905 e 1001 — 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  andar — Centro — CEP 90.030-110, podendo por resolução da diretoria abrir e/ou 
suprir filias em qualquer localidade do país. 

Parágrafo único — A sociedade tem as seguintes filias, sem destaque do Capital social: 

Filial 01 — São Paulo/SP: Rua da Consolação, n. 331, sala 910/911, Bairro Centro, CEP n. 01.301-000; 
Filial 02— São José/SC: Rua Domingos André Zanini, n. 277, sala 709, CEP n. 88.117-200; 
Filial 03 — Curitiba/PR: Avenida Presidente Getúlio Vargas, n. 2.391, Edifício Lyzis Isfer, conjunto 106, Bairro Água 
Verde, CEP n. 80.240-040; 
Filial 04— Rio de Janeiro/RJ: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., n. 126, salas 606 e 607, Bairro Del Castilho, CEP 
n. 20.765-000; 
Filial 05 — Recife/PE: Rua Estado de Israel, n. 262, Edifício Selecta Center, Sala 806, Bairro Ilha do Leite, CEP n. 
50.070-420. 
Filial 06— Salvador/BA: Rua Miguel Camon, 527, cj. 403, Bairro Comércio, CEP n. 40015-000; 
Filial 07— Fortaleza/CE: Rua Pedro Borges, n. 33, sala 1028, Bairro Centro, CEP n. 60.055-110; 
Filial 08— Brasília/DF: SCN Q.6, cj. A, bloco A SALA, n. 404, Bairro Asa Norte, CEP n. 70.310-500; 
Filial 09— Belo Horizonte/MG: Rua Goitacazes, n. 103, cj. 1411, Bairro Centro, CEP n. 30.190-050. 

Artigo 3"  - A sociedade tem por objeto social a prestação de serviço de convênio, através da administração e intermediação 
entre funcionário de empresa privada ou pública e o comércio, para fornecimento dos seguintes produtos: a) vale-refeição 
(tíquetes refeição), vale-alimentação (tíquetes alimentação) e cartões eletrônicos refeição e alimentação, junto a restaurantes 
lanchonetes supermercados e similares; b) vale cultura (tíquetes e, cartões eletrônicos), junto a cinemas, casas de shows e 
espetáculos musicais, galerias de arte, livrarias, teatros, artesanatos, circos, estúdios de dança e fotografia e similares; c) vale-
combustível (tíquetes e cartões eletrônicos), junto a postos de abastecimentos de combustível e similares. 

Artigo 4"  - A sociedade terá prazo indeterminado de duração. 

CAPÍTULO II- CAPITAL E  AÇÕE S 

Artigo 5"  - O capital social é de R$ 18.770.000,00 (dezoito milhões, setecentos e setenta mil reais), neste ato, já totalmente 
integralizado em bens imóveis e moeda corrente nacional, dividido em 18.770.000,00 (dezoito milhões, setecentas e setenta 
mil) ações ordinárias nominativas com o valor nominal de R$ 1,00 (uma real) cada uma. 

Artigo 6° - Cada ação ordinária nominativa corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 

Artigo 7° - A sociedade poderá emitir cautelas ou títulos múltiplos de ações. 

CAPITULO III - ADMINSTRAÇÃO 

Artigo 8° - A sociedade será administrada por uma diretoria composta de um Diretor Presidente e, opcionalmente, um Diretor 
Vice-Presidente, e de um a três Diretores Adjuntos, acionistas ou não, eleitos pelo prazo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde três anos, podendá ser reeleitos. 

Parágrafo 1° - Vencido o prazo do mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício pleno de seus cargos até a 
posse dos que vierem a substituí-los. 

CÂMARA MUNIU)  
Jusair Go alves Silva 	Elder 	no de Paula • - 
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a 	G V- 
Parágrafo 2° - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA remuneração da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral que poderá fazê-lo com verbo%gibbal-o 

individual. 

Parágrafo 3" - A diretoria reunir-se-á convocada por um de seus Diretores sempre que os negócios da administração da 

sociedade necessitarem de reuniões, e lavrar-se-á atas no livro de "Atas de Reunião da Diretoria". 

Artigo 9° - Compete ao Diretor-Presidente, individualmente: 

a.A plena administração dos negócios da sociedade, dentro de seus objetivos, para o que fica investido de todos os 

poderes legais necessários para representá-la em juízo, ou fora dele, em suas relações com terceiros, podendo, 

inclusive, nomear e constituir procuradores, através de instrumento público ou particular, com todos os poderes "ad 
negocia" e "ad judicia". 

b. Emitir, aceitar, caucionar, endossar e qualquer forma de negociar cheques, promissórias, letras de câmbio, ações da 

empresa e outros títulos. 

c.Contratar empréstimos, cartas de crédito e transações análogas, assumir obrigações com estabelecimentos bancários, 

firmar compromissos de serviço com profissionais liberais, firmando documentos que se fizerem necessários e 

assumindo todas as obrigações e garantias decorrentes, constituir garantias reais, e de aplicações financeiras em 

garantia de contratos de fiança ou cédulas de crédito bancário, bem como ratificar as garantias de contratos já 

emitidos anteriormente, ficando autorizado também futuros aditamentos nestas operações mantendo suas respectivas 
ou novas garantias reais. 

d. Assinar as cautelas ou títulos de ações. 

e.0 Diretor Presidente poderá substituir diretores, bem como deixar os cargos vagos até o fim do mandato a seu critério. 

Compete aos Diretores Vice-Presidente e Adjuntos, em conjunto de dois: 

Representar a sociedade perante bancos, casas bancárias e outros estabelecimentos de crédito, com promissórias, 

duplicatas, letras de câmbio, notas em cédulas de crédito rural, dar ordem e contraordem, assinar sobre abatimentos, 

descontos, prorrogações de prazos a duplicatas, requisitar talões para uso da sociedade, transferir limites de crédito, ou 
descontos para outras agências dos mesmos bancos em outras praças. 

Compete aos Diretores Vice-Presidente e Adjuntos, isoladamente: 

Representar a sociedade em licitações públicas ou de qualquer natureza, podendo para tanto, os ditos Diretores, 

assinarem propostas referentes a concorrências, tomada de preços, carta convite e pregões, prestarem caução em geral, 
dar lances verbais e escritos e participarem de licitações. 

Parágrafo único - A alienação de bens dependerá da aprovação da maioria absoluta do Capital Social aprovada em 
Assembleia Geral convocada e realizada regularmente na forma da legislação vigente. 

Artigo 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  - No impedimento ou ausência temporária de um dos diretores, competirá ao Diretor-Presidente substitui-lo. 

Artigo 11° - Em caso de vaga do Diretor-Presidente, deverá no prazo de 30 (trinta) dias ser convocada e realizada uma 

Assembleia Geral, para eleição e preenchimento do cargo vago, cujo membro eleito exercerá mandato pelo tempo que restava 

ao substituído. 

Artigo 12° - A investidura nos cargos da Diretoria far-se-á por termo de posse lavrado no livro "Atas de Reunião da Diretoria" 

independe da prestação de garantia. 

CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIAS GERAIS 

Artigo 13° - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses ao término do exercício social e 

extraordinário, sempre que os interesses sociais exigirem, por convocação de quaisquer dos Diretores, de acordo com a 

legislação vigente - artigo 123 da Lei n° 6.404/76. 

Artigo 14° - A Assembleia Geral será instalada por um dos Diretores e os trabalhos serão dirigidos por mesa composta de 

Presidente e Secretário, indicados pelos acionistas presentes. 

Parágrafo único - As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria absoluta de votos ressalvadas as exceções legais. 

Dos trabalhos e deliberações será lavrada em livro próprio, ata assinada pelos membros presentes. 

CÂMARA MUNICIPAL E 'SáIÕE Jusair •salves Silva 
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e Pereira Santos 
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BARUFFALDI 

Visto: 	  
Cristiano Roesler Barufaldi 
OAB/RS 55.179 

Artigo 15"  - As pessoas presentes na Assembleia deverão provar sua qualidade de acionista ou de representante ou procurador 
de acionista observados os termos e exigências legais. 

CAPÍTULO V- CONSE LHO FISCAL 

Artigo 16° - A sociedade terá um Conselho Fiscal que não funcionará de modo permanente, mas apenas nos exercícios sociais 
em que for instalado a pedido de acionistas que representarem no mínimo 10% (dez por cento) das ações com direito de voto, 
ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. 

Parágrafo único - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros titulares e suplentes em 
igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral e que lhes fixará remuneração. 

CAPÍTULO VI- E XE RCÍCIO SOCIAL, DE MONSTRAÇÕE S FINANCE IRAS E  DIVIDE NDOS. 

Artigo 17° - O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, data em que será levantado o Balanço e 
elaboradas as Demonstrações legais, sendo facultado levantar balanço semestral e anual. 

Parágrafo 1° - Feitas as depreciações e provisões permitidas e/ou determinadas por lei, o lucro líquido será apurado' e terá a 
seguinte destinação: 

a.05% (cinco por cento) ao Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento); 
b. 	06% (seis por cento), no mínimo, para dividendos aos acionistas; 
c.0 saldo restante ficará a disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre sua destinação, atendendo os preceitos 

legais. 

Artigo 18° - Prescreverão em favor da sociedade os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos da data em que 
tenham sido postos a disposição dos acionistas. 

CAPITULO VII- LIQUIDAÇÃO 

Artigo 19° - A sociedade poderá entrar em liquidação nos casos previstos em lei. 

Parágrafo único - A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação da sociedade estabelecerá o modo de procedê-lo, além 
de escolher os liquidantes que poderão ser os próprios diretores ou um deles e fixar-lhes os proventos, bem como assim eleger, 
se for o caso, o Conselho Fiscal para funcionar durante a liquidação. 

CAPÍTULO Vifi - DISPOSIÇÕE S FINAIS 

Artigo 20° - A sociedade poderá adotar outro tipo jurídico, por deliberação da Assembleia Geral. 

Artigo 21° - Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos em consonância com as disposições legais em vigor. 

Lido e aprovado em Assembleia Geral em 06 de agosto de 2018, o Estatuto Social da GREEN CARD S/A REFEIÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS, com a assinatura de todos acionistas. 

Porto Alegre/RS, 06 de agosto de 2018. 

CARLOS ALE X D'AVILA DE  AVILA 	ZE LI TE RE ZINHA LYSAKOWSKI DE  ÁVILA 

ANA CLÁUDIA D'ÁVILA DE  ÁVILA 	 FINANÇA PARTICIPAÇÃO E  
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E 
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registrado na Junta Comercial sob o número 4908766, em 11/12/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 

TURMA 5 DE VOGAIS. 
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, 
deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 

protocolo e chave de segurança. 

Ca Da de Processo 

Assinante(s) 

CPF Nome • 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 

Documento Principal 

Assinante(s) 

CPF Nome 

919.580.080-87 ANA CLAUDIA D AVILA DE AVILA BARUFFALDI 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 

919.718.450-00 CRISTIANO ROESLER BARUFALDI -- 	 , 

Assinante(s) 

CPF Nome 

919.580.080-87 ANA CLAUDIA D AVILA DE AVILA BARUFFALDI _ 	• 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 

919.718.450-00 CRISTIANO ROESLER BARUFALDI 

Porto Alegre. Terça-feira, 11 de Dezembro de 2018 

Cleverton Signor:592.682.630-68 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder C 	o de Paula 

entro COPEL 

I 4 
Jo —I e Pereira Santos 

MEMBR0 DA COPEL Jusair Go 	ves Silva 

Pre oeiro 
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande d 
Certifico registro sob o n°4908766 em 11/12/2018 da Em. 	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
protocolo 185239854 - 04/12/2018. Autenticação: A31EFFBC938EFCCAC4F86635D9F59EF866AB. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/523.985-4 e o código de segurança j5FA Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2018 por Cleverton Signor— Secretário-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Af,Zegistrg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADigital 	 iAk- 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 	 . 

821.355.840-53 TIAGO MACHADO 

013.232.450-49 LEONARDO ELY SCHREINER  

592.682.630-68 CLEVERTON SIGNOR 

O 

CÂMARA MUNICIPAL E SIMOES FILHO • 

Eder C 	au a 
lembro COPEL 

Josai Pereira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASantos 
MEMBRO DA COM. 

Jusair G çalves Silva 
Pregoeiro 

Porto Alegre. Terça-feira, 11 de Dezembro de 2018 

4 
 • Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  

Certifico registro sob o n°4908766 em 11/12/2018 da Empresa GREEN CARO S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICO , 	-433,00032981 e 

protocolo 185239854 - 04/12/2018. Autenticação: A31EFFBC938EFCCAC4F86635D9F59EF866AB. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 

validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/523.985-4 e o código de segurança j5FA Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2018 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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MUNI CÍ PI O DE GENERAL CÂMARA 
SECRETARI A MUNI CI PAL DE PLANEJAMENTO 

CONCURSO PÚBLICO AP 01/2018 EDITAL tf' 037/2018 - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
O MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA/RS. pessoa jurldica de direito público. representado Peio 
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições tegats, era razão do Concurso Público regido pelo Edital 
no 017/2018. de 15/08/2018, toma público o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASuo segue: 1. Homologa-se o Resultado Final para todos 
os cargas, referente ao Concurso Público n• 01/2018, aberto peto Edital n° 017/2018. de 15/082018. 
destinado ao provimento de vagas legais e formação de cadastro de reserva do Ouadro Geral de Pessoal 
do Poder ExeculNo Municipal. 2. As relaçbes dos candidatos aprovados. em ordem de classificação de 
cada ano. es/Do disponlvels. no alie da Legaria: yermleoatleconevrsos.Pom.bf ano silo da Prefeitura: 
vevm.oenerattamare.moov br. 3. A nomeação do candidato aprovado ao cargo ficará condicionada ao 
atendimento dos requisitos basic.ov pare a investidura, constantes no Edital 017/2018. de 15/082018, 
coa legislação vigente. 4.0 prazo de validade do Concurso Públioo ri° 01/2018 será de 02 (dois) anos. 
a contar da publicação desta homologação podendo ser prorrogado ume única vez, por igual período, 
e critério do Poder Executivo Municipal, entes de expirado o prazo de vigência original. Sal, Câmara/ 
RS, 28/12/2018. Sr. Hellen Holt Barreto. Prefeito Municipal. RegIstre-se. publique-se 'e cumpra-se. 

soe. co,n.rn Ce.eekte 
gug 	MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

     

_ 
l!AVI SO DE LI CI TAÇÃO, _ 

Pregão Eletrônico Registro de Preços 	- 

N°  496/2018 Objeto: Aquisição de Órteses e Próteses e Materiais Especiais 
(GLUTEAS, MAMÁRIAS E EXPANSORES), peto Sistema de Registro de Preços. 
pelo perlodo de 12 (doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 
ABERTURA: 14101/2019 às 09:001,. Local: Plataforma Publinexo. 

Pregão Eletrônico Registro de- Preços 
N°48812018 Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar (BOCAIS, SONDAS, TUBOS 
E OUTROS), pelo Sistema de Registro de Preços. pelo perlodo de 12 (doze) meses, para 

Hospital Nossa Senhora da Conceição SA., Hospital Cristo Redentor e Hospital Fémina. 
ABERTURA: 14/01/2019 às 08:301,. Local: Plataforma do Banco do Brasil. 

Pregão Eletrônico Registro de Preços 

N°  50312018 Objeto: Aquisição de Orteses e Próteses e Materiais Especiais 
(TENDINOSA DE S/L/CONE(, pelo Sistema de Registro de Preços, pelo período de 
12 (doze) meses, para o Hospital Cristo Redentor. O julgamento será realizado dentro 
dos limites de valores previstos na Tabela SUS. ABERTURA: 15/01/2019 às 08:301,. 
Local: Plataforma Publinexo. 

Pregão Eletrônico Registro de Preços 
N°  510/2018 Objeto: Aquisição de Orieses e Próteses e Materiais Especiais 
(ELETRODOS TEMPORÁRIOS), pelo Sistema de Registro de Preços, pelo periodo 
de 12 (doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e Hospital 
Cristo Redentor. ABERTURA: 16101/2019 às 09:00h. Local: Plataforma Publinexo. 

Pregão Eletrônico Registro de Preços 

N°  504/2018 Objeto: Aquisição de Material Imobilizado (DISPOSITIVO DE 
CONTROLE DE ACESSO), pelo Sistema de Registro de Preços, pelo período de 
12 (doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A: ABERTURA: 
1410112019 as 08:30h. Local: Plataforma Publinexo, 

Pregão Eletrônico 
N' 315/2018 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE OXIGÉNIO LIQUIDO EM REGIME DE COMODATO DE RESERVATÓRIOS E 
INSTALAÇÃO DE 07 TANQUES DE ARMA7_ENAMENTO, operantes no Hospital 
Nossa Senhora da Conceição S,A., Hospital Cristo Redentor, Hospital Fémina e 
Unidade de Pronto Atendimento, pelo período de 60 (sessenta) meses. ABERTURA: 
16/01/2019 às 08:00h. Local: Plataforma PublInexo. 

Porto Alegre (RS), 27 de dezembro de 2018. 
Peter Çassol Silveira 
Gerente de Materiais 

'ir i0 '• 

   

Jusair G çalves Silva 
Pregoeiro 

CÂMARA MUNI CI P 	 SI MOES 
Elder Celesti 

'OPEL 
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Sexta-feira e fim de semana, 28, 29 c 30 de dezembro de 2018 	3 	• • 

Segundo a Pesquisa de Vi-
gilância de Fatores de •Risco e 
Proteção para Doenças crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigitel) 
2017, elaborada pelo Ministério 
da Saúde, a quantidade de atle-
tas.  corredores aumentou 194% 
no País., entre os anos de 2006 e 
2017. No mesmo período, o estu-
do revela uma maior procura pe-
las modalidades de luta, incluin-
do artes marciais, como o judõ, 

karatê e o kung fu. Nesse caso, 
o.aumento foi 109%. 

Ao mesmo tempó, o futebol 
vem perdendo espaço nas capi-
tais. Durante o intervalo analisa-
do, o total de praticantes da cate-
goria desportiva caiu quase pela 
metade (43,5%). De acordo com 
,a pasta, a caminhada é o exer- • 
cíciô físico mais comum, sendo 
praticadó por 33,6% da popula- 
çã 	sequência da pesquisa, 
ap. 	.m a musculaçãci (17,7%), 
olutebol (11,7%) e as lutas e artes 
marciais (2,3%). 

Além disso, estima-se que 
37% da população das capitais 
façam, ao menos, 150 minutos de 
atividade física por semana, mí-
nimo recomendado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). 
Fragmentada nos sete dias da 
semana, a duração-  é de, aproxi-
madamente, 22 -minutos diários. 
O índice é motivo de comemo-
ração, já que cresceu 24,1%, de 
2006 até o ano passado. 

No Vigitel, o nível de ativi-
dade física dos adultos pode ser 
avaliado em quatro domínios: no 
tempo livre (lazer), na atividade 
ocupacional, no deslocamento e 
no âmbito das atividades domés-
ticas. São considerados ativos os 
adultos que praticám atividades 
físicas por pelo menos 150 minu-
tos de eiercícios de intensidade 
m 	• -icla por semana ou pelo 
m 	75 minutos semanais de 
atividade física de intensidade 
vigorosa. 

Caminhada, musculação, hi-
droginástica, ginástica em geral, 
natação, artes marciais e luta, 
ciclismo e voleibol, futevôlei e 
dança foram classificados como 

, práticas de intensidade modera-
da. Já corriciá, corrida em estei-
ra, ginástica aeróbica, futebol/ 
futsal, basquetebol e tênis com-
põem o grupo de práticas de in-
tensidade vigorosa. 

Os pesquisadores destacam 
ainda uma predominância do 
hábito entre homens (43,4%) e 
pessoas nas faixas etárias de 18 
a 24 anos (49,1%) e 25 a 34 anos 
(44,2%). Outra relação eviden- 
ciada pelo ministério é o grau de 
escolaridade dos desportistas,. 
considerando que 47% dos brasi-
leiros que praticam atividade fí-
sica já têm completos 12 anos ou 
mais de educação formal. (ABR) 

PREFEI TURA MUNI CI PAL DE BARRA DO RI O AZUL 
PROCESSO N°0682018 - I:EILÃO PÚBLICO N°002/2018 	P26''°  

Mareeb Arruda, Prefeitode Barra dORIDAZU1/ RS, toma públicoque nO dia 25/01/20 
LEILÃO N°00212018, para alienação de bens móveis. Edital e informayks junto 
15413613 1168/1169. link httplNmarbarradorteadrirs.gov.br, ou 0-M,99:adminS 

Barra do Rio Azul, RS, 27 de Dezembro de 2018. MARCELO ARRUO 

ERRATA 
Nes editais de Assembléias Gerais Extraordinárias do SINFERS que constaram do exilem- 

.  

do Jornal do Comercio do dia 24 e 25 de dezembro de 2018, na pág-fna 4,,ende constou a 

data de ocorrência das mesmas em 29/12/2018, tal data foi tranSferida ,ptra,31/12/2018 
permanecendo oso rneSnlos horários e local constante dos editais publicadCii-apre'rto 

Sergio Americano Leal - Presidente em exercido 

PORTO ALEGRE / RS 
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO 

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPE% 
Lei le 9.514197 e MP 	2.223/01 

Francisco Hilleshelm, Leiloeiro Oficiai, Inscrito na Junta Comercial do Estado de Rio Grande 
do Sul, nabo e° 0221/2007/JUCERGS. devidamente autorizado pela proprtetária Associação de Poupança 
e Empréstimo • POUPEX, CNPJ/MF n° 00.655.522/0001.21, com endereço er Av. Duque de Caxias, s/ 
no. SMU, Brasília/DF, CEP: 70.630-902. tendo havido InedImplêncla de obrigaçóes contratuais, garantidas 
pela alienação fealdade dos imóveis abaixo relacionados c consolklada a posse dos mesmos ao credor 
fidudárto, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto no art. 27 da mesma /si. 
torna público que colocará a Venda em Lei/ao Público, o seguinte bem imóvel: 
IMÓVEL: Localizado no bairro Vila Assunção, no quarteirão formado pelas ruas Gualcurti. Goitacaz, 
Cactê e Aí Pereira Passos, Consistente de: uma casa h rua G1121L.1 sob n° 50, com suas dependências, 
benfeitorias, instalações e o respectivo terreno, medindo 18,00m de frente, ao Oeste. à rua Gualouru 
entestando nos fundos a Leste, com terrenos do Centro Comercial de propriedade da knobiliada Vila 
Assunção Limitada. onde tern a mesma largura da frente. dividindase, por um lado, ao Norte, numa 
extensão de 41.20m, com terreno de propriedade da Imobiliária Vila Assunção Limitada, com quem se 
divide pelo outro lado, ao sul, numa extensão de 40,90m. Tudo conforme Matricula n° 158.579 do Cartórto 
de Registro do imóveis da 3° Zona de Porto Alegre/RS. 
Antertor adquirente fiduclante (ex-rnutuárto): RUBEM DUTRA RIBEIRA FAGUNDES.CNPF n°430.361.390-
87 engenheiro eletricista, e sua esposa REGINA DOS SANTOS ALEGRE MARTINS, CNPF 125.857.408-
03. historiadora, casados pelo regime da comunhão pardal de bens, ambos brasileiros, residentes e 
dombillados nesta Capital. 
Datas elos leilões: I° leilão em 08.01.2019, valor minirno de venda: RS 1.346.000,00 (um milhão 
trezentos e quarenta e seis mil reais); 2.  leilão em 15.01.2019. valor minimo de venda: RS 586.535,55 
quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos o trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). acrescidos 

de atualização ate adotado lefião. 
Local: Rua Travessa Celso Ribeiro 166 - bairro Cidade Nova .Passo Fundo/RS. Ambos os leilões 
serão presenciais e ao /Ice realizados ás 091115min. 
Condições do leilão: a) o arrematante pagará RO ato (A VISTA) o valor do arremate acrescido da comissão 
do leiloeiro (516): b) o imóvel é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, manutenção, 
conservação, e ocupação; ej cabem ao amernalante es providencias e despesas de transferênda de 
propriedade e registro em Cartório, assim comede quaisquer débitos InclusNe junto a Prefeitura. Corpo de 
Bombo-lios, C,ondonrinlo. Caso o Irnevel esteie. ocupado, o erremetante fica ciente que lerá o responsável 
pelas providências de desocupação do mesmo. 
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leiliSes ficará extinta a divida decorrente da operação de 
alienação Mudada com o anterior adquirente fiduciante. observando o disposto no 04. 07 e pantgralos da 
Lei 9.514/97. 
Informaç5es como Leiloeiro. fones (54) 9.96264585 e 9.96054234, home pape: www.alenmolellociro. 
com.br  ou com a 
N/IN Assessoria e Consultoria Empresarial OS LIDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e coma POUPES 
61-3314-7753. 

Pesco Fundo /05. 26 de Dezembro de 2018. 
Francisco Hillesheirn 

PREFEI TURA MUNI CI PAL DE NOVA PADUA 
AVISO DE REVOGAÇÃO 

'4Municipbde Nova Pádua.RS, torna púbilop a revogação da licitação modalidade: Pregão Presencial n°038/ 
201:53bjeto. Reforma do motor MWM X10 e de Bomba Injetora, do Caminhão Volta-yr-Jeca 14.180AndMod.2002. 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
)êI'bllidade de Licitação n°009/2018 -O Municlpio de Nova %duo, RS toma público, a inertglbilidade do 

Ucitaterio, com base noArt. 26, da Lei n.8.666/93 e suas posteriores alteraybet. pare contratação da 
OSA DOS VENTOS EVENTOS EIRELI ME, para apresentação do Show Maneio e Vanuff i durante 

a 14 ,d oda Peprood2019.Editais e relifrczberes disposiçâo pelo sito vmw.novapadtra.rs.gov.M. 
NOVA PÁDUA. 2040 dezembro de 2018. Ronaldo Bonlatti • Prefeito 

leFEI TURA MUNI CI PAL DE SALVADOR DAS MI SSÕES' 
EXTRATO DE CONTRATO ADMI NI STRATI VO 56/ 2018 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços, em regime de empreitada 
global, para cumprimento do Contrato de Repasse OGU n 87164312018/MAPPJCAIXA. 
PROCESSO N° 1056134-67/2018 - Programa Fomento ao Setor Agropecuário, execução 
de Adequação de Estradas Vicinais, com fornecimento de material e mão-de-obra, para 
a execução de obra de edificação da 'pavimentação pollédrica com pedras irregulares 
de basalto, assentados sobre leito de terra vermelha, coto fornecimento de materiais. 
CONTRATADO: HAAS TERRAPLENAGEM TRANSPORTES EIRELI - VALOR: RS 211.887,74. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS 005/2018, HOMOLOGAÇÃO: 26/12/2018. 

GREEN CARD S/ A REFEI ÇÕES COMÉRCI O E SERVI ÇOS 
CNPJ N°  92.559.830/ 0001-71 NI RE N°43300032981 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
LAVRADA SOB FORMA DE SUmARX), CONFORME  ARTIGO 130, V. DA LEI N. 6.404176 

1. DATA, HORA E LOCAL: aos 06 (sele) das do mês de oposto de 2010. As 14 horas, na Rua Largo 
Visconde do Cará, n°12, conj. 1001.00 cidade de Porto Alegre/RS. 2. PRESENÇA: Em primeira convo-
cação, estão pre,sentes o5 acronistas titulares da totalidade do capital sedai da Companhia, a saber: (1) 
Ana Cláudia &nana de Asila Bandialdi, brasileira, edvogada, casada pelo regime de separação total 
de bens. portadora da cédula de Identidade n° 1069861878. expedida pelo SJS/RS, inscrita no CPF do 
MF sob o n°919.580.080-87, residente e dorriciliada na Rua Des,  Augusto Loureiro Uma, 99/901, Bairro 
Petrõpolls, CEP n° 90470-120 na cidade de Porto Alegre/RS; (II) Carlos Alen  d'Avila de AVII3, brasileiro, 
soltelmernpresário, portador de cédula de identidade n' 4045493245, expedida pela SSP/RS, Inscrito 
no CPF do MF sob o n' 785.355.570-91, residente e domiciliado na Rua Marec.hal Andrea, 360, auto,  
801, Bebo Boa Vista, CEPO, 91.340-400, na cidade de Porto Negre/RS: (111) Finança Partici a o e 
Empreendimentos Ltda., esmoa Orle. de ~to Ovado. Inscrita no CNPJ do MF sato o n° 93.773 	1- 
43. estabelecida na Rua Urgo Visconde do Calei. n' 12, Conjuntos 1,0030 1.007, Bairro Centro, CEP, 
e° 90,030-110, na cidade deporto Alegre/RS, neste ato representada por seus Sócios Administradores, 
Zeli Terednha Lysakowskl de Mia, anel  qualificada, e Carlos Alex d'AvIla de Ávea, qualifmado. (11 
Zell Tenderia Lysakowski de Asila, brasileira. empresaria, viúva, portada-a da cédula de Identidade n 
1014979411. expedida pelo SSP/RS, inscrita no CPF do MF sob o e' 315,548.730-53, residente e 
domiciliado na Rua Martinbo Poeta, n' 2539. Ilha da Pintada, CEP 90090-120, na cidade de Porto 
Aiegre/RS. 3.  CONVOCAÇÃO  E PUBLICAÇOES PREVIAS: Os avisos de que Inalas artigo 124 da lei 
n. 6.404/76 foram dispensados pelo comparecimento dos acionistas Ululares da totalidade do capital 
social da ComponNa, codorme §4. do mendonedo artigo, 4. MESA: Os trabalhos foram presirldes por 
C91103 Alce &Anila de Avilto e secretariados por Zell Terednha Lysakowskl de Ávila. 5. ORDEM DO 
DIA: 5,1, Homologer e extinção das filiais localizadas em Pelotas/RS. Bagé/RS, Caxias do Sul/RS. 
Santa Maria/RS, Passo Fundo/RS, Rb Grande/RS, ijul/RS, Salvador/BA. Fortaleza/CE, Brasillo/DF e 
Belo Horizonte/MG; (11) aprovação da alteração do parágrafo único do alego 20, do Estatuto Social da 
Companhia. 5.2. Alterar a redação do parágrafo único, do art. 2°, do Estatuto Social da Corrpanhia,..5.3. 
Consolidar o Estatuto Social,  5.4. Fixar e remuneraçâo dos Diretores da Companhia, 6. DELIBERAÇOES 
6.1. A unanimidade, os acionistas aprovaram rt extinção das filiais localizadas em: a) Pelotas/RS: b) 
Bage/RS: c) Cedas do Sul/0S,' d) Santa Marta/RS; e) Passo Fundo/FtS: I) Riu Grande/RS: 91 ijui/RS: h) 
Salvador/BA: 0 Fortaleza/CE; 11 Brasília/DF: e k) Belo Horizonte/MG, 6.2. À unanimidade, em razão da 
deliberação retro. é alterada a redação do paráprafo único, do art. 2°. do Estetuto Social da Companhia, 
que passa a br a seguinte redação: Parágrafo Unice «A sociedade lemas seguintes tilias, sem destaoue 
do Capital social: Faial 01 .500 Paulo/SP, Rua de Consolação, 0,331. sala 910/911, Bairro Centro, CEP 
n. 01.301-000: FifiT07'0" São José/SC: Rua Domingos Andá Zanini, n. 277, sare 709.  CEP ri, 88,117- 
2130; Fifirl -Zur-TG6ii/PR: Avenida Presidente Getúlio Vargas. n. Z391, Edifido Lylls Isbr. conjunto 
106, ~guri Verde, CEP 0,00.240440: Filiai 84' Rio de Janeiro/RJ, Avenida Pastor Morde Luther 
King Jr., n. 126, salas 606 e 607, Bairro Dei Castilho CEP n. 20.765-000; Filial 05 - Recife/PE: Rua 
Estado de Israel. n. 262. Edificio Selecta Center, Sala 806, Bairro ilha dd Ler e, CEP n. 50.070-
42050070-420. 6.3. A unanimidade, em tavão da deliberação retro. foi aprovada e consolidação do 
Estatuto Social da Companhia (Anexo 1). 6.4. A unanimidade. foi aprovada e mantida a remuneração 
dos Diretores da Companhia. vigente desde 10 de dezembro de 2015. no valor g.lobal anual de.R5 
840.000,00 (oitocentos e quarenta rril reais), que é pego da seguinte forma: e) RS 40.000,00 (quarenta 
mil reais) mensais para o Diretor Presidente; e b) Rã 30.000,001trinta mil reais) mensais poro, Diretora 
Administrativa. 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA. Respeitadas todas os forma. 
lidados legais e nada mais havendo a ser tratado. foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, corno ninguém se manifestou. foram encernidos 09 Imbelhos pelo tenpo necessário á tavratura 
deste Ata no livro próprio, em tonna de sumário, conforme admitido peto art. 130,§ 1', da Lel n. 6.404/76. 
a qual foi fida. conferida, achada conforme, aprovada e pu todos os presentes nanado. Perlo AJe;rx RS. 
0640 agosto da 2018. Actonistas: Zell Tereenhe lysakowski de Asila. Carlos Alex d'Avita de /mia, 
Ana Cláudia d'Avita de Abla Baruttaldi e Finança Participação e Empreendimentos Ltda. JUCIS• 
RS. Certifrco registro sob o n°  4909766 em 11/12/2018 da Empresa GREEN CARD S/A 
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, NIRE 43300032981, protocolo 18/523985-4 - 
04/12/2018. Cleverton Signor. Secretário-Gerai.  

= r 	COMPANHI A ESTADUAL r"2L-1 CES8 DE SI LOS E ARMAZÉNS 
Em Liquidação 

CNPJ 92.952.043/0001-95 - NIRE 433.000.15720 

CONSELHO DE ADMI NI STRAÇAO 
ATA N°  497 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois má e dezoito. as 12h. na  sala de reunitms da 
Presidenda da Companhia Estadual de Silos e Armazéns • CESA 'em Liquidam°, situada mi Avenida 
Praia de Belas. 1768. nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administroção da Companhia, com a 
presença dos Conselheiros abahro assinados, com a finalidade de discutir e deliberar sobre a Ordem 
do Dia. Item 1, APROVAÇÃO DA ATA 496 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O secretário da 
reunião, Sr. Artur Neves ()ariano. fez a leitura da ata. Após, submetida à aprovação, fol aprovada por 
unanimidade. e assinada pelos Conselheiros. Item 2. REAJUSTE TARIFÁRIO DA TABELA DE PREÇOS 
DE SERVIÇOS PRESTADOS PELAS FILIAIS COLETORAS, PORTUÁRIAS E FRIGORIFICAS: O 
Liquidante da empresa Senhor Cláudio Cava Corre., convocou a Supertntendente Técnico Comercial 
Sra. Sônia Marta Canal, para explicar sobre o reajuste tarifarb que anualmente, no roendo setembro 
avaliado, levando em consideração diversos Indites económicos. que representaram o valor de 8,46%. 
Foi colocado 8 votaçâo desie Conselho. se e viável a imptementação Imediata do ledice nas adies, uma 

vez QL. a CESA encontra-se na entre safra e em período de liquidação. Sugeriu ainda, caso não seja 
Implementado neste momento. sono Conserho reavalle oro momento POMO°,  8 aplicação do reajuste. 
Coube a Superintendente explicar que a CESA é reguladora no que tange as preço das tarifas de serviços. 
Os Conselheiros Soe/am olgamos considerações a cerca do tema proposto e deddirem prorrogar q prazo 
com as tarifas aluais até dezembro, onde farão nova analise da situação. Item 3. exONERAÇA0 DO 
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, A PEDIDO: O Liquidente, senhor Cláudio Cava CorMe 
apresentou aos Conselheiros a carta de exoneração, a pedido, do enlão Diretor Administrativo Financeiro, 
IdNar Francisco Apoio, que agradeceu o colaboração de todos da Companhia, e deixa o corgo a partir do 
dia 31.00.2018,0 Conselho de Administração aprovou por unanimidade o pedido de exoneração. ttem 4. 
INDICAÇÃO DE NOME PARA O CARGO DE DtRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, DEVIDO A 
SAIDA DO SENHOR IDIVAR FRANCISCO APPIO: O Liguldante Sr. Cláudio Cava Corrêa manifestou aos 
Conselheiros a necessidade de nomear em substituição, de forma Interina, um novo Diretor Administrativo 
e Financeiro, devido e quantidade de demandas atueis. Sugeriu o nome do Sr. Artur Neves Dariano 
apreciação do Conselho. O nome fel aprovado por unanimidade pelos Conselheiros, tendo sido aprovado 
como Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Estadual de Silos e Armazéns CESA, o Sr. Artur 
Neves Dadano, brasileiro. solteiro, Bacharel em Dlrelio, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS. 
na  Rua Dona Gabriela, n° 263, ato 302, Babo Menino Deus, CEP: 90.850-010.portador da Carterra de 
Identidade Civil n°2043047931, expedida pelo testrtuto de Idenlificação da Secretaria da Segurança Pública 
do Rio Grande do Sul, e Inscrito no CPF sob n°976.703.970-53, o contunde 01 de setembro de 2018. Item 
5, SITUAÇÃO DAS UNIDADES COLOCADAS A VENDA: O LIquidante. senhor Claudio Cava Corrêa, 
atualiza o Conselho sobre as vendas das Unidades que estão dispoddlizadas em leilão judicial. Destaca 
que houve 2 (duos) vendas neste mês. as Unidades de Sente Rosa e de Palmeira das Missões, assim 
como foz um prognóstico futuro das Unidades que ainda não forem leiloadas. Cumpre refedr que. também 
informou sobre o processo de venda da Unidade localizada em Ibirubá, através do BRDE. Ainda, Introduziu 
sobre a suspensão do blião da filial de Passo Fundo passando a palavra ao Coordenado- Jurldico da 
CESA. Sr. Leonardo Orneie, do Precto, que explicou sobre uma ação tiver de reintegração de posse que 
COMI paralelamente na comarca de Passo Fundo, onde particular alega ser proprieterto legitimo de uma 
pado dotado dos lerrenos da filial citada. O departamento jurldico da CESA está Imbuldo em que a ação 
eive, seja julgada o mais rapidamente possivel, para que, a partir da sentença, possamos restabelecer as 
condições de novo lellâo desta filial. Item 6, ACORDO CESA X SAGERS: Sobre este item. o Coordenador 
juddico da CESA. Sr. Leonardo '<remem clo Prado, explicou qual é a atuação do departamento jurídico da 
Companhia, onde atua conjuntamente como escritório Obino Advogados. Ressaltou ainda ovos PGE - 
Procurado/do Geral do Estado - também tornou posse do processo no intuito de estu49-1o. A intenção da 
Compenhia é que o Estado do Rio Grande do Sul também faça parte desta demanda, entretanto, a PGE 
defende que enquanto a Companhia existir juridicamente, devendo ser ela e responsável por arcar com 
todos os seus pessivos, até esgotar seus ativos. O Liquidante Claudio Cova Corna elucidem ao Conselho 
que, somente após ser firmado o presente acordo foi possIvel e venda das unidades da Companhia, 
ods todas se encontravam indisponivels peta própria ação do piso. Seguindo, informou que o SAGERS 
entrou com uma representação, chamando o Estado como parte do processo, para que o mesmo fosse 
responsabilizado ao pagamento de parcelas vencidas. Ern ar:silencia posterior, representando o alado, 

Secretário da Agrtcuinne. Pecuada e irrigação o Sr. Oda& belo, tomou dênda da atual situação. 
e foi estabelecido um novo prazo para que a PGE apresente os fundamentos adequados no presente 
processo. Declaraçâo Na qualidade de Presidente do Conselho de Administraçâo e de Secretário Geral 
da Presidénda da COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS, dedroames que a presente e *ria 
fiel da ate original. de n" 497, lavrada no Livro de Atas e' 9 de Reirmaes do Conserto, de AdnUnistnação. 

Porto Alegre. 29 de agosto de 2018. 
audio Cava Conéa 	 Artur Neves Dariano 
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Porto Alegre, Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 

GREEN CARD S/A. REFEIÇÕES COIVIÉ-Re10 E SERVIÇOS 
Protocolo: 201800027678 

GREEN CARD S/ A REFEI ÇÕES COMÉRCI O E SERVI ÇOS - CNPJ N°  92.559.830/ 0001-71 NI RE N°  43300032981;ATA DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- Lavrada sob forma de sumário, conforme artigo 130, § 1°, da lei:n.6A04116 - 1. 
DATA, HORA E LOCAL: aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2018, às 14 horas, na Rua Largo Visconde d-d- Cairú, n° 12, 
conj. 1001, na cidade de Porto Alegre/RS. 2. PRESENÇA: Em primeira convocação, estão presentes os ,acionistas titulares da 
totalidade do capital social da Companhia, a saber: ( i)  Ana Cláudia d'Ávila de Ávila Baruffaldi, brasilaii=aàdviSgada, casada 
pelo regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade n°1069861878, expedida Pêld_SdS/RS, inscrita no 
CPF do MF sob o n°919.580.080-87, residente e domiciliada na Rua Des. Augusto Loureiro Lima(9§1901 Bairro Petrópolis, 
CEP n°90470-120, na cidade de Porto Alegre/RS; ( li)  Carlos Alex d'Ávila de Ávila, brasileiro, soltelid,-„êrrip'resário, portador da 
cédula de identidade n° 4046493245, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF do MF sobp ri,.°7\85355.570-91, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Andrea, n°300, apto. 801, Bairro Boa Vista, CEP n. 91.340-400,'n'acidade de Porto Alegre/RS; (111)  
Finança Participação e Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, in,scrita-'Cno-CNPJ do MF sob o n° 
93.773.596/0001-43, estabelecida na Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, Conjuntos 1.003 a1:007, Bairro Centro, CEP n° 
90.030-110, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seus Sócios' Ádministradores, Zeli Terezinha 
Lysakowski de Ávila, a ser qualificada, e Carlos Alex d'Ávila de Ávila, já qualificado, e-( lv) -Zelij.Terezinha Lysakowski de Ávila, 
brasileira, empresária, viúva, portadora da cédula de identidade n° 1014979411, expedida Paio SSP/RS, inscrita no CPF do MF 
sob o n° 315.548.730-53, residente e domiciliada na Rua Martinho Poeta, n° 2539,,Ilha'da`i:Intada, CEP 90090-120, na cidade 
de Porto Alegre/RS. 3. CONVOCAÇÃO E PUBLI CAÇÕES PRÉVI AS: Os avisos de,que trata dartigo 124 da Lei n. 6.404f76 foram 
dispensados pelo comparecimento dos acionistas titulares da totalidade ddcapiial social da Companhia, conforme §4° do 
mencionado artigo. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos por Carlos Alex VÁvila de Ávila e secretariados por Zeli Terezinha 
Lysakowski de Ávila. 5. ORDEM DO DI A: 5.1. Homologar a extinção das filiais localizadas em Pelotas/RS, Bagé/RS, Caxias do 
Sul/RS, Santa Maria/RS, Passo Fundo/RS, Rio Grande/RS, ljuURS, Salvador/BA, Fortaleza/CE, Brasília/DF e Belo Horizonte/MG; 
(ii) aprovação da alteração do parágrafo único do artigo 2°, do Estatuto Social da Companhia. 5.2. Alterar a redação do 
parágrafo único, do art. 2°, do Estatuto Social da Companhia. 5.3. Consolidar o Estatuto Social. 5.4. Fixar a remuneração dos 
Diretores da Companhia. 6. DELI BERAÇÕES: 6.1. À unanimidade, os ationiàtas aprovaram a extinção das filiais localizadas em: 
a)  Pelotas/RS; b)  Bagé/RS; c)  Caxias do Sul/RS; d)  Santa Maria/RS:,e) ,Passo Fundo/RS; f)  Rio Grande/RS; g)  ljui/RS; h)  
Salvador/BA; 1)  Fortaleza/CEJ) Brasília/DF; e k)  Belo Horizonte/MG:0.2.7k unanimidade, em razão da deliberação retro, é 
alterada a redação do parágrafo único, do art. 2°, do Estatuto Social'da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: 
Parágrafo Único -  A sociedade tem as seguintes filias, sem- destaque do Capital social: Filial 01 -  São Paulo/SP: Rua da 
Consolação, n. 331, sala 910/911, Bairro Centro, CEP n. 01(30-009; Filial 02,-   São José/SC: Rua Domingos André Zanini, n. 
277, sala 709, CEP n. 88.117-200; Filial 03 -  Curitiba/PR:, Avenida Presidente Getúlio Vargas, n. 2.391, Edifício Lyzis Isfer, 
conjunto 106, Bairro Água Verde, CEP n. 80.240-040; Filial 04 -Rio de Janeiro/RJ:Avenida Pastor Martin Luther King Jr., n. 126, 
salas 606 e 607, Bairro Del Castilho, CEP n. 20.765-000; Filial 05 -  Recife/PE: Rua Estado de Israel, n. 262, Edifício Selecta 
Center, Sala 806, Bairro Ilha do Leite, CEP n. 50.070:42050070-420. 6.3.À unanimidade, em razão da deliberação retro, foi 
aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia (Mexo 1) .6.4.À unanimidade, foi aprovada e mantida a 
remuneração dos Diretores da Companhia, vigente desde 10 de dezembro de 2015, no valor global anual de R$ 840.000,00 
(oitocentos e quarenta mil reais), que é pago da seguinte forma: a)  R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais para o Diretor 
Presidente; e b)  R$ 30.000,00 (trinta mil reaié)Aerisais para a Diretora Administrativa. 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E 
LEI TURA DA ATA. Respeitadas todas as formalidades legais e 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 
desta Ata no livro próprio, em forma de sumário, conforme admitido pelo art. 130, § 1°, da Lei n. 6.404/76, a qual foi lida, 
conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Porto Alegre/RS, 06 de agosto de 2018. Acionistas: 
Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila,, Carlos Alex d'Ávila de Ávila, Ana Cláudia d'Ávila de Ávila Baruffaldi e Finança 
Participação e Empreendimentos ,Étda.,‘JUCI S-RS. Certifico registro sob o n° 4908766 em 11/12/2018 da Empresa GREEN 
CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV1COS, NIRE 43300032981, protocolo 18/523985-4 - 04/12/2018. Cleverton Signor - 
Secretário-Geral. 
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0 :. 	tdpn ,i; ' '.6- Gs 
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Josak Pereira Santos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEMBRO DA COPEL 

GRE,ENzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.CAkil) S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SER IÇOS 
CNN Ne 92.559830/M1-71 . 

. N1RE 43300032981 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA („?, 

I. DATA1.11-1ORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: aos 20 (vintê) dias do mês 
dê março de 201.8, às 14 horas, na Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, eónj. 

1001, na cidade de Porto Alegre/12'S. . 

2. PRESENÇA: Em primeira convocação, presentes os acionistas titulares da 
totalidadido capital social da Companhia, a saber: (1) ZELI TEREZINHA 
LYSAKOWSKI DE ÁVILA. brasileira, empresária, viúva, portadora da cédula 
de identidade n° 1014979411, expedida pelo SSP/RS, instrita no CPF do MF sob 
o n° 315.548.730-53, residente e domiciliada na, Rua Martinho Poeta; n° 2539, 

Ilha da Pintada, CEP 90090,-120, na cidade djPorto Alegre/RS; (ii) CARLOS 
ALEX D'AVILA »E AVILA, braSileiro, solteiro, empresário, portador da 
cédula de identidade n° 4046493245, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF do 
MF sob o n° 785..355.570-91, residente c domiciliado na Rua Marechal Andrea, 
ri° 300, apto. 801, Bairro Boa Vista, CEP n. 91.340-400, na cidade de Porto 
Alegre/RS; (iii) ANA CLÁUDIA D'ÁVILA DE ÁVILA BARUFFALD1, 
brasileira, advogada, casada pelo regime de separação total de bens, portadora da 
cédula de identidade n° 1069861878, expedida pelo SJS/RS, inscrita no CPI,  do 

MF sob o n° 919.580.080-87, residente e domiciliada na Rua Des. Augusto 
Loureiro Lima, 99/901, Bairro Petrópolis, CEP n° 90470-120, na cidade de Porto 
Alegre/RS; c (iv) FINANÇA PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, pessoa jurídica de ,direito privado, inscrita no CNP.1 do MF sob o n° 
93.773.596/0001-43, estabelecida na Rua Largo Visconde do Cajá, n° 12, 
Conjuntos 1.003 a 1.007, Bairro Centro, CEP ri° 90.030-110, na cidade de Porto 
Alegre/12S, 'neste ato reprentada por Seus—  Sócios AdminiSteadOres, ZELI 

TEREZINHA LYSAKOWSI5.1 DE ÁVILA,- já qualificada, e CARLOS ALEX 
D'AV1LA DE AVILA, iam1ni já qualificado. 

MESA: Os trabalhos foram presididos por CARLOS ALEX D'AVILA DE 
AVILA e secretariadõs pOr iZEL1 TEREZINHA LYSAKOWSKI DE ÁVILA. 

ORDEM DO DIA: ReclOição dos :atuais DiretOr PreSidente. 	oir'clora 

Administrativa. 

Junta Com ercial. I ndust r ial e Serviços do Rio ando ao Sul 

Cert ifico regist ro sob o n° 4735559 ern 24/ 04/ 2.01ampreS6` GREEN CARD,S/ A REFEI COES COMERCI O E SERVI COS, Niro 43300032981 o 

protocolo 181631555 06104/ 2018. Autent icaçâo: 8223668E95E9B38/ F74A929E3E9C93FA6EF97E. Cleverton Signor -  Secretário-Geral. Para 

vali-dar este docum ento, acesso I ntwiljucisrs.r.s: gov: br e 'I nforme n°  do protocolo 18/ 163.155-5 e o código de segurança XvXc Esta cópia foi 

autent icada digitalm ente e assinada em  26/ 04/ 2018 por Cleverton Signor,.Secretário-Geral. 
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DELIBERA.ÇÕES: Os acionistas, por unanimidade, aprovaram á reeleição do 
Sr. CARLOS ALEX D'iyiLA DE AVILA, já qualificado, para o cargo de 
Diretor Presidente, e a reeleição da Sia. ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI 
DE ÁVILA, já qualificada, Para o cargo de Diretora Administrativa. 

DECLARAÇÃO: Os diretores reeleitos declararam, para todos.os fins e efeitos, 
que não estão incursos 'em nenhum dos crimes previstos em lei que OS impeçam 
de exercer atividades mercanlis. 

. 	. 

5. ENCERRAMENTO. :Respeitadas.  todas as formalidades legais e: nada mais 
havendo a ser tratado, foofèrecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, a qual foi lida, conferida, 
diada confOrnie, aprovada e por todos os presentes assinada. Porto Alegre/RS, 

20 de março de 2018. Acionistas: ZELI TEREZINHA 1LYSAKOWSKI DE 
ÁVILA, CARLOS ALEX D'AVILA DE AVILA, ANA CLÁUDIA D',ÁVILA 
DE ÁVILA BARUPFAI,DI e FINANÇA PARTÍCWAÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Junta Comercia, Industrial á:San:riços do Rio Grando.do Sul 
Certifico registro sob o n°4735559 em '24/04/2018 da Emprosa'GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO ESERVICOS. Nire 4330.1532981 e. 

?" protocolo 181631555 - 06/04/2018. Autenticação: E282236138E95E9B387F74-A920E3E9C93FA6EF97E,  Clovorton Signor - Secretário-Geral. 'Pára 

validar este documento, acesso http://jucisrs.rs.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/163.155-5 o-código do segui:anca XvXc Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2018 Por ClevertonSignor Socretario‘Geral, 
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'MUNICIPIO OE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-GUABIJU:. 
AVISO DE LICITAÇÃO • 

TOMADA De pRzeos H0 b612818 
Cbjeto: aquisição de medicamentos e 
material ambulatodal para a Farmácia 
da Unidade Básica de Saúde. 
Propostas: 27/07/2018 ás 08h30, no 
C. A. M. sito à Rua José Bonifácio, 
816. Edital dispor,ivei a partir de 
12/07/2018 	no 	site: 
http://guahijurs.com.br. 	Maiores 
informações no fone (54) 3272.1266 

Diego Vendramin - Prefeito 

Portaria facilitará 
a movimentação 
de servidores 

O governo federal facilitou 

a movimentação de servidores 

e empregados públicos entre ór-

gãos federais, o que pode reduzir 

a necessidade de novas contra-
tações. O Ministério do Planeja-

mento, Desenvolvimento e Ges-

tão publicou no Diário Oficial da 

União, a Portaria 193, que passa 

a disciplinar a movimentação 

para compor força de trabalho 

no serviço público federal. 

De acordo com o ministério, 

as unidades que hoje enfrentam 

falta de pessoal terão possibilida-

de de reforçar seus quadros. Ao 

mesmo tempo, os servidores po-

derão buscar novas oportunida-

des dentro da rede de todo o Po-

der Executivo Federal. 

"Há órgãos que lidam com 

certo excedente, porque tiveram 

parte de suas funções suprimi-

das, e outros órgãos que, ao con-

trário, absorveram funções e têm 

necessidade de reforço das suas 

equipes", explica o ministro do 

Planejamento substituto, Gleis-

son Rubin, em nota. Ele destaca 

que a novidade, ao suprir déficit • 

de efetivo com profissionais que 

já pertencem ao quadro federal, 

vai reduzir a necessidade de rea-

lizar novos concursos públicos. 

MUNICÍPIO DE 
PROTASIO ALVES 

RETIFICAÇÃO 01 
PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 

O Prefeito Municipal de PROTASIO ALVES 
- RS comunica a todos os Interessados que 
houve alteraçâo no descritivo dos itens 3 e 4. 
A nova data de abertura das propostas será 
24 de Julho de 2018, as 12:30h. informades 
durante o horerio de expediente pelo fone (54) 
3276-1225 e carpia de Retificado 01 do editei 
no 	site htto://www prolosionlves raciover/. 

Protásio Alves. 11 de Julho de 2018 
JOSÉ MAXIMINO SPANHOL 

PREFEITO MUNICIPAL 

O 	MUNICÍPIO DE 
PROTASIO ALVES 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 17/2018 
O Prefeito Municipal de PROTASIO ALVES - 
RS comunica a lodosos interessados quero 
dia 24 de Julho de 2018, ás 08:30h, estará 
recebendo as propostas para realizaçâo de 
exames laboratoriais, exornes especializados 
e consulta médico gaslroenterologista. 
Informações durante o horário de expediente 
Pelo fone (54) 3276-1225 e cópia do edital 
no 	sito ntle://www orotasioalveSeadv.br. 

Protásio Alves, 10 de Julho de 2018. 
JOSÉ MAXIMINO SPANHOL 

PREFEITO MUNICIPAL 

O MUNICIPIO DE PARAi/RS, comunica aos 
interessados que encontra-se ateria a licitação 
na Modalidade Pregão Presencial der' 30/2318, 
objetivando a aquisição de equipamentos 
odontológicos para a Secretaria Municipal da 
Saúde. As propostas serão recebidas na dia 02/ 
08/2018, ãs 08;30 horas, Editai e maiores 
informaçaás no silo www.paralas gov.br  ou pelo 

1.fone (54)3477 1233, ou diretamente na Prefeitura 
Municipal de Paral/RS. 

Gilberto Zweite Prefeito Munidipal. 	, 

1 Prefeitura Municipal 
de Paraí 

PREGÃO PRESENCIAL 11.  3a/2618 

EDITAL DE LOTEAMENTO  
Fabiano Comozzato Rayrnundi, Oficial Designado do Registro de Imóveis de Garibaldi - RS, com 

4.5.-1867217 	0.7E5.79, ala etteareaaware intrirda recria .-d-direr-reaa LEX 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.. Inscrita no CNPJ soa número 89.804.512/0001-14, com 
sede na cidade de Bento Gonçalves, RS. na  rua Dom José Barêa, 11, bairro Cidade Alta, requereu 
00705110 dos documentos e o registro do LOTEAMENTO de: UM TERRENO URBANO, localizado na Rua 
14 de Julho, lado par, distante 57.37m (cinqüenta e sete metros e Pinta e sete centlinetros) da esquina 
com a Ruo 13 de Maio, no quarteirão formado pela Rua tudo Novembro. Rua toda Julho. Rua 13 de 
Maio e Rua %rindo Chesini, bairro Chácaras, na cidade de GaabalditRS, com a área superficial de 
10.955,13rra (dea mil, novecentos e cinqüenta e cinco metros e treze decimetros quadrados), sem 
benfeitorias, confrontando: ao NORTE, por 7 (sete) segmentos. iniciando a oeste, sentido oesteeeste, 
na extensão de 29.30m (vinte e nove metros e trinta centirnetros) confrontando com o lote número 28 
(vinte e oito). objeto da matricula 25.622. Livro 2JRG, desta Serventia, seguindo no sentido sul/norte, na 
edensào de 30.00rn (trinta metros) confrontando com o lote numero 28 (vinte e oito). objeto da matricula 
25.622, Livro 2/60. desta Serventia, com o lote número 29 (vinte e nove), objeto da matricula 25.623. 
Livro 2/80, desta Serventia e como lote número 30 (thnte), objeto da matricula 25.624. Livro 2/RG. desta 
Serventia, após segue no sentido oesteeeste, na extensão de 156.00m (cento e cinqüenta e seis metros) 
confrontando como lote número 01 (um), objeto da matricula 25.595, Livro 2/80. desta Serventia, com 

lote número 02 (dois), objeto da matricula 25.596, Livro 2/80, desta Servente, com o lote número 03 
(três),•objeto da matricula 25.597, Livro 2/RG. desta Serventia, com o lote número 04 (quatro), objeto da 
matricula 25.598. Livro 2/00, desta Serventia, com o lote numero 05 (cinco), objeto da matricula 25.599, 
Livro 2JRG, desta Serventia, com o lote numero 06 (seis), objeto da matricula 25.600, livro OIRO, desta 
Serventia, come lote número 07 (sete). objeto da matriculo 25.601. Livro 2/RG. desta Serventia, com o lote 
número 08 (alto), objeto da matricula 25.602, Livro 2/RG. desta Serventia. com  o lote número 09 (nove), 
abjeto da matricula 25.603. Livro 2/RG, desta Serventia, como ide numero 10 (dez). objeto.de  matriculá 
25.604. Livro OIRO, desta Serventia, com o lote número 11 (onze), objeto da matricula 25.605. Livra 2/R0, 
desta Serventia, com o lote número 12 (doze), objeto da matricula 25.606. Livro 2/130, desta Serventia e 
com o lote número 13 (treze), objeto da matricula 25.607. Livro 2/80. desta Serventia, seguindo no sentido 
norte/sul, na extensa° de 9,37m (trinta e sete centimetros) confrontando como lote número 14 (quatorze), 
objeto da matricula 25.608. Livro 2/90. desta Serventia, seguindo no sentido oeste/leste, na extensão de 
.12,00rn (doze metros) confrontando com o lote numero 14 (quatorze), objeto da matricula 25.508. Livro 
OIRO, desta Serventia, após segue no sentido norte/sul, no extensa° de 29.63m (vinte e nove metros e 
sessenta e três centimetros) confrontando com o lote número 15 (quinze), objeto da matricula 25.609, 
Livro 2/RG. desta Serventia e como lote número 16 tdeaesseis). objeto da matricula 25.610. Livro 2/RG, 
desta Serventia e finalizando no sentido oeste/leste. na  extensão de 30,17m (trinta metros e dezessete 
centímetros) confrontando com o lote número 16 (dezesseis). objeto da matricula 25.610. Livro 2/80, 
desta Serventia; ao SUL, por 7 (sete) segmentot, iniciando a leste, sentido leste/oeste, na extensa° de 
30,00m (trinta metros) confrontando como lote número 17 (dezessete), objeto da matricula 25.611. Livro 2/ 
RG, desta Serventia. seguindo no sentido norte/sul; na extensão de 28,90m (vinte 00110 metros e noventa 
cenarnetros) confrontando com o lote número 17 (dezessete). objeto da matricula 25.611 Livro 2/00. 
desta Serventia e corvo lote número 18 (dezoito), objeto da matrícula 25.612, Livro 2/RG, desta Serventia, 
seguindo no sentido leste/oeste, na extensão de 27,93m (vinte e sete metros e noventa e três centimetros) 
confrontando como Imóvel objeto da matricula 21.582 e como imóvel objeto da matricula 21.583. Livro 
2/RO, desta Serventia, seguindo no sentido norte/sul, ne extensa° de 1,50m (um melro e cinqüenta 
centímetros) confrontando como Imóvel objeto da matricula 21.583, Livro OIRO. desta Serventia, seguindo 
no sentido leste/oeste na extensa° de 96.00rn (noventa e seis metros) confrontando como lote número 20 
(vinte), objeto da matricula 25E14. Livro 2/00. desta Serventia. com  o lote número 21 (vinte e um). objeto 
da matricula 25.615. Livro 2/60, desta Serventia, com o lote número 22 (vinte e dois), objeto da matricula 
25.616. Livro 2180, desta Serventia, com o lote número 23 (vinte e três). objeto da matricula 25.617. Livro 
OIRO, desta Serventia. como lote número 24 (vinte e quatro), objeto da matricula 25.618, Livro 2/130, desta 
Serventia. com  o lote número 25 (vinte e cinco), objeto da matricula 25.619, Livro 2130. desta Serentla, 
com o iole numero 26 (vinte e seis), objeto da matricula 25.620, Livro OIRO. desta Serventia e ccié, o lote 
número 27 (vinte e sete), 051010 40 matricula 25.621. Livro 2/80, desta Serventia, após ringue no sentido 
sul/norte, na extensão de 29,58m (vinte e nove metros e 
cinqüenta e oito ddirnetros) confrontando com o imóvel 
objeto da matricula 25.627, Livro 2100, desta Serventia 
e finalizando no sentido teste/oeste. na  extensa° de 
73,10m (setenta e trás metros e dez centirnetros) 
confrontando com o imóvet objeto da matricula 25.627, 
Livro 2/RG. desta Serventia; a LESTE, na extensa° 
de 15,00m (quinze metros) confrontando com â Rua 
14 de Julho: e. a OESTE. na extensao de 15,00m 
(quinze metros) com a Rua Frorindo Chesini. Imóvel 
matriculado sob número 25.628. Livro 2 Registro 
Geral. Decorridos 15 (quinze) dias da última publicado 
deste editai, sem haver impugnação. sere procedido o 
registro do loteamento. Garibardi. 04 de julho de 2018. 
Fabiano Camozzato Rayrnundi - Oficial Designado do 
Registro de imóveis. Segue ,croqui da ama loteado: 
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4 	Quinta-feira, 12 de julho de 2018 
lomat do Comércio 2° Caderno 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE 
O Município de Barão de Cotegipe, RS, torna público aos interessados que no 
dia 25 de Julho de 2018 ás 9:00 horas, estará recebendo os envelopes das 
Propostas e Documentação referente ao Processo Licitatório n° 62/18- Pregão 
Presencial n°23/18, para Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero quilometro, 
modelo 2018/2019. Maiores informações pelo Fone: (54)3523-1344 e a integra 
do Edital poderão ser obtidas no . sito oficial: wwW.baraodecotertipe.rs.qov,br. 

Barão de Coteglpe, 11 de Julho de 2018. 
Vladimir Luiz Farina - Prefeito Municipal 

GREEN CARD S/A. REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 
CNPJ N°92.559.830/0001-li NIRE N°43300032981 

ATA DE ASSSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA • 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: 
aos 20 (vinte) dias do mas de março de 2018, as 14 horas, na Rua Largo Visconde do C,aid, n°12, conj. 
1001, na cidade de Porto Alegre/RS. 2. PRESENÇA: Em primeira convoddo, presentes os acionistas 
titulares da totalidade do capital social da Companhia, a saber. (i) Zell Terezlnha Lysakowski de ÁvIla. 
brasileira, empresária, viúva. portadora da cédula de identidade ra 1014979411. expedida pelo SSPRS,. 
insulta no CPF do MF sob ora 315.548.730-53, residente e domiciliado na cidade de Porto Negro/RS; 
ti) Carlos Alex D'Ádlo de Avila, brasileiro, solteiro. empresaria. portador da cédula de Identidade n 

4046493245. expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF do MF sob o ra 785.355.570-91; na cidade de Porto 
Alegre/RS; (III) Ana Claudia Crivila de /mia Baruffelda brasileira, advogada, casada pelo regime de 
seperado total de bens, portadora da cédula de identidade n° 1069861878. expedida pejo SJS/RS, 
Inscrita na CPF do MF sob o n° 919.580.080-67, residente e domiciliado na cidade de Porto Aiegre/RS; e 
(N) Finança Participaçáo e Empreendimentos Ltda., pessoa jurídico de direito privado, inscrita no 
CNPJ do MF sob o n° 93.773.596/0001-43, estabelecido na cidade de Porto AlegreRS, neste ato 
representada por seus Soralos Adrdnistradores, Zeit Terezinha Lysakowski de ÁvIla, já qualificada. e 
Carlos Ates D'Ávila de Avila, também já qualificado. 3. MESA: Os trabalhos fprarn presididos por 
Carlos Ates D'ÁvIla de Ávaa e secretariados por Zoa Terezinho LysokowskI de Avila. 4. ORDEM DO 
DIA: Reeleição dos atuais Diretor Presidente e Diretora Adminiatrative. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, 
por unanimidade, aprovaram a reeleido do Sr. Carlos Alas D'AvIla de Adro, já qualificado, paras cargo 
de Diretor Presidente, e a reeleição da Sra. Zell Terednha Lysakowski de Adia, A qualificada, para o 
cargo de Diretora Administrativa. DECLARAÇÃO: Os diretores reeleitos declararam, para lodosos fins e 
efeitos, que nao estas incursos em nenhum dos carnes previstos em lei que os impeçam de exercer 
atMdades mercantis. 5. ENCERRAMENTO. Respeitadas todas as formalidades legais e nada mais 
havendo a ser balado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestou. foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário á lavratura desta Ata no livro próprio. a 
qual foi lida, conferida. achada confomn, aprovada opor todos os presentes assinada. Porto Alegre/RS. 
20 de março de 2018. Acionistas: Zefi Verdadeira Lysskowski de Avara, Carlos Alce D'Avila de Adia, Ana 
Cláudia D'Avila de Adia Boruffaidi e Finança Participado e Empreendimentos Ltda. JUCIS-RS. Certifico 
registro sob 000 4735559 em 24/04/2018 da Empresa Green Card SIA Refeiçaes Comendo e Seniços. 
NIRE 43300032981 e Protocolo 181631555 - 06/04/2018. Cleverton Signor Secretário-Geral. ATA DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O. DATA, HORÁRIO E LOCAL: aos 31 (tanto e um) dias do 
mês de dezembro de 2017, ás 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Longo Visconde do Coda. na 12, 
con(. 1001, na cidade de Porto Alegre/RS. 2. PRESENÇA: Em pameira convocação. presentes os 
ac1OpIstas titulares da totalidade do capital sedai da Companhia, a saber. (i) Zeli Terednha Lysokowski 
de Avila, brasileira, emprdária, ul000. portadora da cédula de identidade ra 1014979411, expedida pela 
SSP/RS. Inscrita no CPF do MF sob o ria 315.548.730-53, residente e domiciliado na cidade de Poeto 
Alegre/RS; (II) Carlos Alce CriÁvila de Ávila, brasileiro, solteiro, empresário. portador da cédula de 
Identidade n 4046493245, expedida pela SSP/RS. inseria° no CPF do MF sob e n° 785.355.570-91. na 
cidade de Porto Alegre/RS; (Iii) Ana Cláudia D'Avila de Asila Bandfaidi. brasileiro, advogada, casada 
pelo regime de separação total de bens, portadora da cédula de Identidade n° 1069661878, expedida 
pelo SJS/RS, inscrita no CPF do MF sob o n° 919.580.080-87, residente e domiciliado na ddade de Porto 
Alegre/RS; e (Io) Finança Parficipeçao e Empreendimentos Ltda., pessoa jia-1411w de direito privado 
Inscrita no CNPJ do MF cabo n° 93.773.596/0001-43, estabelecido na cidade de Porto Alegre/RS, neste 
ato representada por seis Sócios Administradores, Zeli Terninha Lysakowskf de Adia. (a qualificada, e 
Carlos Alex D'Avila de Adia, também A qualificado. 3. MESA: escolhido como Presidente o Sr. Carlos 
Ateu D'Avila de Atila, e como Secretaria aura, Zell Terezinha LysakowskI de Adio. 4, ORDEM DO DIA E 
DELIBERAÇÃO: A unanimidade foi aprovada a destinado dos lucros acumulados. Do lucro liquido 
acumulado atê a presente data, os acionistas decidiram, por unanimidade, distribuir o montante de RS 
2.000.000,e0 (dois milhões de reais), na proporção das açaes dos acionistas, a sabes a) A importando 
de 135 149.600.00 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos reais) para a acionista Zeli Terninha 
Lysakowski de Adia: O) A importância de RS 147.200,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos reais) 
para o acionista Carlos Alex D'Avila de Mira; ca A importância de RS 147.000.00 (cento e quarenta anota 
ma reais) para a acionista Ana Cláudia D'Avila de Adia Elarufleldr; r0 A importância de RE RS 
1.556.200,00 (um milhão. quinhentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais) para a acionista Finança 
Participado e Empreendimentos Ltda. 5. ENCERRAMENTO: Respeitadas todas as formalidades legais 
e rindo mais havendo a ser tratado. foi oferecida e palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou. foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário á lavratura desta Ata no 
livro próprio, a qual foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. 
Porta Alegre/RS, 31 de dezembro de 2017. Acionistas: Zeli Terednha Lysakowsld de /Wire, Carlos Alex 
D'Atala de Avila, Ana Cláudia D'Avila de AM Baruffaldi e Finança Participação e Empreendimentos Ltda. 
JUCIS-RS. Certifico registro sob o n°4628809 em 071:13/2018 da Empresa Green Card S/A. Refeides 
Comercio e Serviços. NIRE 43300032981 e Protocolo 180583549 - 30/01/2018. Cleverton Signor - 
Secretário-Geral.  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

- PODER JUDICIÁRIO 

Edital de Interdição 
Vara de Curatelas - Comarca de Porto Alegre. 
Natureaa: Interdido Processo: 001/1.17.0096994-
4 (CNJ:.0143222-71.2017.8.21.0001). Requerente: 
Maria L6ia Goetens Chagas. Requerido: Beigica 
Ribeiro Goelens. Objeto: Ciência o quem interessar 
P0500 de que foi decretada a INTERDIÇÃO do 
REOUERIDO(A): Belgica Ribeiro Goetens, por 
sentença proferida em 27/03/2018. LIMITES DA 
INTERDIÇÃO: Interditado em relação aos atos 
da própria saúde, do património e dos negócios. 
CAUSA DA INTERDIÇÃO: C101 O F00.9. PRAZO 
DA INTERDIÇÃO: indeterminado. CURADOR(A) 
NOMEADO(A): Maria LAla Goetens Chagas. 

porto Alegre, 20 de (unho de 2018. SERVIDOR: 
Carlos Roberto Moraes. JUIZ: Luis Gustavo 
Petrafaselacerda. 
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,,4,PREO 013/2018. 
Registro de Preços para Aquisição de Material de Consumo e 

- 	Expediente Almoxarifado da UFCSPA 

A-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO 

ALEGRE - UFCSPA toma público que no dia 24-07-2018 às 09h00mIn. procedera 

a abertura do pregão e' 01312018, objetivando o registro de preços, pelo prazo 
de 12 meses, para aquisição de material de consumo e expediente destinados à 
reposição do estoque do almoxarifado da UFCSPA, conforme condições e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. O Edital encontra-se disponivel no site 
www,connarasnetoovbr bem como, pode ser obtido através dos seguintes contatos: 
foneffax: (51)3303.8788/3303.8896 - ou e-mail: licitacaofaufcspa.edu.br  

Porto Alegre, 12 de julho de 2018 
Comissão Permanente de Licitageres da UFCSPA 

Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Porto Alegre 
CNPJ 0° 27.059.460/0001-41 - RIRE ri° 4330006099-3 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2017 - 1.Data.Hora  
e Local: Em 11 de outubro 00 2017, ás 10 horas rasado da FRAPORT BRASILR.A. AEROPORTO DE 
PORTO ALEGRE, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, 
o°90010, Bairro São João, CEP 90.200-310 ("Çaampaelája"). 2. Presence e Convocação: a lobo/dado dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual as formalidades de convocação 
foram dispensadas, nos termos do Parágrafo Segundo do Migo 20 do Estatuto Social da Companhia. e os 
Diretores Executivos Sergio Ricardo Fogolin e Fernando Viliela de Andrade Vianna. 3. Composição de 
Mesa: (1) Presidente da mesa: Sergio Ricardo Fogotin; (0) Secretário: Fernando Villela de Andrade 
Vlanna. 4 Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a destituição dos atuais merbbros da Diretoria: (ii) a eleição 
de membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia; (ria a ratificação da assinatura do Contrato 
de Concessão para Ampliação. Manutenção e Exploração do Aeroporto de Fortaleza. Pinto Martins pela 
Diretoria Encolha da Companhia; (d) a autorizaçâo para a Diretoria Executiva da Companhia assinar o 1° 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para Ampliado. Manutenção e Exploração do Aeroporto de 
Fortaleza • Pinto Martins; (a) a' ratificação da adinatura de contratos comerciais e operacionais pela 
Diretoria Executiva da Companhia; e (vi) a aprovação do Regimento interno da Diretoria Executiva da 
Companhia, 5. Deliberações: Composta assim amena, aberta a sessão e legalmente declarada Instalada 

Reunião, os presentes iniciaram a deliberação da meteria indicada na ordem do dia, tendo sido aprovado, 
por unanimidade dos presentes, o quanto segue: (1) A destituição do Sr. Fernando Veleta de Andrade 
Vionno, brasileiro, casado. advogado. inscrito ne 0A63/FIJ sob o n. 134.601, inscrito no CPFIMF s000 
n° 0135,855.257•46, com escritório na Cidade de Sôo Paulo. Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n• 81, 
4° andar. beim Bibi, CEP 04,533-010, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; e Sr. Sergio Ricardo 
Fogolin, brasileiro. casado, advogado. Inscrito na OAB/SP sob o ri.  152.998, Inscrito no CPF/MF sob o 
n°  040.520,698.3r, com escrilário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuâ, n°01, 
r1° andar, herrn Bibi. CEP 04533-010, do card de Diretor sem designação especifico da Companhia. 
0S-181vvár,it,120iãiièceii,  Rvo Dtrç,uvs 17.2 divtilu,ioo ccla acal,a.a.ac Cernatrahla.1N.; o clelçlp do Sm. 
Andreeo-Dfana Pel, cidadã alemã, Casado, diretora, portadora de cédula de identidade para estrangeiros 
RNE n• G392338-9 e inscrita no CPF/Ivla sob o ri° 240.020.928-60. para um mandato de 2/dois( anos, para 
O cargo de Diretora Presidente, tendo em vista a ernissao do seu Visto Permanente; a eleição da Sra. 
Seblne Trenk. cidadã alemã. soleira, diretora, portadora da códula de identidade para estrangeiras FINE 
n° G387168-0 e inscrita no CPF/NIF dob o 	n°  601.471.190-22, para um mandato de 2 (dois) anos. Para o 
cargo de Diretora de Operações e Comercial, tendo em vista a ernissão do seu Visto Permanente: e a 
eleido do Sr. Leandro Nonato da Cunha, brasileiro. casado, contador, portador da cédula de identidade 
RG sob o n°09072032-7 • RJ. e inscrite no CPF/MF sob o n° 016.630.157-40. para um mandato de 2 (dcis) 
anos. para o cargo de Diretor Financeiro, que serôo empossados mediante assinatura dos correspondentes 
termos de posse, Anexo Ia presente ata. Os Diretores ora eleitos comparecem a presente e declaram, sob 
as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem 
condenados, nem se encontram sob efeitos da condenação, opera que vede, ainda que temporariamente, 

acesso a cargos públicas; 00 por crime failmentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrendo, contra as retações de consumo, a lê pública ova propriedade. (ria a ratificaçâo da assinatura 
Peia Diretoria Executiva da Companhia do Contrato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Concessão para Arar:dedo. Manutenção e 
Exploração do Aeroporto de Porto Alegre -Salgado Filho enlre a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
na qualidade de Poder Concedente. a Companhia e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária • 
Varado, na qualidade de interveniente, ocorrida em 28 de julho de 2017, nos termos do Parágrafo Segundo 
do Artigo 24 do Estatuto 500:01 00 Companhia; (1y) a autorização para a Diretoria Executiva da Companhia 
assinar o 1° Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do 
Aeroporto de Porto Alegre -Salgado Filho, nos termos da alínea arn" do Parágrafo Unica do Artigo 22 do 
Estatuto Social da Companhia: (v) a ratif inça° da assinatura dos contratos comerciais e operacionais a 
seguir relacionados pela Diretoria Executiva da Companhia. nos termos das alíneas ice "Trio Parágrafo 
Unida do Artigo 2240 Estatuto Social da Companhia:a) Contrato de Prestação de Serviços de Administração 
dos Cartões Alelo Alimentação e Refeição, firmado com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços; b) 
Contrato de Seguro de Reembolso de Despesas de Assistência Médico- Hospitalar firmado cama Bradesco 
Saúde S.A; c) Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicaçóes - Dados. firmado com Claro S.A. 
efimbretef): d) Contrato de Locação de Veiculas firmado com a Fioronte Locação de Veículos Lida: 
e) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com inl raway Engenharia Ltda.: n Contrate de 
Prestação de Serviços de Consultoria firmado com Intedechne Consultores S.A. e Euroconsutt do Brasil 
Novas Tecnologias Ltda.; g) Contrato de Prestado de Serviços de Consultoria firmado com 105 Engenharia 
Ltda.. h) Contrato de Prestação de Serviços de Consultodo firmado com JGP Consultoria e Participações 
Ltda.; l) Contrato de Prestado de Serviços FPTO1KF firmado com Hay do Brasil Consultores Ltda. e Korn 
Ferry International Consultaria Ltda.: Contrato de Prestação de Serviços de Consuttoria firmado com 
Metro Cubico Projetos e Consultoria Ltda.; k) Contrato de Prestado de Serviços de Consultoria Irrmaco 
com Portland Design Associates Ltd.; 1) Contrato de Prestado de Senricos de Assistência Técnica e 
Fornecimento de Materiais e Suprimentos firmado com Ricoh Brasil S.A.; tn) Contrato de Prestado de 
Serviços com 80018 Partner Consultores Ltda., Rad ar Partner Assessoria Contábil Ltda. e Rad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR. Partner 
Auditores Independentes: n) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com AMO. Sigma 
GmBH; o) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria armado com Steer °avies & Gieave do Brasil 

Consultoria em Engenhada de Transportes Ltda.; p) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria 
firmado com Turaer 5 Townsend Consultoria Lida,: q) Proposta para a Prestação de Serviços Advocaficlos 
firmado com a Siqueira Castro - Advogados; r) Contrataçâo de Seguro Garantia oferecido por Swiss RE 
Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.; s) Contratação de Seguro de Vida em Grupo oferecido por 
Prudential do Brasil Vida em Grupo Ou.;) Contrataçáo de Seguro de Transporte Internacional Importação 
oferecido por Chubb Seguros Brasil S.A., Apólice n° 17.22.0009852.21; vI Contratoção de Seguro de 
Transporte Nacional oferecido por Chubb Seguros Brasil S.A., Apólice n° 17.21.0007419.21; v) Contratado 
de Segura de Transporte internacional importado oferecido por Chubb Seguros Brasil S.A., Adice n° 
17.22.0009852.15; áv) Contratado de Seguro de Transporte Nacional oferecido por Chubb Seguros Brasil 
S.A., Apólice n° 17.21.13C07419.15; dControtaçao de Seguro de Riscos de Engenharia oferecido por Chubb 
Seguros Brasil S.A.. Apólice na  17.57.0005782.12; 10 Contraiação de Seguro de Riscos Nomeados e 
Operacionais oferecido por Chubb Seguros Brasil RA., Apólice n° 17,055004435.t2; z) Contrato de 
Prestado de Serviços de Administrador firmado com Leandro Nonato da Cunha; aa) Contrato de Prestado 
de Serviços de Administrador firmado com Sabine Trenk: ab) Contrato de Prestado de Serviços de 
Administrador firmado com Andreea Pah ecl Contrato de Trabalho firmado com Ivan Mensal Junior; ad) 
Contrato de Trabalho firmado com Marce!Westermar Micke Moreno; ae) Contrato de Trabalho firmado com 
Leonardo 000 lues Cornieile; ef) Contrato de Trabalho firmado com Fabio Augusto Schmitt Ruver; ag) 
Contrato de Trabalho firmado com Ludana de Morais Ferreira: ah) Contrato de Trabalho firmado com Valere 
Cela Menescal; ai) Contrato de Trabalho firmado com Marcelo Nicolau Perides; ai( Contrato de Trabalho 
firmado com Marcia de Oliveira Yoshida; ak) Contrate de Trabalho firmado com Edgar Nogueira; afiContrato 
de Trabalho firmado coro Casula Dias Gonçalves: (v1) a aprovação do Regimento Interno da Diretoria 
Executiva da Companhia, documento interno e confidencial da Companhia, cuja copia ficara arquivada na 
sede da Companhia. O. Encerramento: Nade mais havendo o (ratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a 
quem dela quisesse lazer uso e como ninguêrti no manifestou, deu par encerada a SeSSãO, solicitando a 
lavratura da presente ate a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela mesa e pelos membros do 
Conselho de Administração presentes. Mesa: Sergio Ricardo Fogolin - Presidente; Fernando Villeta dn 
Andrade Vianna Secretário; Membros do Conselho de Administração: Aletta Frefin von Massenbach • 
p.p. Renata de Abreu Martins; Cristoph Hans Nanke p.p. André Franchtni Giusti; Christian Alais 
Naumann • p.p. Lorena Silva Guimarães; Sabrina Roberto Hoppe - p.p. Marina Magalhaes Gomes 
Ramacciolt1 Santos; e (atolo Eckmons - p.p. Fernando Viliela de Andrade Vianna. %ao Alegre, 11 de 
outubro Co 2017. Corriere com a original • lavrada em livro próprio, Mesa: Sergio Ricardo Encara - 
Presidente; Fernando Varela de Andrade Vlanne - Secretario. Junta Comercial, Industrial e Servicos do 
Rio Grande do Sul - Certifico R 'stro sob o n°4541929 em 12/1212017. Protocolo 173073905 .26/1012017 
Cleverton Signo,  • Secretário-G 

Josa Pereira. Santos  
MEMBRODA COMEI- 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA 

ROMA DO SUL 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

tuodedadc,  PREGÃO PRESENCIAL. 11.  
15/2018. Dbleto: Editai exclusivo para empresas 
beneficiadas pela 1C 123/06 puro üontrain,0  fifi 
empresa para fornecimento de gabinete 
odontológico e acessórios. Retificado, Altera o 
item 01 do termo de Referência e a data da 
sessão pública. Atm-tura: 25/07/2018,.09haj 
Editais e anexos: www noyeromare krea,de  
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ADVERSTREET CONSULTORI A E COMUNI CACAO LTDA EPP 

Protocolo: 201800,0i 27393 

(N-J, 
GREEN CARD S/A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ N° 92.559.830/0001-71 NIRE N° 43300032981 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL : aos 31 (trinta e um) dias do rfike.de dezembro 
de 2017, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, conj. 1001, riazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANcidide de Porto 
Alegre/RS. 2. PRESENÇA.. Em primeira convocação, presentes os acionistas titulares da totalidade/-do,Capital social da 
Companhia, a saber: (i) Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila, brasileira, empresária, viúva, portadora da cétiálaxie identidade n° 
1014979411, expedida pelo SSP/RS, inscrita no CPF do MF sob o n° 315.548.730-53, residente e doniiCiliecla na cidade de 
Porto Alegre/RS; (ii) Carlos Alex D'Ávila de Ávila, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade n° 
4046493245, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF do MF sob o n° 785.355.570-91, na cidadezde\PortO Alegre/RS; (iii) Ana 
Cláudia D'Ávila de Ávila Baruffaldi, brasileira, advogada, casada pelo regime de separação total-sje 6ehs, portadora da cédula 
de identidade n° 1069861878, expedida pelo SJS/RS, inscrita no CPF do MF sob o n° 919.580080-87, residente e domiciliada 
na cidade de Porto Alegre/RS; e (iv) Finança Participação e Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ do MF sob o n° 93.773.596/0001-43, estabelecida na cidade de Porto Alegre/RS', neste,áto representada por seus 
Sócios Administradores, Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila, já qualificada, e Carlos Aex,D'Avila de Avila, também já 
qualificado. 3. MESA: escolhido como Presidente o Sr. Carlos Alex D'Ávila de Avila,•e`cOmo;Secretária a Sra. Zeli Terezinha 
Lysakowski de Ávila. 4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO: À unanimidade foi aprovada e deslinação dos lucros acumulados. Do 
lucro líquido acumulado até a presente data, os acionistas decidiram, por unanimidade, distribuir o montante de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), na proporção das ações dos acionistas, a saber`a) A importância de R$ 149.600,00 
(cento e quarenta e nove mil e seiscentos reais) para a acionista Zeli Terezinhilysakowski de Ávila; b) A importância de R$ 
147.200,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos reais) para o acionista/Carlos Alex D'Ávila de Avila; c) A importância de R$ 
147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) para a acionista Ana Cláudia D'Ávila de Ávila Baruffaldi; d) A importância de R$ 
R$ 1.556.200,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil .e duzentos reais) para a acionista Finança Participação e 
Empreendimentos Ltda. 5. ENCERRAMENTO: Respeitadas todas as formalidades legais e 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 desta Ata no livro próprio, a qual foi lidá, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os 
presentes assinada. Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2017. Acionistas: Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila, Carlos Alex 
D'Ávila de Ávila, Ana Cláudia D'Ávila de Ávila Baruffaldi e Finança Participação e Empreendimentos Ltda. JUCIS-RS. Certifico 
registro sob o n°4628888 em 07/03/2018 da Empresa Green Card S/ARefeições Comercio e Serviços, NIRE 43300032981 e 
Protocolo 180583549- 30/01/2018. Cleverton Signor- Secretário-Geral. 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1. DATA, HORA'ELOCAL DA ASSEMBLEIA: aos 20 (vinte) dias do mês de 
março de 2018, às 14 horas, na Rua Largo Visconde do Cairú, n°12, conj. 1001, na cidade de Porto Alegre/RS. 2. PRESENÇA: 
Em primeira convocação, presentes os acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, a saber: (1) Zeli 
Terezinha Lysakowski de Ávila, brasileira, empresária, Viúva, portadora da cédula de identidade n° 1014979411, expedida pelo 
SSP/RS, inscrita no CPF do MF sob o n° 315.548.730-53, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre/RS; (ii) Carlos Alex 
D'Ávila de Avila, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade n° 4046493245, expedida pela SSP/RS, 
inscrito no CPF do MF sob o n° 785.355.570-91, na/cidade de Porto Alegre/RS; (iii) Ana Cláudia D'Ávila de Ávila Baruffaldl, 
brasileira, advogada, casada pelo regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade n° 1069861878, 
expedida pelo SJS/RS, inscrita no CPF do MF sokró n°919.580.080-87, residente e domiciliada na cidade de Porto Aegre/RS; e 
(iv) Finança Participação e Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob o n° 
93.773.596/0001-43, estabelecida na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seus Sócios Administradores, Zeli 
Terezinha Lysakowski de Ávila, já qualificada, e Carlos Alex D'Ávila de Ávila, também já qualificado. 3. MESA: Os trabalhos 
foram presididos por Carlos Alex D'Ávila de Ávila e secretariados por Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila. 4. ORDEM DO DIA: 
Reeleição dos atuais Diretor Presidente e Diretora Administrativa. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, por unanimidade, aprovaram 
a reeleição do Sr. Carlos Alex D'Ávila de Ávila, já qualificado, para o cargo de Diretor Presidente, e a reeleição da Sra. Zeli 
Terezinha Lysakowski de Avila,,já'Aualificada, para o cargo de Diretora Administrativa. DECLARAÇÃO: Os diretores reeleitos 
declararam, para todos os fins e efeitos, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de 
exercer atividades mercantis. 5. ENCERRAMENTO. Respeitadas todas as formalidades legais e nada mais havendo a ser 
tratado, foi oferecida a palavra e quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, a qual foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e 
por todos os presentes assinada. Porto Alegre/RS, 20 de março de 2018. Acionistas: Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila, Carlos 
Alex D'avila de Ávila, Ana/Cláudia D'Ávila de Ávila Baruffaldi e Finança Participação e Empreendimentos Ltda. JUCIS-RS. 
Certifico registro sob o n°4735559 em 24/04/2018 da Empresa Green Card S/A Refeições Comercio e Serviços, NIRE 
43300032981 e Protocolo 181631555 - 06/04/2018. Cleverton Signor - Secretário-Geral. 
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