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S COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
B6C1D611. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - 

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

NIRE N' 43300032981 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
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 maio de 2019, 
às 14 horas, no Rua Largo Visconde do Cairá, n° 12, conj. 1001, na cidade de 
Porto Alegre/RS. 

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, 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 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 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 
EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNF'J 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 AVILA, a ser 
qualificada, e CARLOS ALEX D'AVILA DE AVILA, já qualificado, e (iv) 
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 e 315.548.730-53, residente e domiciliada na Rua 
Martinho Poeta, n° 2539, Ilha da Pintada, CEP 92.990-000, na cidade de Porto' 
Alegre/RS. 

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Os avisos de que trata o 
artigo 124 da Lei n. 6.404/76 foram diseensados pelo comparecimento dos 
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aciáistas titulareS 2a totalidade do' Capital Social da Companhia, confortné §4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6  
dá Mencionado artigo. 

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

ORDEM DO DIA: 

Tomar as . contas dos Administradores, examinar, discutir e votar 'as. 
demonstrações financeiras do exercício ; social encerrado em 31 • de 
dezembro de 2018; 

. 	• 

6, Deliberar sobre a destinação do lucro líquido acunilado; 

a. 
: • 

ç. Reeleição dos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtuais Diretores; e . 

, Fixar a remúneração dos•Direiores da Companhia. •• • 	• 

6. DELIBERAÇÕES: Após análise da matéria da ordem:dó dia, foi aprovada, 
por unanimidade de votos e sem reservas, as segUintes disposições: . 

• • 
á, A prestação, de contas '''da Administração 'e Demonstrações Financeiras 

relativos ao' eiercício social findo em 31:de dezembró de 2018; 

b.  Foi apurado lucro líquidó•ho exercício .Social encepado em 2018, no-válór 
de R$ 12.51'7.432,52 (doze milhões, *quinhentos: e' 'setenta e sete 
quatrocentre ;trinta e dóis reais e., cinquenta ,e 	centavos),..'qUe, 
somado ao lucro líquido ,acumulado;: totaliza o montante de R$ 
14.568.061;58 .(quatorze r Milhões, quinhentos e • sessenta e oito mil e 
sessenta e 	reais e cinquenta e .oito .ceiitavos), p iqual foi destinac16, em 
sua totalidàd'e; 4.  conta reserva de lucros;''' " 

;. 	,; 

A reeleição. do Sr. CARLOS ALEX D'AVILÀ DE ÁVILA, já 
qualificado, para o cargo de Diretor Presidente, e ajreeleição da Sra. ZELI 
TEREZINHA. LYSAkOWSKI DE ÁVILA, já qualificada, para ó Cargo 
de Diretora' Adjiimta; 	 ' 

• ' • 

A manutenção da remuneração global anual dos adminiStrado.r,e,  s::. t da 
Companhia no montante de R$ 3.500.000,00 (três 'milhões e quinhentos 
mil reais): 	. 
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7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E.  LEITURA 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, § 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0, 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 maio de 2019. Acionistas: ZELI 
TEREZINHA LYSAKOWSKI DE ÁVILA, CARLOS ALEX D'AVILA DE 
AVELA, ANA CLÁUDIA D'ÁVILA DE ÁVILA BARUFFALDI e 
FINANÇ PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIM NTOS TDA. • 

, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA  t 
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Porto Alegre, Quarta-feira, 13 de Março de 2019 "" 	 Diário Oficial 

GREEN CARD S/A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Protocolo: 2019È064.6998 

a/Katetél4aiin COSiécI béSO 	 6 é ONP.1 9 2 :5 6 9 .8 3 0 / .0 0 0 .1 4 7 1 .:.2 :1 V.• :2 g ,  
Senhores Acionistas: Atendendo disposit ivos legais e estatutár ios, subm etem os à apreciação de V. Sas. as Dem onstrações Contábeis relat iv e• ao Egert icio Social 
encerrado ere.3 1  de dezem bro de 2 0 1 8 , ficando desde já  à  disposiçáo para quaisquer esclarecim entos julgados necessários. 	 •  	

. t443 r ' .. Pono Alegre ( RS) . 1 1  de m arço de -2 0 1 9 . A Diretoria   
tJtJb

ATI VO 

	

	
151:g4 4 0 :Peolifism i.re2::4(:):1.8.- - ,,r-Seat_ nUi;,1,,:fr•- .2 !... . . . . . ' ' ,4-i'Àr;_'  ,-,..2...L.... ' . .. :.:...." ' ..0-* *mtno. •nli.'1:4108'1 931 :42941) 11: 7 .1 :15") ( ekianOeniiiit ing"\ft:,,' ..a'24 e'.. 52;ll- 	 r;14 ;'  

antOrt it t reçfiee•  Contabriisi-Radrent ias.abeiEt t irelelort .Fir ldoserr i;3 1,de',dezem b ,d , 

CI RCULANTE 	 3 3 5 .0 7 8  	 3 1 3 .1 2 9 1 0 as At ividades Operacionais 
Caixa e Bancos 	 5 5 5  	 2 0  Lucros Líquido Antes do I  Renda e Contr . Social ,  2 0 .1 7 2  1 9 .8 2 4  
Aplicações Financeiras 	 2 0 3 .3 9 3  	 1 9 5 ,7 8 6  Ajustes plconcillar  o resultado As disp. geradas 	 J. 

.",,,..„...e..  

Contas a Receber 	 1 2 6 .6 7 2  	 1 1 6 .2 2 7  Petas at ividades operacionais 
Créditos Diversos 	 4 .4 5 8  	 1 .0 9 5 [ Depreciações e Am ort izações 	 44.-  	 1 6 8  	 1 7 2  
Nto CI RCULANTE 	 4 0 .5 5 1  	 4 7 .6 7 2 I Encargos Financeiros s/ Financiam entos 	 ‘,... 	 ( 6 7 )  
Créditos com  Partes Relacionadas 	 1 .4 9 9  	 2 0 .3 4 4  ¡Decréscim os/ ( Acréscim os)  em  at ivos 	 ,:` ,• .. 
Depósitos Judiciais 	 4 .8 2 9  	 6 4 8 1 Contas a Receber 	 ( 1 0 .4 4 5 )  ( 2 .4 9 9 )  
I nvest im entos 	 2 5 .8 6 4  	 1 8 .0 3 2 [ Créditos Diversos 	 .,, 	 ( 3 .3 6 1 )  ( 6 8 )  
I m obilizado Líquido 	 8 .3 5 6  	 8 .4 2 8 1 Depósitos Judiciais 	

...-   

	

( 4 .1 8 1 )  	 4 0 0  
I ntangKrel 	 3  	 2 2 1  l( Decrésclm osyréscim os em  passivos?.. 	

,e 	, 
TOTAL DO ATI VO 	 3 7 5 .6 2 7  	 3 6 0 .8 0 1  ¡Fornecedores 

¡Obrigações t rabalhistas e t r ibutárias 	
Az, 4,  ...." .., , . . ,  " • - • • • • • •  	 ( 3 0 2 )  

( 8 .2345 51)  ..,,,:,,, 

CI RCULANTE . 
Fornecedores 

Trabalhistas 
Obrigações Tributarias 	 2 .4 5 1  

. 	 2 9 2 .3 8 8  	 2 7 9 .6 0 7  Dividendos propostos 

9 1 6  

	

1 7 0  	 4 7 2  Outras Contas 
6 1 8  Caixa proveniente das operações ,.., )  .. ' ; 

.:‘,. 	

( 2 ( 0 7 ..5 3 9 47 9 ) )  
2 .7 0 5  

	

3 6 .0 2 4  	 ( 5 4 .1 8 7 )  
Obrigações T 

	

2 1 .4 0 2  	 ( 4 4 .4 9 3 )  

	

1 .0 0 0  	
( 2 8 6 )  

1 3 3  
PASSI VO E PATRI MONI O LI QUI DO 	 2 0 1 8 	2 0 1 7 E Adiantam entos de Clientes 

Dividendos Propostos 	 3 .0 0 0  	
2 9 .3 9 7  I m posto de Renda e contribuições' ásZL.,,d 	 ( 6 .7 8 3 )  
2 .0 0 0  Caixa Lig. provenientedatTilly,Mracici I s 	 1 3 .8 0 8  	 ( 5 1 .2 7 6 )  

Outras Contas 	 2 8 0 .9 9 8  	 2 4 4 .9 7 4  Fluxo de caixa das at ivklídes ae-invettimento 
Adiantam ento de Clientes 	 4 .8 5 1  	 2 .1 4 6  Acréscim o do I m obilizadb. 	 ( 9 3 )  	 ( 1 5 0 )  

AS PSI VO NO CI RCULANTE 	 6 .3 9 6  	 ,, 1 2 6  Baixa do I m obilizado 	 "'sn„... 	 .r; 	 2 1 4  	 8  
Obrigações Tributárias 	 6 .3 9 6  	 1 2 6  I nvest im entos 	 • • • • • • ,""  	 ( 7 .8 3 2 )  	 ( 1 0 .5 1 7 )  
PATRI MONI O LI QUI DO 	 7 6 .8 4 5  	 8 1 .0 6 7  Aum ento Capita Social 	 + ,..„, 

	

1 0 .2 0 0  	 ( 1 .0 0 0 )  
Capital Social 	 2 8 .9 7 0  1 8 .7 7 0  Recursos para aum entode capital 	 1 0 .0 0 0   

- 1 Caixa Liq. aplicadeliiigtat ividades de I nvest . Recursos Para Aum ento de Capital 	 1 0 .0 0 0  	 1 2 .4 8 9  	 ( 1 1 .6 5 9 )  
Reserva Legal 	 1 .2 8 1  	 6 5 2  Fluxo de caije das,at ividades de financiam ento 
Reserva de Lucros 	 2 2 .0 2 6  
Lucros Acum ulados 	 1 4 .5 6 8  	

1 3 .0 7 7  i I ngressos ( am ort ização)  de' em prést im os 	 -  	 ( 8 3 )  

	

( 3 7 .0 0 0 )  	 ( 2 .0 0 0 )  4 8 .5 6 8 1 0 ist r ibuição dtkr ierCip
11
s . "..  

TOTAL 0 0  PASSI VO E PATRI MONI O 	 3 7 5 .6 2 7  	 3 6 0 .8 0 1  Variação do ffit tes ,:receber de partes relac. 	 ,. 
'  	 :.  

	

1 8 .8 4 5  	 ( 1 6 0 )  
LI QUI DO 	 ;Caixa I lq. " ideado Jias at iv. de financiam entos 

,Aum ento/ ( re~ o) t iq. de caixa e equival. de caixa 	
( 1.. 88..115451)  	 (8( 28..217483 ))  

iCaixa  e 'eqUiJaiantes de caixa 
No inicicOri„ext icio 

is .6  

	

1 9 5 .8 0 7  	 2 6 0 .9 8

f

5  
No final tglite 

' 
recio 

Au reirr ilbr( r labcão)  Lio. de caixa e eq 	
2 0 3 .9 4 8  	 1 9 5 .8 0 7  

	

uiv. de caixa 	 8 .1 4 1  	 ( 6 5 .1 7 8 )  

	

t ',I giá:: .!,::: ,  .• ...: ';iar~ ,: , .. J 7l Dernolist raç8óit I t ikm utacões ..:dolPatr im 0 .nio.t icia leind .iiiiW iiL4e,:?n'' ' ',1!'  	 ''.0. ' ' ';.;!• :' ;' '  	 274.. :' ',niNe,5' :" ." ' . 'ReseiéePara 	 Reserva de 	 Lucros 
Capital Social 	 Aum eriiè de Capital 	 Lucros 	 Reserva Legal 

Alteração de Capital •  Cisão 
Dividendos Propostos 
Reserva de Lucros 

Saldos em  3 1 .1 2 .2 0 1 6  
( 1 .0 0 0 )  

. f.z., 	 • • : • ; .. 	

- 
- 

	

-  	 1 0 .3 8 9- 

2 .6 8 8  
-  

	

- 	

Acumulo: so 2: 

	

4 8 .5 6 8  	
( 7 1 1 7.0 o0 0 t2 0 a8 l)  

( 2 .0 0 0 )  

1 9 .7 7 0  

Reserva Legal 
Lucro Liquido do Exercido 
Saldos em  3 1 .1 2 .2 0 1 7  
Alteração de capital social 
Dividendos 1 7 n:0 0 3 1 0 3  
Reserva de lucros 
Reserva Legal 	

r- ...'-'1 1 1 11 1 :2 07 7 0 9 ,,- ..( ," '5 ": 

	

C.' ,""') /  	 -  
-  

1 3 .0 7 7  

	

8 .9 4 9  	

6 5 2 -  

6 5 2  

-  

	

-  	
( 3 7 .0 0 0 )  

( 1(  02(.. :3 2 8 9 9 0  

( 6 2 9 )  
Recursos 

( 8 .9 4 9 )  

4 8 .5 6 8  
1 3 .0 4 1  

( 3 7 .0 0 0 )  

8 1 .0 6 7  
11 03 ..200401  

..4  "  	
-  . 	 6 2 9  	 .. 

Recursos pára aum ento de capital 	 -  	 1 0 .0 0 0  	 1 0 .0 0 0  

Saldo em  3 1 .1 2 .2 0 1 8  	15.27.".. ., 2 8 .9 7 0  	 1 0 .0 0 0  	 2 2 .0 2 6  	 1 .2 8 1  	 1 4 .5 6 8  	 7 6 .8 4 5  
Lucro Liquido do. período. . 

	

	 -  	 . 	 -  	 -  	 1 2 .5 7 7  	 1 2 .5 7 7  
.- I  '  

' .  :...:: ..1 4 .1 = r:::' ,... ' . . . ...:• .:,W rs 	 .•.••',1 	,----•:';',J •; --.9=.: •  --,%.*'g/9..rofittrg.~.N.S.4...W.:1300oftficfOngti",.::. : .7.T5,',.':,ii.• .:2~..:. 	ik..:e1,,f . 	áMk 
. '. ---q-~', 	 2 0 1 8  2 0 1 7  

Receite Operacional Líquida 	 3 3 .6 2 5  	 2 3 .6 7 7  
Custo dos serviços vendidos -  	 ( 6 .9 2 7 )  	 ( 5 5 8 )  
Lucro Bruto 	 2 8 .6 9 9  	 2 3 .1 1 9  
Receltasi( dosposas)  operacionais('  ' . . ,  	 ( 2 8 .4 3 1 )  	 ( 2 4 .3 7 2 )  
Adm inist rat ivas. Com erciais e gereirt .' .r ... 	 ( 2 6 .8 0 1 )  	 ( 2 6 .6 8 1 )  
Outras Receitas Operacionais r. ,,,,, „,.. 	 3 7 0  	 2 .3 0 8  
Lucro/ ( Prelt ilzo)  operacional ant  ó dó resultado financeiro 	 2 6 8  	 ( 1 .2 5 3 )  
Resultado Financeiro 	 \ i. s 	 1 9 .9 0 4  	 2 1 .0 7 7  

r  Despesas financeiras 	 ..- ,..., , 	 •  . 	 ( 3 .7 6 2 )  	 ( 4 .5 5 6 )  i  
Receitas financeiras •  , ,.. 	 s' .»  	 2 3 .6 6 6  	 2 5 .6 3 2  
Lucro antes da provia°  bre I m posto do renda .contr ibuição social: 	 2 0 .1 7 2  	 1 9 .8 2 4  
I m posto de renda e cdhir ibuiçãosrsocial 	 ( 7 .5 9 4 )  	 ( 6 .7 8 3 )  
Lucro Liquido do ext ir t3 bio 1 2 .5 7 7  	 1 3 .0 4 1  

iiibiTgz_trilipWeri.W.Memons açãos• Cont ibei~ / 1 2 ) 2 0 1 8 7 Asdilolosgxplicofivas InteghOlisTaiWiRFFiUSEProntábos)P. ,:,_ 
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2.200-2,2001 de 24/08/2001, que institui a infraestfutura 

do Chaves Públicas Brasilcira ICP-Brasil. 
, 

Nome do arquivo: ArquivoAssinado_6a64800e.708c1-44M-a0ce-aed26900d501..pdf 

Autenticidade: 	Documento Integro 

Junta C mercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certific registro sob o n° 5060109 em 13/06/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 

" protocolo 191911801 - 24/05/2019. Autenticação: A3272A9D1EA6C475E11F1B2163106F2AB6C1D611. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - 
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validaUao  e informe n° do protocolo C191000622131 e o código de 
segurança wgFv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2019 por Carlos Vicente Bemardoni Gonçalve 	ecret2o-Geral. 
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. - ..: . 	 . 	 . ..•• 	. • .,. _ .., 	.,. 	• 
GREEN CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASIA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇ.' ot3. ..:.  
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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, n° 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° 1614979411, expedida pelo SSP/RS, inscrita no CPF do MF sob 

n° 315.548.730-53, residente e domiciliada na Rua Maninho 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, peita ou suborno, concussão, peculato, por crime contra a 
economia :popular,:.contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
dá concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e, 
assim; poiHforça 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 
devidarfiente•eleitOS..ne Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de maio 
de-2019; Corri todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela 
lei e pelo EstatutO .Sõéial da Companhia. 

CARLOS ALEX 1 'AVILA DE ZELI 
::: AVILA  

Jusair 	ça ves Silva 
goeiro 
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Porto Ale e/RS, 14 de maio de 2019 io 
wOâlks wom• 

`"*" •••W 

YSAKOWSKI 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°5060109 em 13/06/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO SERVICOS, Nire 43300032981 e 
protocolo 191911801 - 24/05/2019. Autenticação: A3272A9D1EA6C475E11F1B2163106F2AB6C1D611. Carlo Vicente Bernardoni Gonçalves - 
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  e informe n° do protoco o C191000622131 e o código de 
segurança wgFv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves — ecretásio-Geral. 
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ESPAÇO JURÍ DI CO 

Criai 

Programação é voltada à discussão de tema 
sobre t ransparência e combate à corrupção 

Procuradoria-Geral do 
Estado do Rio Grande 
do Sul (PCE-RS)  realiza 
uma série de eventns 

em  com em oração aos seus 54 
anos de atuação com  o tem a "A 
PGE e sua atuação junto à adm i-
nist ração públie.a em  favor da 
t ransparénnia c c,om bate à cor-
rupção". A programação, que 
ocorre ent ro os dias 13 e 29 de 
março. tem  como objet ivo provo-
car uma reflexão a respeito dos 
mecanismos de que dispno a ad-
m inist ração de Est rale no com-
bate à corrupção, aproximando 
a sociedade do poder público. 

Em referência ao Dia I nterna-
cional da Mulher, mulheres re-
presentontes do serviço público 
debatem  os desafios de Silas car-
reiras c experiências. O faliu 
show será no Auditór io da PGE-
RS, amanhã. às 14h3Omin. 

Procuradores do Estado e ser-
vidores da POR que completa-
ram  30, 20 o 15 anos de exercí-
cio funcional em  2018 serão ho-
menageados pela t radicional Ou-  

torga das Honrarias — Reconhe-
cimento da Advocacia de Estado 
e Recnnhecimento POR- I LS. O 
evento está mareado pesa n dia 
18, às 16h, no Memorial da As-
sem bleia Legislat iva. Tam bém  
na Assem bleia, um  Grande Ex-
pediente, com proposição do de-
putado Frederico Antunes, ho-
m enageara a Procuradoria-Os-
tal do Estado, no dia 19, t is 14h. 

No dia 26. às 10h, um a pales-
t ra abordará os tentas do Ma-
nual de Sindicância — Orienta-
çães da POF.-RS h Adm inist ra-
ção Pública, lançado como 'obje-
t ivo de qualificar servidores es-
taduais que atuam no campo dis-
ciplinar. O sem inário da ltede 
de Cont role de Gestão Pública 
RS e n painel "Transparência 
no setor público" encerram a 
programação com palest ra do 
Ministér io da Transparencia c 
Cont rolednria-Geral da União (C-
OO) , na POR, no dia 20, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtis Ma. 

Todos os eventos de comemo-
ração do aniversário da PGE 
são aberlos ao público. 

MEIO SÉCULO 

Dedicação à área cr im inal 
Presidente da OAWRS de OAB em  Bresflia. Antes, no fim  

1991 a 1993 e professor da UnI si-  de 1978, part icipou, na época do 
nos durante 20 anos, o advogado presidente nacional da OAB Ray-  
erim inalista Nereu Lim a ..„  	 mundo Fuer° , do pedi-  
completa 50 t inos dedi- i". 	 do de restauração do 
cactos à profissão em  g 	 habena corpus, que es-  
20l. Com  73 anos, atua g 	 tava suspenso pelo At -  
em  seu escritór io ao la-  ' 	 5, no governo do presi-  
do do filho, especialista 	 dente m ilitar Ernesto 
em Ciências Penais e 	 Geisel. 
m est re em  Ciências Cri-  	 Natural de Lagoa 
m inais pela PUCRS, Ne-  	 Verm elha, Lim a desco-  
reu Lima Rim , além  do tvcreu lima 	 brio a pnixan pela área 
também advogado erirni-  	 criminal ajudando o pai 
nallsta Crist lano KrueL 	 no cartór io do Fórum  da cidade, 

"Resunto toda a m inha vida aos 12 anos. Com  14. foi estudar 
profissional em  50 anos Writer-  em  Porto Alegre e realizar o se-
ruptns de advocacia cr im inal hes-  nho de se temer advogado cr im i-
nesta", declara Lim a, que tare. nalista. "Advogado não pode ser 
bám  foi conselheiro federal da m ovido só pela pecúnia. precisa 
Ordem gat icha nos períodos de entender que o t rabalho dele é 
1998 a 2001 e de 2001 a 2003. social. Assim  como existe um  
Durante sua gestão à frente da prom otor para arruinar, n juiz pa-
screinnal, protocolem  o pedido ra julgar. no Estado Dem orrell-
de impeachment  do então presi-  co de Direito deve haver sempre 
dente, Fernando Colior de Mello. um  advogado para defender" , 
perante o conselho federal da considera Lim a. 

MJ3 R4 O, MO lie: ed3 / Lielte . 
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A Ordem  dos Advogados do Bra-
sil Seccional Rio Grande do Sul 
(0AO/ R-S) , por meio da Com issão 
de Threitn da TeennI ngin da !não-
moção, promoverá o "Curso de Pro-
cesso Elet rônico eproc do TJR.S no 
âmbito do Direito Civil" . A iniciat i-
W1 terá como objet ivo preparar os 
erhognrI ns para ut ilizar n processo 
elet ranino nas Varas de Família. 
Sucessões e Curotelas, obrigatório 
a part ir  de 18 de m arço, além  da 
área Civil.  A part ir  do dia 25, o 
eproc será im plantado na m atéria 
nivel na Com arca de Perto Alegre, 
exceto na Fazenda Pública e no Jui-
zado da I nfanda e Juventude ( .11.1) . 

O curso sobre o cisme será rea-
lizado na próxim a sexta- feira, às 
18h, na OAB Cubo ( rua Manoelito 
de ( I m ines. 55) , em  Porto Ale-
gre) . A inscrição será at ravés da 
doação de 2 quilos de alimentos 
não perectvels, e pode ser feita no 
portaldoal uno.oabrs.org.br.  

O presidente. da OA13/ RS, Ricar-
do Breier, afirm a que o t reinam en-
to será fundamental para a at ivo-
Oleia-  "O CpTOC é um pleito ant igo 
da nossa seccional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ele teci se ex. 
m indidn nas Modes de Mam o. 
Carazinhn, Encantado e Perto Ale-
gre", disse. "Entendemos que o 
processo elet rordoo t raz m uita fa-  

Usair  G 
Pi de Paula 

OPEL 

çalves Silva 	 CMARA MUNI CI PAL 
oeiro 	 & ler Cel 

e  Pereira Santo-
MEMBRO DA COM 

PGE- RS celebra 
aniversário 

54 ANOS 	 OAB/RS 

Curso sobre eproc no âmbito do Direito Civil 
cilidade no exercício profissional. 
Com   o t reinam ento sobre o eproc, 
a Ordem  gaúcha levará qualifica. 
çAn para toda a advnencia gat inhe 
na Just iça Estadual-. com pletou. 

O presidente da Com issão do 
Direito da Tecnologia da informa-
ção, Filipe Pereira Mallm ann, rei-
(urrou a importánnia t in eursn. "A 
advneacia gat inha cantará CCM 
uns t reinam ento qualificado sobre 
o eproc, que é um sistema sim -
ples, estável e seguro", com entou. 
"Também será dispnnibilizadn um 
t reinam ento de firma presencial 
nas subseções ao longo dos prosá-
mos m eses", 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 Econômico, Ciência e Tecnologia 	, 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

OVAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE; 
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,i.9? 
ZO' 
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a 

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

43300032981 

Código da Natureza 
Jurídica 

N° de Matrícula do'ne?,it-,   
Auxiliar do Comércio 

2054 
 

,?' 	 . fn 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 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.Se o deferimento do seguinte ato: 

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

N° 

il 	11E1111111 

FCN/REMP 

RS2201800286864 

11111 1 11111111 III 

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 FC;RF 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

4 Janeiro 2019 	 Telefone de Contato: 
Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

LI DECISÃO SINGULAR 	 LI DECISÃO COLEGIADA 

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

LI SIM 	 EI SIM Processo em Ordem 
A decisão 

Data 

LINÃO 	 / 	/ _/__/..__ 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) 

, 
Processo deferido. Publique-se e arquive-se. LI 

ejProcesso indeferido. Publique-se. 

, 

Data 	 Responsável 

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

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

LIProcesso indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presi•ente da 	Turma 

, 
OBSERVAÇÕES 

4,4 

d MARA 	 i 

	

Jusair Go 	eives SI 	
MUNICIP 	WO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. 	 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• I 

_Iva 	. 	. Eld 	es no de Paula ' 	MEMBRO 

	

Pr 	oeiro 	•-• 1 	. t, 	• 
Membr. / COPEI 

ki) 14, 
' 	• 
Pereira 

DA 

, 

Santos 
COPIELN0  

1 .. 	I. 

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 S VICOS, Nire 	 -I e 
protocolo 185625274- 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton S9nor - 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 

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 

Página 1 de 1 
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JuntlComercIaI, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
ico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD 	EFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 

protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticaçâo: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
validar eJt6 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 
auteQJeda digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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í. 	4ft zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf4t 
SE( 	. ,q- • ereira Santos 

aula • MEMBRO DA COPEL 

COPEI 

Nsair Go 
Pre 

Ives Silva CÂMARA MIJN1C1P 

(r; 

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 

21—L. 

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: E m 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 Se 	 Grande do Sul 

Certifico registro sob o n°493628; 1/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 

protocolo 185625274- 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverto 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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'çàijÍair GQrve8 Silva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ÀMARA MUNI CI P 
Pre oeiro 	 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElder Cel 

lkg) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i 
de Paula 

COPEI 

Pereira Santos 
ME MBRO DA GONU. 

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 15  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. 

Página 2 de 5 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do 
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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$ 

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. 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0, do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter 

a seguinte redação: 

r- 

Junta Comercial, Industrial e S iços do R. Grande do Sul 

Certifico registro sob o n° 49362 	01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCI 

protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleve 

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

autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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" 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 4a 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 P 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: 

IVL-0401, I/M. Benz, modelo E 350, na cor prata, ano 2010, placa 

RENAVAM 00218624140; 

Volkswagen, modelo JETTA 2.0, na cor preta, ano 2011, plac 

RENAVAM 00330079441; 

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

IXV-7988, RENAVAM 01118277438; 

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

RENAVAM 1003224706. 

2017, placa 

2017, placa 

2012, placa 

FRG-5880, 

a IRY-9291, 
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o .f é zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ereira Santos Jusair Go 	ves Silva 	 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACÂMARA MUNIC 
Pre oeiro 	E lder ME MBRO DA COM. e Pauta 

/ COM 

Junta Comercial, Industrial e Se 	os do Rio.  rande do Sul 

6.4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEm 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 

Certifico registro sob o n° 4936286 	2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E S RVICOS, Nire 30003298 
protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton ignor - Secretário- era. 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 BARUFALDI 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 

Página 1 de 1 

e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPE. 

cÂmiu R 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMOES FI ffi0 
s< 	

Jueeir G çaives Silva 	UNICIP  
P 	oeiro 	 Elder C 	de Piela • 

Junta Comercla 2  Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 	 OPEt  
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOE O ERCIO 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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Anexo I.  

dKARA HUNICIP 

Elder Ceiest' 	ula 

OPE1 

4.!!./. 
osane " ereira Santos 
MEMBRO DA COM_ 

Jusair G 
Pr 

alves Silva 
oeiro 

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 

Junta Comercial, Industrial e Serviç do Rio .rande do Sul 

Certifico registro sob d n°4936286 	16/01 019 da Empresa GREEN CARO S/A REFEICOES COMERCIO E SRVICOS, Nire 43300032981 e " 

protocolo 185,625274 - 14/12/2018: Aute • ção: 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 egurança URq9 Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 
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CPF Nome 

Identificação do(s) Assinante(s) , 

919.580.080-87 ANA CLAUDIA D AVILA DE AVILA BARUFFALDI 

e Pereira Santo,  

CÁMARA MUNICIPAL 
Oder Cele 

II 
e Paula 

OPEL 

na 1 de 1 

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 

g 

MEMBRO DA COPEL 

ç= ?) I Jusair G çalves Silva 

Pr 
t 

eiro 

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

:-...." protocolo 185625274- 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. 	erton 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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Anexo II 

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
CNPJ N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA92.559.830/0001-71 

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 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. 

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 

Jusair G çalves Silva 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACÂMARA MUNICIP 	; 	§ 

Elder 	i no de Paula 
Pregoeiro - 

mbro COPE 

Junta Comercial, Industrial e Serviços • .-FR • Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCI E SE VICOS, Nire 43300032981 e 
protocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton Skjnor - 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 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 

Nome 

44 th 
Jo - 4- ateira Santos 

MEMBRO DA COM 

ágina 1 de 1 
CÀMARA MUNI CI PAL Jusair Go lves Silva 

Pre 	eiro 	 Elder Celesti ,• 	*aula 

Mei o/ ePEL 

a Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
ifico registro sob o n° 4936286 em 16/01/2019 da Empresa GREEN CARD S/A REFEICO 

tocolo 185625274 - 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F27 
v idar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/562.527-4 e 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 

CIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 

o código de segurança URq9 Esta cópia foi 
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Anexo III 

GRE E N CARD S/ A RE FE IÇÕE S COMÉ RCIO E  SE RVIÇOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CNPJ N°92.559.830/0001-71 

NIRE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° 43300032981 

BOLE TIM 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 

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. 

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. 

ZE LI TE RE ZINHA LYSAKOWSKI DE  ÁVILA 
Acionista 
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na 1 de 1 
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mbro / 

Junta Comercial, Industrial e Serviço 	Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4936286 em 16 01/2019 da Empresa GREEN CARO S/A REFEICOES COMERCIO E S RVICOS, _ire 43300032981-e 
protocolo 185625274- 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F65569A98F2759E35. Cleverton ignor - Sec'retáriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2G'íral. Pára 

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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CPF Nome 

Identificação do(s) Assinante(s) 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 

Pereira Santos 
MEMBRO DA CONL 

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 

cktua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMUNI CI PAL DE 

Elder Celestino 
tiembr 

Página 1 de 1 

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 RE 

-" protocolo 185625274- 14/12/2018. Autenticação: F1B52958AF785AF95683927F6556 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/56 
autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário-Geral. 

OMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
E35. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 
e o código de segurança URq9 Esta cópia foi 

Jusair Goçjaves Silva 
Pre oeiro 
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Jusair G çalves Silva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMI RUI M 
goeiro 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEld 
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st! 
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'ANEXO IV " 

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

N1RE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN° 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• 
Cairú 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, estádios 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 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  - 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 70  - 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. 

ereira Santos 

MEMBRO DA COMI 
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Parágrafo 2° - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA remuneração da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral que poderá fazê-lo com verbo global ou 

individual. 

Parágrafo 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  - 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. 

ct 	 Mu NUNICIN Jusalr G ça;ves Silva 
Pr oelro ereira San. 
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Artigo 15° - As pessoas presentes na Assembleia deverão provar sua qualidade de acionista ou de representante oWyro„cge.91„_ 
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: 

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. 

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

ANA CLÁUDIA D'ÁVILA DE  ÁVILA 	 FINANÇA PARTICIPAÇÃO E  
BARUFFALDI 
	

E MPRE E NDIME NTOS LTDA 

Visto: 	  
Cristiano Roesler Barufaldi 
OAB/RS 55.179 
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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 EConômiE6, Ciência e Tecnologia 
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

• 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GREEN CARD 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, 

deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// 

portalservicosjucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa 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 

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 

919.580.080-87 ANA CLAUDIA D AVILA DE AVILA BARUFFALDI 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

Assinante(s) 

CPF Nome 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA ,, 

Anexo 

Assinante(s) 

CPF Nome 	
. 

785.355.570-91 CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA 

919.580.080-87 ANA CLAUDIA D AVILA DE AVILA BARUFFALDI 

919.718.450-00 CRISTIANO ROESLER BARUFALDI 

Porto Alegre. Quarta-feira, 16 de Janeiro de 2019 
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autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 por Cleverton Signor— Secretário-Geral. 
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- 
. 	Porto Alegre, Segunda-feira, 4 de Fevereiro de 2019 Diário Oficial 	 4 

GREEN CARD S/ A REFEI ÇÕES:COMÉRCI O E SERVI ÇOS 
Protocolo: 2019000235024 

Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ 92.559.830/0001-71 - NIRE 43 3 0003298 1. Ata)clAsseMbleia 
Geral Extraordinária Lavrada sob forma de Sumário, conforme Artigo 130, § 1°, da Lei n° 6.404/76. 1. Data,fricira élOcal: Aos 

14 (quatorze) dias do mês de dezembro, às 14 horas, na Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, conj. 1001 ia cid'ade de Porto 
Alegre/RS. 2. Presença: Em primeira convocação, estão presentes os acionistas titulares da totalidade dscaapital social da 
Companhia, a saber: (i) Ana Cláudia D'Ávila de Ávila Baruffaidi, brasileira, advogada, casada pelo regiMe- -) dé separação total 
de bens, portadora da cédula de identidade n° 1069861878, expedida pelo SJS/RS, inscrita no \Cf4f_ido MF sob o n° 
919.580.080-87, residente e domiciliada na Rua Des. Augusto Loureiro Lima, 99/901, Bairro PetrópáfiC'EP-n° 90470-120, na 
cidade de Porto Alegre/RS; (ii) Carlos Alex D'Avila de Avila, brasileiro, solteiro, empresário, portadof da cédula de identidade n° 
4046493245, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF do MF sob o n° 785.355.570-91, residente e doniCciliado na Rua Marechal 
Andrea, n° 300, apto. 801, Bairro Boa Vista, CEP n° 91.340-400, na cidade de Porto Alegie/R&M),Finança Participação e 
Empreendimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob o n0,93.773.5-96/0001-43, estabelecida 
na Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, Conjuntos 1.003 a 1.007, Bairro Centro, CEP ri° ,90.030-110, na cidade de Porto 
Alegre/RS, neste ato representada por seus Sócios Administradores, Zeli Terezinha LysakciWski,de Avila, a ser qualificada, e 
Carlos Alex D'Avila de Avila, já qualificado, e (iv) Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila ,`131:dsàèira,,,empresária, viúva, portadora da 
cédula de identidade n° 1014979411, expedida pelo SSP/RS, inscrita no CPF do MF-Solzi d'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. Convocação e 
Publicações Prévias: Os avisos de que trata o artigo 124 da Lei n° 6.404/76 foram dispensados pelo comparecimento dos 
acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme §4°-do Mencionado artigo. 4. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos por Carlos Alex D'Avila de Avila e secretariados por Zeli'Teiezinha,LYSakowski de Ávila. 5. Ordem do Dia': 
Deliberar sobre: 5.1. 0 aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 10.200.000 (dez milhões e duzentas 
mil) ações ordinárias nominativas. 5.2. Aredação do art. 5°, do Estatuto SoCial da Companhia. 5.3. A alienação dos seguintes 
bens imóveis, de propriedade da Companhia: a. Afração de terras de 130.000 in* (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 nc'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 18  Zona, de Porto Alegre/RS. 5.4. A 
alienação dos seguintes bens móveis, de propriedade da Companhia:,a.1/M. Benz, modelo E 350, na cor prata, ano 2010, placa 
IVL-0401, RENAVAM 00218624140; b. Volkswagen, modelo JETTA 2.0,' na cor preta, ano 2011, placa IRY-9291, RENAVAM 
00330079441; c. Volkswagen, modelo Novo Gol TL MCV, na cor Preta), ano 2017, placa IXV-7991, RENAVAM 01118279163; d. 
Volkswagen, modelo Novo Gol TL MCV, na cor branca, ano'2017,-placa IXV-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 Estatuto Social. 5.6. Aautorização para que os acionistas efetuem 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)na, Coiripanhia, 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 az, 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 \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 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;nom inativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. 6.1.3. Em razão da deliberação retro, os 
acionistas aprovaram, àfu-  nanimidade, a alteração da redação do art. 5°, do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a 
seguinte redação: "Arfigo-'5°-'0 capital social é de R$ 28.970.000,00 (vinte e oito milhões, novecentos e setenta mil reais), 
neste ato, já totalmenie 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 (um real) cada uma." 6.2. Os 
acionistas aprovaram À-unanimidade, a alienação dos seguintes bens imóveis: a. Afração 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 Guaiba/RS, pelo valor mínimo de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), de acordo com os laudos 
de avaliaçãOrnobiliária 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 611 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 1a Zona, de Porto Alegre/RS, pelo valor mínimo de 
R$ 1b4.850,00 (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. 	 ta `, modelo E 350, na cor pra, ano 2010, placa IVL-0401, RENAVAM 00218624140; b. Nklkswagen, modelo JETTA2.0, na 
---,cor preta, ano 2011, placa IRY-9291, RENAVAM 0033007944k; c. Volkswagen, modelo Novo Gol T V, na cor preta, a 
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2017, placa IXV-7991, RENAVAM 01118279163; d. Volkswagen, modelo Novo G TL MCV, na cor branca, ano 2017, placa IXV-
7988, RENAVAM 01118277438; e. \kilkswagen, modelo JETTASD 2.0 FLEX, na cor prata, ano 2012, placa FAK-1957.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'  
 f. Rénault, 

modelo Logan, na cor prata, ano 2014, placa FRG-5880, RENAVAM 1003224706. 6.4. Em razão das deliberaçõis=")retro, os 
acionistas aprovaram, à unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da CoMpanhia (Anexo IV). 6.5,0SvaCiOnistas 
autorizaram, à unanimidade, que os próprios acionistas efetuem Adiantamento para Futuro Aumento de eapital.̀„(ÁrÁC) na 
Companhia, de forma desproporcional ao capital social, no montante global de até R$ 10.000.000,00 (dez milheiesde reais), 
com prazo para conversão fixado em 120 (cento e vinte) dias, contados do fim do exercício social. 7. EncerraiheritLavratura e 
Leitura da Ata. Respeitadas todas as formalidades legais e nada mais havendo a ser tratado, foi oferecid'apalavra a quem 
dela -quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo(né;cesàa'rio à lavratura 
desta Ata no livro próprio, em forma de sumário, conforme admitido pelo art. 130, § 1°, da Lei n° 6.4:04/76', a qual foi lida, 
conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Porto Alegre/RS, 14ddembro de 2018. 
Acionistas: Zeli Terezinha Lysakowski de Ávila, Carlos Alex D'Avila de Avila, Ana Cláudia D'Ávila de'Avil'a•Baruffaldi e Finança 
Participação e Empreendimentos Ltda.. Carlos Alex D'Avila de Avila; Zeli Terezinha Lysakowski de(A‘Vil4Ana Cláudia D'Ávila de 
Ávila Baruffaldi; Finança Participação e Empreendimentos Ltda; Visto: Cristiano Roesler Bartifalcii0AB/RS 55.179. JUCISRS. 
Certifico registro sob o n° 4936286 em 16/01/2019 da Empresa Green Card S/A RefeiçõCO-i'nercio e Serviços, Nire 
43300032981 e protocolo 185625274- 14/12/2018. Cleverton Signor- Secretário-Geral.  

LUZ PUBLI CI DADE LTDA 

Protocolo: 2019000235277 

RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDENCIA-S.A.---/ 
C N PJ/MF n°01.582.075/0001-90 - N IR Efri° 43360'0,58310 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTORDINÁRÍA 
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2018  

(lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 1° d& art. 130 da Lei 6.404/76) 
1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 15 de agosto de 2018, às 09:30 hora,na sede social da Rio Grande Seguros e Previdência 
S.A ("Companhia"), localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do iRiO-G4,-ande do Sul, na Rua Siqueira Campos, n°1163,6° 
andar, Centro, CEP 90010-001. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada apublièação'do edital de convocação, nos termos do §4° do art. 
124 da Lei n°. 6.404R6, tendo em vista a presença da totalidade "-dOS-acionistas. 3. PRESENÇA: Presente a acionista única 
representando a totalidade do capital social da Companhia, PconfoiTne assinaturas constantes no Livro de Presença de 
acionistas. 4. MESA DE TRABALHO: Presidente: Cesar Luiz Sala`zkr-Baut; Secretário: Gustavo Franco Pacheco. 5. ORDEM DO 
DIA: Distribuição de dividendos intermediários com base(9a's-,̀Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 
semestre findo em 30/06/2018.6. DELIBERAÇÕES: Os acipnistias/aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o pagamento 
de dividendos intermediários aos acionistas da Com panhia;snO'Valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), à conta de 
lucros acumulados, com base nas DemonstraçõesdFinánceira`s'da Companhia referentes ao semestre findo em 30/06/2018, a 
serem pagos em até 30 (trinta) dias a contar desta-  d'ala.`7ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA 
ATA: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a ass-ernbiala e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada 
por todos os acionistas presentes. Porto Alegra;b1t-da agosto de 2018. Assinaturas: (ass.) Cesar Luiz Salazar Saut - 
Presidente; (ass.) Gustavo Franco Pacheco - secreiárid(ass.) Banrisul lcatu Participações - na qualidade de única acionista, 
representada por Casar Luiz Salazar Saut e Suai-Flores Cogo. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre/RS_, i5'de),ágosto 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 ern<17/01/2019. Cleverton Signor - Secretário Geral. 

, 	Porto Alegre, Segunda-feira, 4 de Fevereiro de 2019 Diário Oficial 	 5 



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_54692274-5c4e-4e9d-971a-0420a7c74a99..pdf 

Autenticidade: 	Documento íntegro 

CPF/CNPJ DOCUMENTO ASSINADO POR 	 DATA 

Verificado em 04/02/2019 08:16:00 Página 2 de 2 

PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 

.Responsável: ANTONIO RAMOS GOMES 

04/02/2019 07:16:30 GMT-03:00 87124582000104 	Assinatura válida 

14833379015 

Jusair Gon hleS Silva 
Pregoeiro 

CáRA MUNICIPA. 

Elder Cele 
ere ir Santo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NEM3R0 DA COPEt 

.• 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP~-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 	— 

1-0# 
twãlt 

VERIFTCADOR 



'8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASEGt I NDA- FEI RA,4  de fevereiro de 2019 

• 
Editora:  Marins Gregolln 

Ar`  

MUNDO 

ALERTA NA VENEZUELA 

CORREI O DO POVO 

m undo@correiodopovo.Com   br 

SCHNEYCIER NOWA / AFP / CP 

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

f 

Celic S,e cret 	d aria .de Moe  edmosizaRçãe.orsAdosmiHnuisrnotraatnivas  14441.  

0 0 VCRNO 0 0  CST• DO 
RI O GRANDE DO SUL 

AVI SOS DE LI CI TAÇÕE'S •  

AVISO DE REAGENDAMENTO 
Progilo Eletrônico n•  0899/2018 Processo Administrativo n.  17/2000-0154992-3 

0(a) Pregoeiro(a) da Subsecretaria da Administração Central de licitações, designado(a) 
pela Portaria n° 012/2018, no uso de suas atribuições, informa que fica reagendada a 
sessão para o dia 14/02/2019,6s 096. 

AVISO DE SUSPENSÃO 
Pregão Eletrônico ne 0052/2019 Processo Administrativo n°18/2400-0006166-2 

0(a) Pregoeiro(a) da Subsecretaria da Administração Central de Licitações, designado(a) 
pela Portaria n°012/2018, no uso de suas atribuições, toma pública a suspensão do Pregão 
Eletrônico n° 0052/2019 para análise de impugnações e pedidos de esclarecimentos. 

A Subsecretarla da Administração Central de licitações - CEUC localiza-se na Av. Borges 
de Medeiros, ri. 1501, 2* andar -.Porto Alegre - RS. Os dados necessários das referidas 
licitações e Atas de Registro de PréO,oi estão disponíveis nos silos www.celic.rs.govbr e/ou 
www.compras.rs.govbr. 

.L 
Atállton Santos Calovi 

Subsecretário CELIC/SEPLAO , , 

General pede apoiapara Juan Guaidó 
Ele foi classificado de 

. t raidor por seu 

com andante. Nos 

EUA;  Trum p 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 militares apoiem o presiden-
te interino Juan Guaidó. Yánez 
pediu para que o povo venezue-
lano fosse às ruas para apoiar 
Guaidó, opositor do governo de 
Nicolás Maduro e que se auto-
proclamou presidente interino 
do país no dia 23 de janeiro. 

"Convido a todo o povo da Ve-
nezuela que saia pacificamente 
pelas ruas e defenda o nosso 
presidente Juan Guaidó. Aos 
meus companheiros de armas, 
lhes peço que não os reprimam 
mais. O tempo da pátria é agora. 
O tempo da democracia já chegou. 

Saiam e apoiem o nosso presiden-
te Juan Guaidó", disse o general, 
diretor de planejamento estratégi-
co do alto-comando da aviação. 

A manifestação pública do ge-
neral repercutiu nas Forças Arma-
das. O 'Pwitter oficial do coman-
dante-geral da Aviação Militar da 
Venezuela, Pedro :Alberto Juliac 
Lartiguez, chamou .Yánez. de trai-
dor. Guaidó convocou manifesta-
ções em teu pais após a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
apelar para novas eleições na Ve-
nezuela. e a maior parte da comu-
nidade internacional anunciar 
apoio ao governo interino. 

Em Washington, o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
'Prump, reafirmou que o uso do 
Exército na Venezuela é "uma 

;opção" diante da crise política 
-no país. Quando perguntado, du-
rante uma entrevista ao canal. 
americano CBS, sobre o que o le-
Varia a recorrer ao Exército, o 
presidente disse que não comen-
taria,. o assunto. "Mas é certa-
mente urna opção", reconheceu. 
Enquanto isso, o autoproclama-
do presidente interino da Vene- 

zuela, Juan Guaidó, anunciou 
neste domingo que pedirá à 
União Europeia (UE) ajuda hu-
manitária, e proteção de ativos 
venezuelanos, a poucas horas 
do fim de um ultimato europeu 
dado ao presidente Nicolás Ma-
duro para que aceite "eleições li-
vres". "Vamos exercer nossas 
competências para atender à cri-
se, restabelecer a democracia e 
alcançar a liberdade", escreveu 
no Twitter o também chefe do 
Parlamento de maioria oposito-
ra, de 35 anos. 

Para Maduro, a ajuda huma-
nitária abre caminho 'para uma 
intervenção militar dos Estados 
Unidos. Já Guaidó detalhou que 
será -criada uma "coalizão nacio-
nal e internacional" com três 
centros de .armazenamento de 
remédios e 'alimentos em Colôm-
bia e Brasil e em uma ilha cari-
banha, . e haverá uma mobiliza-
ção para exigir aos militares 
que 'deixem a ajuda entrar no 
pais. A pedido seu, os Estados 
Unidos já estão "mobilizando e 
transportando ajuda humanitá-
ria" para a Venezuela, anunciou  

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

GRUPOS PARA. A CRISE. Em 
comunicado, a União Europeia 
afirmou que um recém-formado 
"Grupo de Contato Internacional" 
de países europeus e latino-ame-
ricanos terá seu primeiro encon-
tro no Uruguai na quinta-feira 
para tratar da crise na Venezue- 

la. Na mesma data, está agenda-
da uma conferência de países e 
organismos com "posição neutra" 
sobre a crise venezuelana. Nesta 
segunda-feira, o Grupo de Lima 
se reunirá na capital canadense, 
Ottawa, depois que 11 dos 14 paí-
ses do fórum, que inclui nações la-
tino-americanas e o Canadá, reco-
nheceram Guaidó. A pressão não 
vai parar até uma solução de Ma-
duro, disse um informante. 

POLICIA OE HONG coso / ArP/ C0  
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I GUERRA MUNDIAL 

Granada achada com batatas 

Diámetro do artefato era 8 cent (met ros 

Hong Kong  - Uma granada ale-
mã da I Guerra Mundial foi des-
coberta em um carregamento de 
batatas importadas da França 
para uma fábrica de batatas fri-
tas de Hong Kong, informou a 
Polícia local. O artefato, encon-
trado no sábado na fábrica da 
Calbee Snacks, foi neutralizado 
sem problemas. "A granada esta-
va em um estado instável, uma 
vez que foi ativada, mas não ex-
plodiu", disse o comissário Wil-
fred Wong Ho-hon a repórteres. 

'A Polícia transmitiu um vídeo 
em que agentes transportam a 
granada para um buraco antes 
de exnlodi-la. O artefato tinha 8 
centímetros de diâmetro e pesa-
va 1 quilo. Segundo historiado-
res, a granada teria sido abando-
nada em uma trincheira durante 
a I Guerra Mundial. A área, en-
tão, teria se transformado com 
o passar das décadas em uma 
plantação de batatas e, então, a 
bomba foi . posteriormente coleta-
da junto com os tubérculos. 
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Art igo 135,9 1., da Lei re 6.404/ 76.1. Data, Cora a Local:  Aos 14 (quatorze)  dias do m ês de dezem bro. 5s14 horas. nego. Largo Visconde do Cais) , n° 12, conj . 1001, na 
cidade de Porta Alegre/ 12S. 2. Presença:  Em primeira convocapbo, então presentes os adontstas Ourares da totalidade do ~ I  social da Companhia, a saber. ( I )  Ana 
Cláudia D'Avila de Anila Banefaidi, brasileira. advogada, casada pelo regim e de separaçâo total de bens. portadora da cédula de I dent idade re 1069861878. m edida peto 
SJSI RS, inscrita no CPF do MF sob o n° 919.580.080-87, residente e darei: Nada na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARua Oes, Augusto Loureiro Um a, 991901, Bairro Peei: 59395. CEP os 913476120, na cidade 
de Porto Ategre7RS:  (6)  Cartas Ales D'Aella de Avir, brasileiro, scateim . em presária. portador da cédula de ident idade n' 1016093245, expedida pela SSP/ RS, bscrlto no 
CPI ' da MF sob o n.   765.155.570.91, residente e doraldliado na Rua Marechal Andrea. n°  300. apto. 801. Bairro Boa Vote. CEP no 91.346400, na cidade de Porto Alegrd 
RS:  	 Finança PadielPayre e EmpreendirnentoS Ltda, pessoa prrtdio, de direito Privado, insorza no CMPJ do MF sob e 93.773.596/ 0001-43. estat t ledda na Rua 
Largo Veconde do Caie) , n 12. Conjuntos 1.003 01.007. Bairro Cent ro, CEPO 90.030-110. na cidade de Porto Alegre/ RS, neste ato representada por seus Sedes Adm inis-
t radores. Lel' Tm ezinha Lysakoveld de Anda,. ser qualificada, e Carlos Alex D'Avie de Avia, já quaGficado, e gv)  Zeit  Terednha Lysakowski de Avita, brasileira. em presária, 
viúva, portadora da ceada de ident idade n' 1014979411, expedida pelo SSP/ RS, insulta no CPI ' do MF sob o n' 315,548,73653, residente e &falir : alada na Rua Maninho 
Poeta. r i.   2539. r ine de Pintada. CEP 90090-120, no cidade de Porto Alegre/RS. 3. Ccinvocação e Pubricações Prévias:  Os avisos de Me treta o art igo 124 de Lei no 6.404/ 76 
foram  dispensados pelo com paredmento dos acionistas t ildares da totalidade do capital social da Companhia, conforme §40  do m encionado art igo. 4. Mesa:  Os t rabalhos 
foram presididos por Carlos Ates D'Avlia de Avlla e secretariar: los por Zeli Terednhe Lysalrowski de Ano,.) . Ordem  do Dia:  Dereensr sobre:  5.1. O aum ento do capitel 
social da Companhia. mediante o ernisaâo de 10.200.000 (dez m ilhões e duzentas m il)  ações ordinárias nom inat ivas. 5.2. A red açào do art . 5° , do Estatuto Social da Compa-
nhia. 52. A alienação dos muletas bens imóveis, de prooriedade da Com panrza:  a. A fradlo de tem as de 130.000 PP (cento e t r inta m il m et ros quadrados) . dent ro do todo 
maior de 533.682,39 ne abadia da mat r icula n°  54.958. do Regist ro de I m óveis da Comarca de GualbaRS;  5.0, imóveis oblato das mat rículas n's 89.524,69.540 e 06578, 
todas do Cartór io de Regidas de ?m óveis da 1.   Zona. de Porta A/ egre/ RS;  6.0 im óvel objeto da m erinas n°  21.646.6,C/ uh: kl°  de Regist ro de im óveis da 1" Zona. de Porto 
AMareloS. 5.4.0 alanaçao doe eeodnlas bens rndsnls. de p'nevadade do Carroanhia:  alta. neva, modelo 6350. 
00ít852414$ 6. Vnit ,oweoen, ,nsdnlejEl'TA 2.0. na ml preIa, ano 2011, plana 14/6.9291. RENOVAM 00330079441:6. 

"  m e 
 P""ar .  'cr: d'el10404; fmr"GOI TI VII .X.14raRENoor AdeVA: , 

ano 2017, placa S7A799 , REMAVAM 01116279163. d Voa,nwaoen. m odelo Nem o Gol TI _ MCV. na  car branca. ano 2017, plasa I XV-7988, REMAVAM 01118277438:  e. 

‘140072W06. 5.5. A Consordacao do Estatuto Soder. 5.6. A autoreadlo pera que acionistas el bera Adiantam ento para Futzso A nto de C.apitel (AFAC)  Companhia. 
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moldados legais e nada mais havendo asno t ratado, tol oferecida a palavra a quem dera quisesse lazer uso e. como ninguém se manifestou. foram encerrados 
pelo tempo necessário à lavrat tea desta Ala Solhas procrio, em  fama de sumario, confomrz adm it ido peio art . 130. § 1'. da Leio' 6,404/ 76 
conform e, aprovada.%  por todos os presentes assinada. Povo AlegreI RS, 14 de dezembro dm 2010. Adonistas:  Zell Te: azinha Lysa 
041..  Ana 	 AsI a 	 e FI vonça Palm idpaç0o e Empreendimentos Ltda.. COTI OS Ates D Avais de Avie;  Zel T 
D'Aerla 	 via amurialdb Finança Participada° e Empreendimentos Ltd.:  Veto:  Creiam  Roesler Banstake .068510 55.178. 
00, 1091 19 da ErnoreSta G'eenCHI I I  S/ A Refeições Comércio e SeMços sim 43202032981 s protocolo 185625274 - 1411 

do CO 

fd I da. conferld 
Avie, C.arlies Alex 
kowsid de Aves:  Ari Claudia 

rt raco regist ro soba O' 936288 
everton Signo. -Scaelado-Gend. 

_ 
Juaoir Go 

Pré 

- - :• tkaRA MUNIC1PAL 
alveS Silva 	' oder C 

°eito 

Jos . e • ereira- Santos" - 	 - pauta 	'Meou") .r3Á'coiitaL , 	39- .f 
OPEt 



RUA SIQUEIRA CAMPOS, 118 	'UHISTÓRICO 
PORTO ALEGRE- RS - FO 	51)2121.5200 
ibelighatokanla.m 	= • 

a, necp 
dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlcumentd originário. ou fé .+++++ 

+++++4+++++4,4+++ 4-4.4:4"." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA++.74—  44+ +++ 

Po 	 A1-§re, 07 
ema R$ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA140 (10:2 
8810i(s): 0458.01. 

+-Ç +++ ++++++ 
4 go ,z,SclzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,ie 2019. 

44, Éi'Inc:.:5) 
900004:1à4T5 	40 

osa,  
ado fttelanN 	 Nego,. .• 

âewe  VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURA 	vente  

B NCO 
50 TABELIONATO 

JUSair Gol  
Pra 

eives Silva • .0ARANUNICIP 
oeiro 	 Eider 

'Pereira Sa'nios 
MENIBRO CÓPM. 

.; 

-.'^! 



, 	Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
,. 	. 	Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa , 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

— _ 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

?Ni- DE• 

0C9\ 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I. 

,.! 
"W 	472)-1. 
.ct. 
et, 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' 4. 	G'cl  

01 
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 - REQUERIMEN I O  

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

Nome: 	GREEN CARO S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.Sa o deferimento do seguinte ato: 

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

11 

N° 

III 

FCN/REMP 

11111111111110 

RS2201800268643 

I III 11111 . 

1 	1 	007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
025 7 EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

019 1 ESTATUTO SOCIAL 

PORTO ALEGRE 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

3 Dezembro 2018 	 Telefone de Contato: 
Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

LI DECISÃO SINGULAR 	 LI DECISÃO COLEGIADA 

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

LISIM 	 SIM Processo em Ordem 
ik decisão 

/ 	/ 
Data 

NÃO 	/ 	/ 	 NÃO 	/ 	/ Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

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

El Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

:Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 	 LI 	El 	LI 	EI 
11 Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 
2" Exigência 	3° Exigência 	4° Exigência 	5° Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

LIProcesso indeferido. Publique-se. 

ç) Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma A  

/ 
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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 

18/523.985-4 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 	 . 

unta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4908766 em 11/12/2018 da Empresa GREEN C • 	S/A FEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 

protocolo 185239854 - 04/12/2018. Autenticação: A31EFFBC938EFCCAC4F8 	D9F59EF866AB. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para 

validar este documento, acosse 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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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 

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 

to Grande 
12/2018 
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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 Ijui/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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g. Ijuí/RS, inscrita no CNPJ do MF sob o n. 92.559.830/0004-14, NIRE n."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-4:,) 	r- 
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 representá-la em juízo, ou fora dele, em 
suas relações com terceiros, 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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ANE XO! 

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

NIRE rr 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 
Cairú 12 — salas 701, 904, 905 e 1001 100  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 70  - 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 10  - Vencido o prazo do mandato, os meinbros da Diretoria permanecerão no exercício pleno de seus cargos até a 
posse dos que vierem a substituí-los. 

Página Ide 3 

ereta Santos.,, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ift.i1BRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA COPE. 

Junta Comercial, Industriai e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4908766 em 11/12/2018 da Empresa GREE 	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. 	

ziLtar 
	pág. 8/13 

a 

Jusair Go tves Silvl a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- CÂMARA MUNICIPAL 
Pre oeiro 	— 	Elder 	e Paula 

	

M 	PBi 



,230-2, 

Q;,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4  
• 

Parágrafo 2° - A remuneração da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral que poderá fazê-lo com ve.t13-6',gle 	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. 

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 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 if 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 15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  - 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 170  - 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 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 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  
BARUFFALDI 

Visto: 	  
Cnistiano Roesler Barufaldi 
OAB/RS 55.179 

E MPRE E NDIME NTOS LTDA 

Jusair Go eives Silva 

Predbelro 
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Anexo 

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 

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 BARUFALDI 

315.548.730-53 ZELI TEREZINHA LYSAKOVVSKI DE AVILA 
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Pereira Santos 

MEMBRO DA COM_ 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Ceies 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E 
SERVICOS, de nire 4330003298-1 e protocolado sob o número 18/523.985-4 em 04/12/2018, encontra-se 
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/viallnica.jsf)  e informar o número de 

protocolo e chave de segurança. 

Ca a 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 

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

ClezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,Signor:592.682.630-68 

Jusair 	çalves Silva 
P goeiro 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n°4908766 em 11/12/2018 da Empresa GREEN CA -D S/A R FEICOES COMERCIO E SERVICOS, Nire 43300032981 e 
protocolo 185239854 - 04/12/2018. Autenticação: A31EFFBC938EFCCAC4 	D9F59EF866AB. 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 

-,t-13'egistro;Digital 

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 • 

dI À titt, 
iVá • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jos..r e Pereira Santos 
MEMBRO DA COM. 

• 

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

\. 
CÂMARA MUNIC 

Elder Cel JUSair 4nçalves Silva 
Pregoeiro e Paula 

/ COPE. 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do 
Certifico registro sob o n°4908766 em 11/12/2018 da Em 	EEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E S RVICOS, 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL 
PROCESSO N°  068/2018 - LEILÃO PÚBLICO N°0029018 

Marcelo Muda. Prefeito de Barra do Rio kW /RS, torna pública que no dia 25/01/2019. Os 09:00 heras, Será 
LERÃO W002/2018, paro alienação de bens móveis. Edital e intonações junto á Prefeitura Municipal. fone: 

(54)36131168/1169, link http://wonv.ba.doriOazulis.gov.br. ou e-rnait adrainstracao@barradorioazutrs.gov.br. 

Barra do Rio Azul, RE 27 de Dezembro de 2018. MARCELO ARRUDA. Préfallo Municipal. . 

(,a.' 
ERRATA • 

Nos editais de Assembléias Gerais Extraordinárias do SINFERS que constaram do exemplar 
do Jomal do Comércio do dia 24 e 25 de dezembro de 2018, na página 4, onde constou a 
data de ocorrência das mesmas em 29/12/2018, tal data foi transferida para 31/12/2018, 
permanecendo os mesmos horários e local constante dos editais publicados anteriormente. 

Sérgio Americano Leal - Presidente em exercido 

MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

CONCURSO PÚBLICO hl° 01/2019 • EDITAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAér 03712018- HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
O MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA/RS. pessoa juddica de direito público. representado pelo 
Prefeito Municipal. no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público regido pelo Editai 
n° 0179018. de 15/08/201E toma público o que segue: 1. Hornologa•se o Resultado final para todos 
os cargos, referente no Concurso Publico n° 01/2018. aberto pelo Edital n° 017/2018, de 15/08/2018, 
destinado eo provimento de vagas legais e (emoção de cadastro de reserva do Quadro Geral de Pessoal 
do Poder Executivo Municipal. 2. As relações dos candidatos aprovados, are ordem de classificação de 
cada cargo, estão disponiveis, no sito da Legaria: wwwlegalleconcursos.com  bt e no site de Prefeitura: 
viwnwoeneralcarnara.rs gov br. 3. A norneaçâo do candidato aprovado ao cargo ficará condicionada ao 
atendimento dos requisitos básicos para e Investidura, constantes no Editei n°01712019, de 15/0812018, 
e na legIslaçâo vigente. 4.0 prazo de validade do Concurso Público e° 01/2018 sere de 02 (dots) anos. 
a contar da publicação desta homologação, podendo aer prorrogado urna única vez. Per Igual perimo. 
a critério do Poder Executivo Municipal, antes de expirado o prazo de vigendo originai. Gol. Gemera/ 
RS, 28/129018. Sr. Helton Hol. Barreto, Prefeito Municipal..Registre-se, publique-se *e cumpra-se. 

PORTO ALEGRE /RS 
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO 

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX 
Lei 14° 9.51497 e MP 2.223/01 

Francisco Hilles beim. Leiloeiro Oficiai, Inscrito na Junta Comerciai do Estado de Rio Grande 
do Sul, rabos' 0221/2007/JUCERGS. devidamente autorizado pela proprietária Associação de Poupança 
e Emprêstimo POUPEX, CNPJ/MF 00.655.522/0001-21, com endereço á Av. Duque de Carias, s/ 
n°, SMU, Brasilia/DF. CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplencia de obrigapfres ciontratuals, garantidas 
pela alienação fiduciária doS imóveis abaixo relacionodos e consolidada a posse dos mesmos ao credor 
Mudado, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto no art. 27 da mesma lei, 
toma público que colocará a Venda em Leilão Público, o seguinte bem Imóvel: 
IMÓVEL: Localizado no bairro Vila Assunção. no quarteirão formado pelas ruas Guidom), Goitacaz. 
Caelê e Av. Pereira Passos. Consistente de: uma casa ânua Guakuru sob a° 50, com suas dependências. 
benfeitorias. Instalações e o respectivo terreno, medindo 18.00m de frente, ao Oeste, te rua Guaicuni, 
enredando nos fundos e Leste. com  terrenos do Centro Comercial de propriedade da Imobiliária VIM 
Assunção Limitada, onde tem a mesma largura da frente, dividindo-se. por um lado, ao Rodo numa 
extensão de 41,20m. com  terreno de propriedade da Imobiliária Vila Assunção Limitada, cem quem se 
divide pelo outro lado, ao sul, numa extensão de 40.90m. Tudo conforme Matricula o° 158.579 do Cartório 
de Registro de Imóveis da 3° Zona de Porto Aleppe/RS. 
Anterior edquIrente liduclante (ex-mutuário): 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 parcial de bens, ambos brasileiros, residentes e 
domiciliados nesta Capital. 
Datas dos leilões: 1° leitão em 08.01.2019, valor mlnimo de venda: RS 1.346.000.00 (um milhos 
trezentos e quarenta e seis mil reais); 2° leilão em 15.01.2019, valor mínimo de venda: RE 586.535,55 
(quinhentos o oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos 
de atualização ate e durado leilão. 
Local: Rua Travessa Celso Ribeiro 166 - beiro" Cidade Nova - Passo Fundo/RS. Ambos os leilões 
serão presenciais e os line realizados às 09h15mIn. 
Condições do leilão: ala arrematante pagará no ato (A VISTA) o valor do arremate acrescido da comissão 
do leiloeiro (5%): b) o imóvel é vendkto no estado em que se enosntra, de: legalização. manutenção, 
conservação e ocupação; c) cabem ao arrematante 95 providências e despesas de transferência de 
propriedade e registro em Cartório, essirn como de quaisquer débitos inclusive junto e Prefeitura. Corpo de 
Bombeiros. Condonrinio.- Caso o imtvc: esteja empado, o errernetonto fica ciente que será o res.00nsável 
peias providências de desocupaçào do mesmo. 
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta adiada decorrente da operação de 
afienação fiduciária coma aderiam DM/ dente, adquirente 	dente, observando o disposto no ad. 27 e parágrafos da 
Lei 9.514/97. 
Infonmaçóes com o Leiloeiro, fones (54) 9,0626-9505, 9.9605-0234, tome pega: vrwwelernaoleilociro. 
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Pregão Eletrônico Registro de Preços 

N° 496/2018 Objeto: Aquisição de Ca:teses e Próteses e Materiais Especiais 
(GLÚTEAS, MAMARIAS E EXPANSORES), pelo Sistema de Registro de Preços. 
pelo período de 12 (doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 
ABERTURA: 14/011201N às 09:00h. 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 podado de 12 (doze) meses, para 

Hospital Nossa Senhora da Conceição SA., Hospital Cristo Redentora Hospital Fámína. 
ABERTURA: 14/01/2019 às 08:30h. Local: Plataforma do Banco do Brasil. 

Pregão Eletrônico Registro de Preços 

14° 503/2018 Objeto: Aquisição.  de órieses e Próteses e Materiais Especiais 

(TENDINOSA DE SILICONE). pelo Sistema de Registro de Pregos, pelo período de 

12 (doze) meses, para o Hospital Cristo Redentor. O julgamento será realizadd dentro 

dos limões devotares previstos na Tabela SUS. ABERTURA: 1510112019 às 08:30h. 

Local: Plataforma Publinexo. 

Pregão Eletrônico Registro de Preços 

010/2018 Objeto: Aquisição de órieses 'e Próteses e Materiais Especiais 
(ELETRODOS TEMPORÁRIOS), pelo Sistema de Registro de Preços. pela periodo 
de 12 (doze) meses. para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e Hospital 
Cristo Redentor. ABERTURA: 16/01/2019 às 09:001,. Local: Plataforrna Publinexo, 

Pregão Eletrônico Registro de Preços 

NP 504/2018 Objeto: Aquisição de Material Imobilizado (DISPOSITIVO DE 
CONTROLE DE ACESSO), pelo Sistema de Registro de Preços, pelo periodo de 
12 (doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A: ABERTURA: 
1001/2019 às 08:30h. Local: Plataforma Publinexo. 

Pregão Eletrônico 

hl* 310/2018 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE OXIGÉNIO LIQUIDO EM REGIME DE COMODATO DE RESERVATÓRIOS E 
INSTALAÇÃO DE 07 TANQUES DE ARMAZENAMENTO, operantes no Hospital 
Nossa Senhora da Conceição S.A., Hospital Cristo Redentor, Hospital Férnina e 
Unidade de Pronto Atendimento, pele periodo de 60 (sessenta) meses. ABERTURA: 
1609112019 Ás 08:0011, Local: Plataforma Publinexo. 

Porto Alegre (RS). 27 de dezembro de 2018. 
Peter Cassei Silveira 
Gerente de Materiais 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AVISO DE REVOGAÇÃO 

O MuNcipio de Nova Pádua. RS. torna público a revogação da licitação 
2018. Objeto. Retorna do motor MWM X10 e de Bomba Injetons, do Camin 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA 
Inexigibliidade de Licitação n°009/2018 - O Municiai° de Nova Pádua, 
Processo Udu:tédio, °um base no Art. Seda Lei n°8.666/93 e suas post 
enorosa ROSADOS VENTOS EVENTOS EIRELI ME. para apresenta 

14° Edição da Feproco12019. Editais e retificações bdispeslç0opels 	.novapad 
NOVA PÁDUA, 28de dezembro de 2018. Ronaldo Bania • Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS 	OES 
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 56/2018 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços, em regime de empreitada 
global, para cumprimento do Contrato de Repasse OGU n° 871643/2018/MAPA/CAIXA, 
PROCESSO N°  1056134-67/2018 - Programa Fomento ao Setor Agropecuário, execução 
de Adequação de Estradas Vicinais, com fomedmento 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 verrnelha, com fornecimento de materiais. 
CONTRATADO: HAAS TERRAPLENAGEM TRANSPORTES EIRELI - VALOR: 125 211.887,74. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS 005/2018. HOMOLOGAÇÃO: 26/12/2018. 

GREEN CARO S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS . 
CNPJ N° 92.559.830/0001-71 NIRE N° 43390032981 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
LAVRADA SOB FORMA DE SUMARIO, CONFORME ARTIGO 130, 1*, DA LEIO.  6.404/76 

1. DATA, HORA E LOCAL: aos 06 (seis) dias do enes de agosto de 2518. és 14 horas. na Rua Largo 
Visconde do Caint n°12, col. 1001, na cidade de Porto Alegre/RS. 2. PRESENÇA: Em primeiro convo-
cação. esta° presentes os acionistas Ululares da totalidade do capital social da Corrpanhla. e saber: (I) 
Ana Claudia d'Avlia de ~Ia Baniffahll. brasileira. advogada, casada pelo reOme de separação total 
de bens, portadora da cédula de Identidade n° 1069861878, expedida pelo sJsms, Inscrita no CPF do 
MF sobas'  919.580.080.87, residente e dornIdliada na  Rue  Des. Augusto Loureiro Lima, 99/901, Bairro 
Petrópolls. CEP a' 00470-126, na cidade de Porto Alegre/RS: (ii) Certos Ales crAvila de Avila, brasileiro, 
solteiro,. empresário, podador da cédula de Identidade n' 4046493245. expedida pela SSP/RS, inscrito 
no CPF do MF sob o n° 78E355370.91, residente e domiciliado na Rua Marechal Andrei', e° 30550£0. 
801, Bairro Boa Vista, CEP n. 91.340-400, na cidade de Podo Alegre/RS: RB) Finança Partici 	o e 
Empreendimentos Ltda.. peRsoa Wridlos do direito privado, Insofta no CNPJ cio A.W sob o n°93.773 	1- 
43. estabelecida na Rua largo Visconde do Cerro. n' 12. Conjurrtos 1.0030 1.007. Bairro Centro. CEP 
n° 90.030-110, na cidade de-Pprto Alegre/RS. neste ato representada por seus Sócios Administradores, 
ZeO Tererinha lysakowski de Podia. a ser quaMicada. e Carlos Alex d'Avila de Av0a, já qualificado, e (N) 
Zell remoinha Lysakowskl de Avila, brasileira, empresaria, ~a. portadora da ~a de identidade n 
1014979411. expedida pelo SSP/RS. Inscrita no CPF do MF sob o n' 315.548.730-53, residente e 
dorNdflada na Rua Martinbo Poete, e' 2539 Ilha da Ralada. CEP 90090-120, na cidade de Podo 
Alegre/RS. 3.  CONVOCAÇÃO  E PUBLICAÇOES PREVIAS: Os aVISCS de que trata o artigo 124 da lei 
n. 6.404/76 foram dispensados pelo comparecimento dos acionistas [guiares da totalidade do capital 
saciai da Companhia, captor. §4° do mencionado reboo. 4. MESA: Os trabalhos fome piresiddos por 
Carlos Alas d Axila de Avga e secretariados por Zell remoinhe Lysakowskl de Ávlia. O. ORDEM DO 
DIA: 5.1. Homologar e extinção das filiais localizadas em Pelotas/RS, Bagé/RS, Carrias.do Sul/RS, 
Santa Maria/RS. Passo FundoRS, Rio Grande/RS, 	Salvador/BA Fortaleza/CE, Brasilia/OF e 
Belo Horizonte/MG: (II) eprovação da alienação do parágrafo único do ar,ligo 2°. do Cotando  Social da 
Companhia. 5.2. Alterar a redação do parágrafo único, do art. 2°. do Estaid o Social da Companhla,5.3. 
Consolidar o Estatuto Social. 5.4. Fixar a remuneração dos Diretores da Companhia. 6. DELIBERAÇOES: 
6.1. A unanimidade. os adonistas aprovaram a extinção das filiais localizadas erre a) Pelotas/RE b) 
BageIRS: c) Carias do SultliS,• d) Santa Maria/RE e) Passo Fundo/RS: n Rio Grande/RS: 9) gal/RE: h) 
Salvador/BA I) Fortaleza/CE )) Brasilia/DF: e k) Belo Horizonte/MG. 6.2. Á unanimidade, em razão .da 
deliberação retro. é alterada a redação do parágrafo único, do arl. 2°. do Estatuto Social da Companhia, 
quepassa o Mr a seguinte redação:Parágrafo Unica sodedede lemos seguintes Das, sem destaque 
do Capital social. Filial 01 -São Pado/SP: Rua da Consolação, n. 331. sala 910/911. Bairro Centro, CEP 
n. 01.301-000: FIM-0775So Jose/SC: Rua Domingos André Zardni. n 2)'7. sala 709. CEP n,80.117-
200: Filial 03 - Cunbba/PR: Avenida Presidente Gelillio Vargas, n. 2.391. Edifico Lyzis isfer, conwnto 
106. ~Com Verde, CEP e. 80.240-040: Etna! 04 - Rio de Janeiro/RJ: Avenida Pastor Martin Leen,  
lano Jr.. n. 126, salas 606 e 607, Bairro DM Cancha, CEP n. 20.765-000:Elirjjá Recife/PE: Rua 
Estado de Israel. n..262, Edificlo Selecta Center, Sala 806, Bairro Ilha do Leite.  CEP n. 50.070- 
42050070-420. 6.3. A unanirMdade. em razão .da defiberação retro. Mi aprovada e consolidação do 
Estatuto Soda? da Companhia (Anexo I). 6.4. A unanimidade, foi aprovada e mantida e remuneraçãe 
dos Diretores da Companhia, vigente desde 10 de dezembro de 2015, no valor global•anual de RS 
E140.00000 (oitocentos e quarenta mii reais), que 13 pago de seguinte fossa: a) RS 40.000.00 (quarenta 
m  a reais) mensais  piara o Diretor Presidente: e b) RS 30.000,00 trinta rnil roais) mensais para e Diretora 
Administrativa. 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA ELEITORADA ATA. Respeitadas todas as forma-
lidades legais e nada mais havendo o ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, corno ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura 
desta Ata no MO próprio, em forma de sumário contomm admitido pelo art 130. § 1'. da Lel n. 6.404/76, 
a qual foi lida, comenda. achado contorne. aprovada e por todos os presentes essmado. Perto AI egM /P.S. 
06 de agosto de,2018. Acronistas: Zell remoinha LysakowskI de Avilta, Carlos Alma d'AvIla de ~Ia, 
Ana Cláudia d'Avila de Auge Bandfaldl e Finança Participação e Empreendimentos Ltda. JUCIS-
RS. Certifico registro subo n° 4908766 em 11/12/2018 da Empresa GREEN CARO S/A 
REFE!COES COMERCIO E SERVICOS, NIRE 43300032981, protocolo 18/523985-4 - 
04/12/2018. Cleverton Signor. Secretário-Geral.  

COMPANHIA ESTADUAL 
DE SILOS E ARMAZENS 

Em Liquidação 
CNPJ 92.952.043/0001-95 - NIRE 433.000,15720 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO 
ATA N° 497 

Aos vinte e nove dias domes de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 12h. na  sala de reuniões da 
PresIdencla da Companhia Esledual de Silos e AnnaLens - COSA. em Liquidactio, situada na Avenida 
Praia de Belas, 1768, nesta Capitai. reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, com a 
presença dos Conselheiros abaixa assinados, com a finalHade de discutir e deliberar sobre a Ordem 
do Dia. Item 1. APROVAÇÃO DA ATA 496 00 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O secretário da 
reunia°. Sr. Artur Neves Malan°, fez a leitura da ela. Após. submetida O aprovação, foi 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 
Liduleante da empresa. Senhor Claudio Cava Corrêa, convocou a Superintendente Técnico Comercial. 
Sm. &rola Maria Canal, para explicar sobre o reajuste tarifário que anurrirriente. nomes de setembro é 
avaliado, levando em consideraçâo diversos indicas económicos, que representaram o valor de 8.46%, 
Foi colocado á votação deste Carneiro, se é viável a implementação Imediata do indica nas tarifas, uma 
vez que a CESA encontre-se na entre safra e em parindo de liquidação. Sugeriu ainda, caso não seja 
inplerneatado neste momento, que o Conselho reavalle em momento posterior a aplicação do reajuste. 
Coube a Superintendente explicar que a CESA é reguladora no que tange ao preço das lariMs de serviços. 
Os Conselheiros fizeram algumas considerações acomoda terna proposto e decidiram prorrogar g prazo 
com as tarifas atuais até dezembro, onde tarso nova análise da situação. Item 3. EXONERAÇÃO DO 
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, A PEDIDO: O Liquidanie. senhor Cláudio Cove Corrêa 
apresentou aos Conselheiros a cada de exoneração. a pedido, do antas Diretor Administrativo Financeiro. 
leiNar Francisco Apeio. que agradeceu a colaboração do lodos da Companhia. e deixa o cargo ir partir do 
dia 31.08.2018. O Conselho de Administração aprovou por unanimidade o pedido de exoneraçâo. Item 4, 
INDICAÇÃO DE NOME PARA O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. DEVIDO A 
SAIDA DO SENHOR IDIVAR FRANCISCO APPIO: O lictuldante Sr. Cláudio Cava Corroa manifestou aos 
Conselheiros a necessidade de nomear em substituição, de forma interina, um novo Diretor Administrolivo 
e Financeiro. devido a quantidade de demandas atuais. Sugeriu o nome do Sr. Artur Neves Daria. A 
apreciação do Conselho. O norne foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros, tendo sido aprovado 
como Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Estadual de Silos °Armazéns - CESA, o Sr. Artur 
Neves Divino°, brasileiro, solteiro. Bacharel em Direito, residente e domiciliado em Podo Alegre, RS. 
na  Rua Dona Gabriela. n° 263, ao 302, Bairro Menino Deus, CEP: 90.850-010,podador da Cadeira de 
identidade Chril n°2043047931, expedida pelo instituto de identificação da Secretaria da Segurança Pública 
do Rio Grande do Sul, e inscrito no CPF sob n°975.703,970-53, a contar de 01 de setembro de 2018. Item 
5. SITUAÇÃO DAS UNIDADES COLOCADAS A VENDA: O Liquidante, senhor Cláudio Ceva Corrêa, 
atualiza o Conselho sobre os vendas das Unidades go. Catão diSlronibilieedas emleme judicial, Destaco 
que houve 2 (duas) vendas neste mês, as Unidades de Santa Roso e de Palmeira das Missões. essim 
corno fez um prognóstico futuro das Unidades que rrincla na* foram leiloadas. Cumpre referir que, também 
informou sobre o processo de venda da Unidade localizada em ibirubá, através do ARDE. Ainda, introduziu 
sobre a suspensão do leilào da filial de Passo Fundo, passando a patawa ao Coordenador Juridico da 
CESA. Sr. Leonardo Cromem do Prado, que explicou sobre urna ação chiei de reintegração de posse que 
corre paralelamente en comarca de Passo Fundo, onde particular alega ser prOpeleledo legitimo de uma 
parte dotado dos terrenos da filial citada. O departamento Wridice da CESA está frnbuldo em que a aça° 
Nvel seja julgada o mais rapidamente possivel, para que, o parar da sentença, possamos restabelecer as 
condições de novo leitão desta filiai. Itera A. ACORDO COSA X SAGERS: Sobre este hem, o Coordenador 
jurldico da COSA, Sr. Leonardo Kramer do Prado. explicou qual Co aluna° do departamento jurfelbso da 
Companhia, onde atua conjuntamente com o escritório Obino Advogados. Ressaltou ainda que e PGE - 
Procuradoria Geral do Estado - também tomou posso do processo no intuito de estudado. A intenção da 
Companhia 8 que n Estado do Rio Grande do Sul lambem faça pode desta demanda, entretanto. a PGE 
defende que enquanto a Companhia existir juridicamente, devendo ser ela a responsavel por ornar com 
lodosas seus passivos, atê esgotar seus ativos. O LiquIdante Cláudio Cava Corrêa elucidas ao Conselho 
ode. somente após ser firmado o presente acordo tal peessIvel a venda das unidade, da Companhia. 
pois Iodas se enomtravarn indispoNvets pela própria ação do piso. Seg.indo, informou gana SAGERS 
entrou com urna representação, chamando o Estado corro parte do processo para ore o mesmo fosse 
responsabilizado ao pagamento de parcelas vencidas. Em audiência posterior, representando o Estado. 

Seautárto da Agricultura. Pecuária e Irrigação, o Sr. Odatir Wein. tom. cienda da etual situação. 
e foi estabelecido um novo prezo para que a PGE apr.ente os fundamentos e 	dos no presente 
processo. Declaração: Na guardado de Presidente do Conselho de Administração 	Secretário Gerei 
da Presidência da COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS, declara 	a presente é doia 
fiel da ata original. de n° 497, lavrada no Livro de Atas n° 9 de Reuniões do 	o de Administração. 

Porto Alegre, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASe de agosto de 7018. 
1201415 Cava Corroa 	 Artur Neves Dariam 

'residente  Conselho 	 'Secretario 
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Aumenta número 
de praticantes de 
exercícios físicos 

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 judô, 

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

Ao mesmo tempo, o futebol 
vêm 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- 
cício físico mais comum, sendo 
praticado por 33,6% da popula-
ção '"-. nequência da pesquisa, 
Ai 	.n a musculaçãci (17,7%), 

-• o futebol (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 praticam atividades 
físicas por pelo menos 150 minu- 
tos de exercícios de intensidade 
moè---,da por semana ou pelo 
nu 	5 minutos semanais de 
ativitiade física de intensidade 
vigorosa. 

Caminhada, musculação, hi- 
droginástica, ginástica em geral, 
natação, artes marciais e luta, 
ciclismo e voleibol, futeveilei e 
dança foram classificados como 
práticas 'de intensidade modera- 
da. lá corrida, corrida em estei-
ra, ginástica aerobica, 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 dê 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) 

Jusair nçalves Silva 
egoeiro 
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GREEN CARD S/A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS  
Protoco1020,2,;(22a2M78 

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 lern.,6Ã04/76 - 1. 
DATA, HORA E LOCAL: aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2018, às 14 horas, na Rua Largo Visconde dirCairú, 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, brasileiradviigada, casada 
pelo regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade n°1069861878, expedida_PerdS.i.IS/RS, inscrita no 
CPF do MF sob o n° 919.580.080-87, residente e dom iciliada na Rua Des. Augusto Loureiro Lima99/901,-Bairro Petrópolis, 
CEP n°90470-120, na cidade de Porto Alegre/RS; ( ii)  Carlos Alex d'Ávila de Ávila, brasileiro, soltelto;,ernp`resário, portador da 
cédula de identidade n° 4046493245, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF do MF sobro m°, 7,85355.570-91, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Andrea, n° 300, apto. 801, Bairro Boa Vista, CEP n. 91.340-400,'nkcidade de Porto Alegre/RS; ( iii)  
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 Rua Largo Visconde do Cairú, n° 12, Conjuntos 1.0,03 a‘,1-.007, Bairro Centro, CEP n° 
90.030-110, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seus Sócios' Ártniinistradores, Zeli Terezinha 
Lysakowski de Ávila, a ser qualificada, e Carlos Alex d'Ávila de Ávila, já qualificado, eliVf Zeli Terezinha Lysakowskl de Ávila, 
brasileira, empresária, viúva, portadora da cédula de identidade n° 1014979411, expeciida,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 daPintada, CEP 90090-120, na cidade 
de Porto Alegre/RS. 3. CONVOCAÇÃO E PUBLI CAÇÕES PRÉVI AS: Os avisos dequelrata Ci\artigo 124 da Lei n. 6.404/76 foram 
dispensados pelo comparecimento dos acionistas titulares da totalidade do capitai social da Companhia, conforme §4° do 
mencionado artigo. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos por Carlos Alexii'Ávila'cie 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, Ca)das do 
Sul/RS, Santa Maria/RS, Passo Fundo/RS, Rio Grande/RS, ljuí/RS, Salvador/BA Fortaleza/CE, Brasília/DF e Belo Horizonte/MG; 
(ii) aprovação da alteração do parágrafo único do artigo 2°, do Estatuto SO,Çíal 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.Á unanimidade, os acionistas 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)  lju(/RS; h)  
Salvador/BA; I )  Fortaleza/CE; j) Brasília/DF; e k)  Belo Horizonte/MG.,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 des'taque 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.  Filiai 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 (Anexo I). 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 reai)rnensais 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, § 10, 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 Ltda:JUCI S-RS. Certifico registro sob o n° 4908766 em 11/12/2018 da Empresa GREEN 
CARD S/AREFEICOES COMERCIO ,E SERVICOS, NIRE 43300032981, protocolo 18/523985-4 - 04/12/2018. Cleverton Signor - 
Secretário-Geral. 

Porto Alegre, Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 	 Diário Oficial 
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GREEN cÀitu S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SER IIÇOS 

CNPJ N° 92.559.830/0001-71 • . 	• 

NIRE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.°  43300032981 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DATA, HORA E LOCAL 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. 

PRESENÇA: Em primeira convocação, presentes os acionistas titulares da 

totalidadido capital social da Companhia, a saber: (i) ZELI TEREZINHA 
LYSAKOWSKI DË ÁVILA, brasileira, empresária, viúva, portadora da Cédula 

de identidade n° 1014979411, expedida pelo SSP/RS, inserita no CPF do MF sob 

o IV 315.54&730-53, residente e domiciliada na, Rua Martinho Poeta; n° 2539. 

Ilha da Pintada, CEP 90090-120, na cidade de POrto Alegre/RS; (ii) CARLOS 
ALEX D'A VILA DE AVILA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 
cédula de identidade n° 4046493245, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPI'.  do 

MF sói.) n° 785.355.570-91,, residente e domiciliado na Ru:a Marechal Andrea, 

nO 300, apto. 801, Bairro Boa ViSta, CEP n. 91.340-400, na cidade de Porto 
Alegre/RS; (iii) ANA CLÁUDIA D'ÁV1LA 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 CP1: cio 

.MF sob o ri° 919.580.080-87, residente e domieiliada na Rua Des. Augusto 

Loureiro Lima, 99/901, Bairro Petropolis, CEP n°  90470-120, 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 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 reprsentada por seus Sócios Administradores, ZELI 

TEREZ1NHA LYSAKOW1 DE ÁVILA, já qualificada, e CARLOS ALEX 

D'AVILA DE AVILA, tamiWin já qualificado. 

MESA! Os trabalhos forarn presididos por CARLOS ALEX fr.AVILA DE 

AVILA e steretariados por.ZEL1 TEREZINEA LYSAKOWSKI DE ÁVILA. 

ORDEM DO DIA: 1,eeleição dos atuais Diretor Presidente e.  Diretora 

Administrativa. 
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DELIBERAÇÕES: Os acionistas, por unanimidade, aprovaram a reeleição d6 
Sr. CARLOS ALEX D'AVILA DE AVILA, já qualificado, para o cargo de 
Diretor Presidente, e a reeleição da Si-a. 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 mercantis. 

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 lida, conferida, 
achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Porto Alegre/RS, 
20 de março de 2018. Acionistas: ZELI TEREZINI1A LYSAKOWSKI DE 
ÁVILA, CARLOS ALEX D'AVILA DE AVILA, ANA CLÁUDIA D'ÁVILA 
DE ÁVILA I1ARUFFALDI e FINANÇA PARTICIPAÇÃO E 
E 	 LTDA. L. fDA. 

) I 
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GOVERNO 
FEDERAL 

réREGÃÕ" 13.12016: 
Regist ro de Preços pareAgulsI ção de Materia l de Consum o e 

" 	 Expediente Alm oxaritado da UFCSPA 

A fUNDAÇÃO UNI VERSI DADE FEDERAL DE CI ÊNCI AS DA SAÚDE DE PORTO 

ALEGRE -  UFCSPA torna público que no dia 24-07-2018 as 09h0001(11, procedera 

a abertura do pregoo n' 013/ 2018, objet ivando o reglst ro de preços, peto prazo 

de 12 m eses, para aquisição de m aterial de consum o e expediente dest inados 

reposição do estoque do atmoxarifado da UFCSPA, conform e condições e exigências 

estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital encont ra-se dI sponlvel no sito. 

www.comprasnetcov,br  bem corno, pode ser obt ido at ravés dos seguintes contatos:  

fone/ fax:  (51)  3303.8788/ 3303.8896 -  ou e- rnall:  j icitacaofaufaSPa.edu.br  

Porto Alegre, 12 de julho de 2018 	 •  

Com issão Perm anente de Licitações da UFCSPA 

PREFEI TURA 
MUNI CI PAL DE NOVA 

. ROMA DO SUL 
AVI SO DE RETI FI CAÇÃO DF 

0541t I TAÇÃO 

maçaveladet   'PREGÂ0 ' 'PRESENC!AL 

15/ 2018. Ogjelg:  Editai exclusivo para empresas 
beneficiadas peia LC 12306 para cont r istação de 
empresa para fornecimento de gabinete 
ortantológI co e acessrárlos. Ret ificação' Altera o 
item  01 do termo de Referonda e a data da 
sessão publica.m oduste 25/ 07/ 2018, 09h. 

Editais e anexos. 

55'1' ESTADO DO RI O GRANDE 00 SUL 

PODER JUDI CI ÁRI O 

Edital de I nterdição 
pare de Guaridas -  Comarca de Porto Alegre. 
Natureza:  I nterdição Processo: 001/ 1.17.0096994'  

(CW..0143222-71.2017.6 21.0001) .Requerente:  
Maria Lora Goetens Chagas. Requerido'BeigI ca 
Ribeiro Goete., Objeto:  Ciência a quem I nteressar 
posso de coe foi decretada o I NTERDI ÇÃO do 
REOUERI DO(A) :  Belgioa Ribeiro Goetens, por 
sentença profenda ern 27/ 03/ 3018. LI MI TES DA 
I NTERDI ÇÃO:  I nterditado em  relego aos atos 
da própria saúde, doatdralm ip e dos negócios. 
CAUSADA I NTERDI  AO:  CI DI O F00.9 ,  PRAZO 
DÁ  I NTERDI ÇÃO:  I n Men: MI [ 1d° . CURADOR(A)  
NOME000(A) :  Maria Lola Goetens Chegas. 

,Porto Alegre, 20 de junho de 2018. SERVI DOR:  
Avios Roberto Moraes. JUI Z:  Luis Gustavo 
: Pedrosolecerda. 

NI UNI CI PI O GUABI O,''' 
AVI SO DE LI CI TAÇÃO 

TOM.4DA DE PREÇOS 74`  0617.918 
Objeto:  aquisição de medicamentos e 
m aterial am bulatorial para a Farrnãcia 
da Unidade Básica de Saúde. 
Propostas:  27/ 07/ 2018 às 08h30, no 
C. A. M. sito à Rua José Bonifácio, 
816. Edital disponível a part ir  de 
12/ 07/ 2018 	 no 	 sito:  
ht tp: / / guabiJurs.com .br. 	 Maiores 
inform ações no fone (54)  3272.1266 

Diego Vendram in -  Prefeito  
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4 	 Quinta- feira, 12 de julho de 2018 

Portaria faciiitará 
a movimentação 
de servidores 

ESTADO DO RI O GRANDE DO SUL ' 

PREFEI TURA MUNI CI PAL DE BARAO DE COTEGI PE 
O Município de Barão de Coteglpe. RS, torna público aos interessados que no 
dia 25 de Julho de 2018 às 9: 00 horas, estará recebendo os envelopes das 
Propostas e Documentação referente ao Processo Licitatêt r io n.   62/ 18 -  Pregão 

Presencial n°   23/ 18, para Aquisição de 02 (dois)  veículos novos, zero quilom et ro, 
m odelo 2018/ 2019. Maiores inform ações pelo Fone:  (54)3523-1344 e a integra 

do Edital poderão ser obt idas no .srte oficial:  wwW.baraOdecotegit te.rs.000,b( .  
Barão de Cotegipe, 11 de Julho de 2018. 

Vladim ir Luiz Farina -  Prefeito Municipal 

GREEN CARO S/ A. REFEI ÇOES COMERCI O E SERVI ÇOS 
, CNPJ N°   92.559.83010001-71 RI RE N.   43300032981 

ATA DE ASSSEMBLEI A GERAL EXTRAORDI NÁRI A -  1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEI A:  
aos 20 (vinte)  dias do aras de março zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde 2018. as 14 horas. na  Rue Largo Visconde do C.aln) , n 12, conj . 
1001. na cidade de Porto Alegre/ RS. 2. PRESENÇA:  Em  primeira convocaçâo, presentes os ndonistas 
t itulares da totalidade do capital soder da Companhie, a saber:  ( I )  Zeit  Terezinho Lysakowski de Ávile. 
brasileiro, error: estofa, viúva, portadora da cédula de I dent idade n 1014979411. expedida pelo SSP/ RS,. 
I nscrita no CPF do &ff sob o,n*  315.548.730-53, residente e dornicillada ma cidade de Podo AlegreRS:  
( ii)  Cedes Alex D'Avlie de Avfia, breseeiro, solteiro, em presado, portado' da cédula de identklede n' 
4046493245, expedida pela SSP/ RS. I nscrito no CPF do MF sob o n•   785.355.570-91:  na cidade de PORO 
Alegre/ RS:  (11i)  Ana Cláudia CdÁvI la de Ave, Baruffaldl, brasileira, edvogada. casada pelo regirne do 
separação total de bens. portadora da cédula de ident idade n•  1069861878, expedido pelo SJS/ RS, 
I nsulta no CPF do MF sob os' 919.560.080-87, residente e dom idliade na 44040 40 Porte Alegre/ RS:  e 
(N)  Finança Pert icipaçáo e Em preendim entos Ltda., pessoa Nridica de direito vivado, I nscrita no 
CNPJ do Mi sob o n°  93.773.596/ 0001-43, estabdedda no cidade de Polo Alegre/ RS. neste ato 
representada por seus &aços Adm inist radores, Zell Tem : filha Lysakowski de Ávt la, je qualificada. e 
Carlos Alex OX$vI le de Asile. tombem I S qualificado. 3. MESA:  Os t rabalhos forern presididos por 
Cedes Alex D.   vila de Mate e secretariados por Zell Tereolnhe LyeakowskI  de Ávlia. 4. ORDEM DO 
DI A:  Reeleição dos atuais Diretor Presidente e Diretora Adrr inisitat ive. OEUBERAÇõES:  Os acionistas. 
por unanim idade. / retomem a reeleição do Sr. Carlos Alex (Parva. de Avôs.. I a qualificado pomo cargo 
de Diretor Presidente, e o reeleição da Sra. Zeit  TerezI nhe Lyeekowskl de Asila. já qualifmarse. paro o 
cargo de Diretora Adm inist rat iva. DECLARAÇÃO:  Os diretores reeleitos declararem . para todos os fins c 
efeitos. que não est ilo I ncursos em  nenhum  dos olm os previstos em  lei que os im peçam  de exercer 
at ividedes mercant is. 5. ENCERRAMENTO. Respeitadas todas as formalidades legais e noda mais 
havendo a ser fretado. fo. oferecida a palavra a quem  dela Quisesse lazer uso e, 0,113 ninguém  se 
m anifestou. foram  050600405 09 tnsbalhoS pêlo tem po necessado á lavrem . desta Ata no Paro próprio, a 
qual foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por lodosos presentes assinado. Porto AlegreI RS. 
20 de março de 2018. Acionistas:  Zeli Terozínha Lymkovoki de Asile, Gados Alex CrÁvlia de Asila. Ana 
ClOudia D'Avila de Asila Berurtaldi e Finança Part icroaçâo e Empreendimentos lias, JUCI S-RS. Cert ifico 
regist ro sob o n°  4735559 em 24104/ 2018 da Empresa Orces Card SI A Refeições Comercio e SeMços 
RI RE 43300032981 e Protocolo 181631555 -  06/ 04/ 2018. Cleverten Signa:  -  Secretario-Geral. ATA DE 
ASSEMBLEI A: GERAL EXTRAORDI NÁRI A •  1. DATA, MORAMO E LOCAL:  aos 31 ( t r inta e um )  dias do 
mês de dezembro de 2017. Os 10 horas, na sede da Corroanhia, na Ruo Longo VI samde do Carr il.  n•  12, 
conj . 1001, na cidade de Porto Alegre/ RS, 2. PRESENÇA:  Em primeira convocação. presentes os 
fretenistes t itulares da totalidade do capital social da Corroanhia, a saber. ( i)  Zeit  Ter: m inha Lysakowskt  
de Anila, brasileira. empresado. alava, portadora de cédula de ident idade n' 1014979411, expedida pelo 
SSP/ RS. I nsere. no CPF do Ml' sob o n•  315.548.730-53. residente e dom iciliado no cidade de Porto 
Alegre/ RS:  ( I I )  Carlos' Alce D'Ávile de Anila. brasileiro, solteiro. ernpresódo, podador da cédule de 
I dent idade n•  4046493245. expedida pela S210/ RS. insone no CPF do Ml' sobe o' 785.355.570-91. na 
cidade de Parto Megre/ RS:  11111 Ana Claudia D'Endle de Mita Baruffeldf, brasileiro, advogada. casada 
pelo regime de separação total de bens. portadora da cédula de I dent idade n°  1069861878, expedida 
pelo SJSMS. inscrito no CPF do Ml' sob ao' 919.580.080417. residonte e dornicaiade na cidade de Porto 
AtegretRS:  e (N)  Finança Part icipaçâo e Em preendim entos Ltda., pessoa jur idica de direito pr ivado 
I nculta no CNPJ do MI  sob o n•  93.773.596/ 0001-43. estabetedda na cidade de Porto Megre/ RS, neste 
eln representeda ror açus Sócios Adm inist radores, ZeS remoinha Lysakowsid de Asila, já Qualificada, e 

Gados 	 trAvI le de Aafe. m m bém  já auartseado. 3. MESA:  escolhido dont  p Presidente o Sr Cerlos 
Alex D' vila de Asilo, e COTO SecreLida a Sra. Zeit  TerezI nha Lysakowski de Asila. e. ORDEM 00 010 E 
DELI BERAÇÃO:  A unanim idade fel aprovada a dest ineçâo dos I llosos acum ulados. Do lucre liquido 
acumulado até a presente data. os acionistas decidiram . por unanim idade, dist r ibuir o montante de Rã 
2.000.000.00 (dois m ilhões de reais) . na proporção das ações dos adonistas. a saber. a)  A frnportânde 
de RS 149.600 00 (cento e quarenta e nove m il e seiscentos mais)  oara e ° Cronista Zeit  Terezinhe 
Lysekowski de Áulla:  I s)  A importância de RO 147.200,00 (cento e quarenta e sete m il e duzentos reais)  
proa o acionista Carlos Alex D'Avila de Ave?) , c) , A I m portância de R$ 147.000.00 (cento e quarenta e sete 
m il reais)  para e ecionista Ana Claudia D'AvI la de Asila Boruffaidi:  d)  A rmpodando de R$ 00 
1.556.200,00 (um  MOO° . quinhentos e cinauenta e sele m il e duzentos mais)  para a acionista Finança 
Parlicipeçâo e Em preendim entos Ltda. 5. ENCER-RAMENTO:  Respeitados todas as form alidades regeis 
e nada m ais havendo e ser Mando, foi oferecida a pateara a quem  dele quisesse fazer uso e. corno 
ninguém se manifestou. foram encerrados os t rabalhos pelo tempo necessário à lavrature desta Ate no 
livro próprio, o quel 101 1140, conferido. acharia conforme, ° provada e por todos os presentes om inado. 
Porto Alegre/ RS. 31 de dezembro de 2017. Acionistas:  Zell Terednha Lysairovoll de Arr ia Carlos Alex 
0• Ávt la de Asila. Ana Claudia CrÁvla de / Mia 60,010014 e Finança Part icipaçao e Empam/ alimentos ( tda, 
JUCI S-RS. Cert ifico regist ro sob o n•   4628688 em  07/ 03/ 2018 da Em presa Green Card SN. Refeições 
Com ercio e Serviços. NI RE 43300032981 e Protocolo 180583549 •  30/ 01/ 2018. Cleverton Signor -  
Secretário-Gerar.  

EDI TAL DE LOTEAMENTO  
Fabiono Como/ xale Raymundi. Oficial Designedo do Regist ro de I móveis de Geribeldi •  RS. oon)  

ou' at t lg.. 1$"."= 11."1:  Or-lei '1.769.7e. lJr.-otbrorrom  I nt? reá:  o`  overz-oar- e-rm ena,'no 

EMPREENDI MENTOS I MOBI UARI OS LTDA.. Mscrite no CNPJ sob nurnere,89.804.512/ 0001-14, cron 
sede na cidade de Bento Gonçalves. RS, na nia Dom  José Boro., 11. I m m o Cidade Alta. requornuit   
depósito dos docum entos e o regist ro do LOTEAMENTO de:  UM TERRENO URBANO. localizado na Rue 
14 de Julho. lado por, distante 57.37m  (cine0ente e sete m et ros e t r inta e Sete cent im et res)  da esqurna 
com  e Rua 13 de Maio, no quarteirão form ado pela Rua 15 de Novem bro. Rua 1440 Julho. Rua 13 de 
Maio e Rua Flor indo Ghesinl, bairro Chácaras. na  cidade de Garibaldi/ RS, com a Área superficial de 
10.955,1301 (dez m ll, novecentos e cinqüenta e cinco m et ros e t reze deeirnet ros quadrados) , sem  
benfeitor ias, confrontando:  ao NORTE. por? (sete)  segm entos, I niciando a oeste, sent ido oesteaeste. 
na  extensão de 29.30m (vinte e nove met ros e t r inta cent ro: telt : os)  confrontendo como lote número 28 
(vinte e oito) :  objeto de mat rícula 25.622. LNro 2/ 60, deste Servent ia. seguindo 00 0001140 suirnorte, na 
extensáo de 30.00rn ( t r inta met ros)  confrontando como lote número 28 (vinte e oito) , objeto da mat r icula 
25.622. Livro 2/ 110, desta Servent ia, cem o lote número 29 (vinte e nove) , objeto da mat rícula 25.623. 
Livro MU, deste Servent ia e como lote numere 30 ( t r inta) , objeto da mat r icula 25.624, Livro 2/ 11G. desta 
Servent ia, após segue no sent ido oeste/ leste. na  extensâo de 156,00rn (cento e cinqüenta e seis m et ros)  
confrontando como lote numero 01 (um) . objeto da mat r icula 25.595. Lhrto 2/ 60, desta Servent ia, com 

lote núm ero 02 (dols) , objeto da m aeicota 25.596. ( taro 2/ RG, desta Servent ia, lem a lote num ero 03 
( t res) . 05(010 40 m at r icula 25.597. Livro 2/ 110. desta Servent ia, com o lote núm ero 04 (quat ro) , objeto da 
mat r icula 25598. Livro OI RO. desta Servent ia, lema lote número 05 (cinca) . objeto da mat r icula 25.599, 
Livro 2160, desta Servent ia, com o late num ero 06 (seis) , objeto da m at r icula 25.600. Uvro 2/ 60. desta 
Servent ia. com   01010 número 07 (sete) . objeto da rnat r itula 25.601. LI VTO 2/ 60. desta Servent ia. com  o lote 
núm ero 08101101. objeto da m at r icula 25.602. Livro 2/ RG, desta Servent ia, com  o lote núm ero 09 (nove) , 
objeto da m at r icula 25.603. Livro 2/ 60, desta Servent ia, com o I ole núm ero 10 (dez) . objeto de m et r ialle 
25.604. Livro 2/ 60, deste Servent ia, mono lote nUrnero 11 (onze) , objeto da mat r icula 25605. UVr0 2/ 60. 
desta Servent ia, com a latenúmens 12 (doze) . objeto de mat r icule 25.606. Uvro 2/ 60. deste Servent ia e 
cam a lote núm ero 13(1,0001. objeto da m at r icula 25.607. Livro 2/ 60. desta Servent ia. seguindo no sent ido 
norte/ sul, na extensâo de 0,37m  ( t r inta e sete cent lm et ros)  confrontando com o lote er iánero 14 (eoetouet , 
objeto de m at r icula 25.608. Livro 2/ 60. desta Servent ia, seguindo no sent ido oeste/ lester na extensa°  de 
12,00rn (doze m et ros)  confrontendo com  o lote núm ero I s (quatorze) , objeto da rnet r icula 25.608. Livra 
2/ 00, desta Servente, após segue no sent ido norte/ sul. na  extensâo de '29.63m  (vinte e nove m et ros e 
sessenta e t rês cent I met ros)  confrontando com o lote número 15 (quinze) , objeto da mat r iculo 25.609. 
Uwo 2160, desta Servent ia e demo lote número 16 (dezesseis) . Objete da mat r icula 25.610. Lato 2/ 60. 
desta Servent ia e finalizando no sent ido oeste/ leste. na  extenso°  de 30,17m ( t r inta met ros e dezessete 
cent lm et ros)  confrontando com  o lote número 16 (dezesseis) . objeto da rnet r ior la 25610, Livro 2/ 60. 
desta Servent ia:  ao SUL por 7 (sete)  Segm ento.. iniciando a Mate. Sent ido leste/ oeste, na extensão de 
30.0ron ( t r inta m et ros)  confrontando lem a lote núm ero 17 (dezessete) . objeto da t inat r icuta 25.611. Livro 2/  
RG. desta Servent ia. seguindo no sent ido nortetzur; na ertensão de 28.90m (vinte e oito met ros e noventa 
cent im et ros)  confront rendo m m  a lote num ero 17 (dezessete) , objeto de m at r icula 25.6 ,1, Uvro 2/ RG. 
desta Servente e com a lote núm ero 18 (dezoito) . objeto da m at r icula 25.612. livro 2.192, desta Servent ia. 
seguindo no sent ido lesteroeste. na  extensa°  de 27.93m (vinte corte met ros e novente e t rés cent imet ros)  
confrontando corr i o I móvel objeto da mat r icula 21.5820 lema imóvel objeto de mat r icula 21.583. Uvro 
2/ 110. deste Servent ia. aeguindo no sent ido norle/ sul, no extensa°  de 1.50m  (um  redro e &vá: rente 
cent ím et ros)  confrontando lem a I m óvel objetada rnat rícUlts 21.583. Livro MG, desta Servent ia. seguindo 
no sent ido leste/ oeste. na extensa°  de 96.00-n ( r.oventa e seis m elros)  confrontando com o lote núm ero 20 
(vinte) , objeto da m at r icula 25.614. Livro 2/ 190, desta Servent ia. com o lote núm ero 21 (vinte, um ) . objeto 
da mat r icula 25.615. Livro 2/ 60. desta Servent ia, lema lote número 22 (vinte e dots) . objeto da mat r icula 
25.616. Livro 2/ RO, desta Servent ia, como late número 23 (vinte t rês) . objeto do mat r leula,25.6,17. Uvro 
2/ RG, desta Servent ia. com  abate número 24 ürinte e quat ro) , objeto da mat r icula 25.618. Liwei2/ 00, desta 
Servent ia com o lote nronero 25 (vinte e cinco) , objeto de 'm irto: ia 25.619. Livro 2/ 90, desta Sérvent la, 
com 01010 numero 26 (vinte e Sela) , objet0 da mat r icula 2.5.620. imo 2/ RG. desta Serverft ia e ,oarn c lote 
número 27 (vinte e sete) . objeto da matdcura 25.621. Livro 2/ RG. desta Servent ia, após Segue no senado 
sul/ norte, no extensa°  de 29,58rn Mete e nove m et ros e 
cinquenta 00110 cent irnet ros)crot rontando com  01,114001 
objeto da rnatdcula 25.627. Livro 2/ RG. deste Servent ia 
e finalizando no cont ido leste/ oeste. na  extenst io de 
73.10ni (setenta e t rés met ros e dez cent imet ros)  
confrontando com  o im óvel objeto da m at r icula 25.6)7. 
Uvro 2/ RO, desta Servent ia:  e LESTE. na  extensâo 
de 15.00m (quinze rnet ros)  confrontando com O Rua 
14 de Julho:  e. a OESTE. no extensa°  de 15.00m 
(quinze m et ros)  com  a Rua Fiodndo Chesini. I m óvel 
m atdculado sbb núm ero 25.628. Livro 2 -  Regist ro 
Geral. Decorr idas 15 (quinze)  dias da últ ima publicação 
deste edital, sem haver I mpugnação, será procedido o 
regist ro do loteam ento. Gadbaldi. 04 de julho de 2018. 
Fabiano Camorzato Raymundl -  Oficial 0.igrado do 
Regist ro de I m óveis. Segue .crogul da am a toteade:  

!Agúe ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.  assine 98,00.051.0133 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	. 
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Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Porto Alegre 
CNPJ 27.059.460/ 0001-41 -RI RE n•  4330006099-3 

ATA DE REUNI ÃO DO CONSELHO DA ADMI NI STRAÇÃO DE I I  DE OUTUBRO DE 2017 •  1.0014.1± 7.0!   
e_t_„mel.:  Em 11 de outubro de 2017,51 10 horas na sede da FRAPORT BRASI L S.A. AEROPORTO DE 
PORTO ALEGRE. na  Cklade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Oullius. 
n•  90010. Bairro Sho Joe° , CEP 90.200-310 ( 'Çstm paegje") .err,a_mg.e,Sonvoceeão:  a retardado dos 
membros do Conselho de AdmI nist raçâo de Companhia, razão peia qual as lormaildades de com i: maça°  
foram dispensadas, nos termos do Parágrafo Segundo do Art igo 20 do Estatuto 00001 40 Companhia, 005 
Diretores Execut ivos Sergio Ricardo FogaiM e Fernando viaera de Andrade Vlanna. $,_Com posiceo do 
Mem:  (1)  Presidente da mesa:  Sergio Ricardo fogolln;  (11)  Secretário:  Fernando Valete de Andrade 
Wenn. 4 Ordem do Ple:   Deliberar sobre:  ( i) , dest ituiçâo dos atuais me: Obras da Diretor ia:  ( fl)  a eleição 
de m em bros para com por 001101010 Executhra da Com panhia:  (dl)  e rat ificação da assMatura do Cont rato 
de Concessao para Am ei: aça° , Manutenção e Exploraçfie do Aeroporto de Fortaleza •  Pinto Mart ins pela 
Diretor ia Execut iva da Companhia:  lula eUtodEas.go dere e Diretor ia Exacut iva da Companhia assinar o t  •  
Termo Adit ivo ao Cont rolo de Concessão para Ampliação. Manutenção e Exploração do Aeroporto de 
Fortaleze -  Pinto Metano:  (v)  Panificarão da assinatura de cont ratos com erciais e operadonats Peio 
Diretor ia Execut iva da Companhia;  e NI )  a eprovaçâo do Reghnento I nterno da Diretor ia Executhra da 
Companhia. 5. Ot ilbernçõeSt  Composta assim  a mese, aberta a sessão e legalmente declarada I nstalada 
a Reunião, os presentes iniciaram  a deliberação da m atéria indicada na ordem 40 5110, tendo sido aprovado, 
por unanim idade dos presentes, e quanto segue:  ,S)  A dealltuição do Sr. Fernando Villelo de Andrade 
Vierem ?, brasileiro. casados  advogado, inscrito na AB/ RJ cabo r i.. 134.601. inscdto no CPF/ MF sob o 
n°  085.855.257-46. com  esoitódo na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. na Rua Tabapub, Bl, 

0 1  anda, liam  Efibl, CEP 04533-010. do cargo de Diretor Presidente da Com panhia:  e Sr. Sérgio Ricardo 
Fogolin, brasileiro, caserlo, advogado, inscrito na 0A8/ SP sob o n•  152.998, I nscrito no CPF/ MF sob o 
n•  246 500.608.31, com  escritór io na Cidade de 090 Paulo, Estado de Sào Paulo, na Rua Tobspul1 n•  BI , 
4. endro, lat im  easi. CEP 0.533-010. do Corgo de Melro sem  designação especifica da Com panhia. 
CrAl.váriár. 	 I O: no,,o,cs 40 Uuot itvl, los 	 ül:  sdm1110 Ou Som . 
AndrsetuDisne PaI , cidoda eterna? casada. rom toM, portadora da cédula de ident idade para est rangeiros 
RNE n•  G392338• 9 e tesoire no CPF/ MF sob o n•  240.020.928.60, para um  m andato de 2 (dois)  anos, paro 

cargo de Diretora Presidente, tendo em  vista o om issa°  do seu Visto Perm anente:  a eleição da Sra. 
Sabine Trenk, cidadã elerna, sorteias. diretora, portadora da cédula de I dent idade para est rangeiros RNE 
n•  0387168-0 e inscrita no CPF/ MF sob o n°  601.471.190.22, para um m andato de 2 (dois)  anos, para o 
cargo de Diferem  de Operações e Com ercial, tendo em vista e em issão do seu Visto Perm anente:  e a 
eleicao do Sr. Leandro Nonato da Cunha, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de ident idade 
RG sob o n•  090720324 RJ, e I nscrito no CPF/ MF sebo n•  016.630.157-40, para um  m andato de 2 (40151 
anos, para o cargo de Diretor Financeiro, que sorgo empossados mediante assinatura dos correspondentes 
termos de posse, Anexo I  a presenteata. Os Diretores ora eleitos comparecem a presente e declaram, sob 
es penas da lei, que nos estão im pedidos de exercer a adm inist ração da Com panhia. porteI   esPecial.e nem 
condenados, nem se encont ram sob eleitos da condenação, e pena que vede, ainda que lemporariarnente, 

acesso a cargos públicos: ou por cr im e falim ento,. de prevaricação, peita ou Suborno. ° encrua° , peculato:  
ou cont ra a econom ia popular, cont ra o sistema financeiro nacional, cont ra as normas de defesa da 
concoaanCla, cont ra as relações de consumo. a M pública ova propriedade. (41(0 rat ificaçâo da eSsinatura 
Pela Diretor ia Execut iva da ComponNa do Cont rolo de Concessão para Am pliação, Menutenção e 
Exploraçâo do Aeroporto de Porto Alegre -  Salgado Filho ent re a Agenda Nacional de Aviação Civil (ANAC) . 
na qualidade de Poder Concedente. a Com panhia 00 Empresa Brasileiro de I nfreest ruture Aeroportuária •  
Miram , na qualidade de interaeniente, ocorr ida em 28 de julho dá 2017, nos termas do Parágrafo Segundo 
do Art igo 2440 Est rídulo 000101 40 Com panhia:  Ov)  oauroriaeçâo para a Oiretode Execut iva de Com panhia 
assinar o 1.   Termo Adit ivo aer Cont rato de Concessfio Para Ampliação, Manutenção e Exploraçao do 
Aeroporto de Porto Alegre-  Salgado Mn nos 100505 40 alínea frr i•  do Parágrafo Unice do Art igo 0248 
Estatuto Soda' da Companhia-   (v)  a rat ificaçao da assinatura dos cont ratos comerciais e operacionais 0 
seguir relacionados pela Diretor ia Execut iva da Com panhia, nos temos das alinees le -r do PaMgralo 
Unrco do Art igo Podo Estatuto Sociel da Com panhia:  a)  Cont rato de Prestaçâo de Serviços de Adm hist raçâo 
dos Cartões Ardo Alim entação e Refeição, firm ado com o Com panNa Brasileira de Soluçares e Serviços:  5)  
Cont rato de Seguro de Reem bolso de Despesas de AssI stencia Médico 'Hospitalar firmado 00010 BradeS00 
Saúde 5.0:  c)  Cont rato de Prestaçâo de Serviços de Telecorountooçãos -  Dados, limada can Claro S.A. 
( * Em bratel" ) :  cl)  Cont rato de Locaçao de Veicules firm ado com  a Florente Locação de Veicules Ltda.:  
e)  Cont rato de Prestação de Serviços de Consultor ia firmado com I nfraway Engonhada LI / a,:  0 Cent rar°  de 
Prestação de Serviços de Consultor ia firm ado com  I ntenechne Consultores S.A. e Eureconsurt  do Brasil 
Novas Tecnologias Ltda.:  g)  Ccm trato de Prestação de Serviços de Consultor ia firm ado com  10S Engenharia 
Ltda.:  h)  Cont rolado Presteçào de Serviços de Consultor ia firm ado corn JGP Consultor ia e Part icipaçOes 
Ltda.:  I )  Cont rolo de Prestação de Servicps FPTOI KF firmado com hiay do Brasil Consultores Ltda. e Kern 
Fem y I nternat ional Consultor ia Ltda.:  j )  Cont rato de Prestação de Serviços de Consultoda firm ado com  
m etro Cubico Projetos e Consultor ia Lida:  ki Cont rato de Prestação de Serviços Oe Consultor ia firmado 
com Port land DesMn Associares Ltd.:  I )  Cont rato de Prestação de Serviços de Assistanda TéCniCa e 
Fornecim ento de Meledels e Suprim entos firm ado com  Pie& Brasa S.A.:  m )  Cont rato de Prestação de 
Serviços corn Radi & Partner Consulares Ltda., 60410 Pertner Assessona Contai: dl Ltda. e Rewil 6 Partner 
Auditores I ndependentes;  n)  Cont rato de Prestaçào de Serviços de Consultor ia firmado com AMO. Sigma 
GmBH:  o)  Cont reto de Presteção de Serviços de Consuitoda firmado com Steer Maios & Glcave do Brasil 
-  Consultor ia em  Engenharia de TransporteS Lida.:  cr)  Cont rato de Prestação de Serr iços de ConSultode 
firmado com Turner & Townsend Consratorla Ltda.:  g)  ParooSta para e Prestação de Serviços Advocat tclos 
firmado com a Siqueira Cast ro •  Advogados:  r)  Cont rataçâo de Seguro Garant ia oferecido por Swiss 60 
Corproate Solut I ons Brasil Seguros Ou,:  s)  Cont rataçao de Seguro de Vida em  Grupo Merecido por 
Prudent iel do Brasil 1,1100 cm  Grupo  Ou.: )  Cont retação de Seguro de Transporte I nternacional I m portação 
oferecido por Chubb Seguros Brasa S.A., Apólice n•  17.22.0009852.21:  u)  Cont ratedlo de Seguro de 
Transporte Nacional oferecido por Chubb Seguros Brasil Ou.. Apólice n°  17.21.00074I P.21:  V)  consolação 
de Seguro de Transporte I nterna-mula' I mportação Merecido pro Chubb Seguros Brasil S.A., Apoio. n°  
17.22.0009652.15;  w)  Correatoçao de Seguro de Transporte Nacional oferecido por Chubb Seguros Brasa 
S.A., Apólice n.17.21.0007419,15:  a)  Croarataçâo de Seçum  de Rèscos de Engenharia derecido por Chubb 
Seguros Brasil S.A_ Apólice r i 17.67.0005702.12:  y)  Cont rataçâo de Segtvo do Risses Nom eados e 
Operacionais oferecido por Chubb Segures Brasil SA., Apólice n°  17,96,0004635.12:  o)  Cont rato de 
Prestaçào de Serviços de Adm inist rador firmado com Leandro Nonato da Cunhai ao)  Cont rato de Prestação 
de Serviços de Aront rust redor firmado caro Sabine Trenk:  ata Cont rato de Frestaçâo de Serviços de 
Adm inist rador firm ado com  Ancfreea Pai:  ac)  Cont rato de Trabalho firm ado com  I van Margral Junior:  ed)  
Cont rato de taaoarno iinnedo com  Marcel Westerman Mick°  Moreno;  ao)  Cont rato de Trabalho firm ado com  
Leonardo Gonçalves Carniefie;  ef)  Cont rato de Trabalho firmado com Fabio Augusto Schm it t  Nau:  ag)  
Cont rato de Trabalho firmado com Luciana de Morais Ferreira:  ah)  Cont rato de Trabalho fi05000 com Valeno 
Cela MeneSCM:  ai)  Cont rato de Trabalho firmado com Marcelo Nicolau PeddeS:  DD Cont rato de Trabalho 
firmado com Marcia de Caveira Yoshida:  ak)  Cont rato de Trabalho firmado com Edgar Nogueira:  ai)  Cont rato 
de Trabalho firm ado com  CaSsio Dias Gonçalves:  (vi)  a aprovação do Reghrento interno da Diretor ia 
Execut ivo da Com panhia, docum ento Orem o e confidencial da Com panhia, cuja cópia ficará arquivada na 
sede dto Companha. 0,,,Erwersomeple:  Nada reais havendo a fretar. o Sr. Presidente ofereceu a palavra 
quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão. solicitando a 
lawatuto da presente ate, a qual. depos de lida e aprovada, vai assinada pela mesa e pelos membros do 
Com ento de Adm inist ração presentes. Mesa:  Sergio Ricardo Fogolln -  Presidente:  Fernando Villela de 
Andrade Vieram -  Secretário:  Membros do Conselho de Adm inist ração Alet ta Frefin von Messenbach,   

Renal. de Abreu Mart ins:  Cristoph Hans Nanke -  p.p. André Franchini Gloso:  Christ ian •  Aleis 
Naumann •  o.p. lerem Silva Guimarees:  S,brioo Roberto Hoppe •  p.p. Marina Magalhães Gemes 
Rernee0l0O1 Santos;  e Net r in Eckm ens p n. Fernando Valeta de Andrade Viem o. Porto Alegre. 11 de 
outubro oe 2017. Confere com  a originai •  reatado em  livro ensono:  nu:  Sergio Ricardo fe9üfin •  
Presidente:  Fernando \ roteie de Andrade Vienne •  Secre lano. Junta Comercial, I ndust r ial, Serviços do 
Rio Grande do Sul -Cert ifico Regist ro sob o n° 4541929 em 12/ 12/ 2017. Protocolo 173073905 •  26/ 10/ 2017. 
Creverton S' or •  Secretário-Gereis 

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. 

MUNI CI PI O DE 
PROTASI O ALVES 

RETI FI CAÇÃO 01 
PREGÃO PRESENCI AL 1 6 / 2 0 1 8  

O Prefeito Municipal de PROTASI O ALVES 
-  RS com/ t ile. 0 ledos os interessados que 
houve alterne°  no descrit ivo dos itens 3 e 4. 
A nova data de abertura dos propostas será 
24 de Julho de 2018. as 13: 30 h. I nforrneeees 
durente o ?larário de expediente pelo fone (54)  
3276-1225 e cópia da Ret ificoçâo 01 do edital 
no silo 81113: / / 000nW,Prelasiealves.rsombri.  

Protesio Alves, 11 de Julho de 2018 
JOSÉ MAXI MI NO SPANHOL 

PREFEI TO MUNI CI PAL 

MUNI CÍ PI O DE ' 1 
PROTASI O ALVES 

EDI TAL DE PREGÃO PRESENCI AL 1712018 
O Prefeito Municipal de PRCTÁSI O ALVES •  
RS com unica a todos os interessados que no 
dia 24 de Julho do 2018, ás 08: 30h, estará 
recebendo as propostas pare realização de 
exames laboratoriais, exames especializados 
e consulte medico gost roenterologiste. 
I nform ações durante o horário de expediente 
pelo fone (54)  3276.1225 e cópia r in edital 
no . ite ') / jm / Am o, orclasioalves ra,get50.  

Pairaste uives. 10 de Juba de 2016. 
JOSE MAXI MI NO SPANHOL 

PREFEI TO MUNI CI PAL 

de Parai 
PREGÃO PRESENCI AL N•  30/ 2018 

O MUNI CI PI O DE PARAI I RS, comunica aos 
interessados que encont ra-se aberta 0110110090 
na Modalidade Pregôo Presenuat  do n' 30/ 2018. 
objet ivando a aquisição de ecniim mentos 
odontorogicos paro a Secretaria Municipal da 
Saúde. As proposres seroe recebidas no dia 02/  
0812018. às 08: 30 horas. Edital e maiores 
I nform ações no te www.e.sroi.rs.gov.br  ou pelo 
fone (54)307 .23, ou diretam ente na Prefelture 
Municipal 	 arai/ RS. 

Wien° . Pmfeito  

Prefeitura Municipal 

4111(41 
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•  ereira Santos 
MEMBRO DA cOPIL 
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