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SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CORREÇÕES ODONTO-MAXILARES

Edital de convocação para assembleia geral dia 14/12/2020

A Diretoria, de acordo com o estatuto social e seu regimento, artigo 12º inciso I e o artigo 18º inciso III, faz
saber a todos os seus associados que, nesta data, às 18:30 em primeira chamada, haverá uma Assembleia
Geral para apreciação e deliberação dos seguintes assuntos:
1 – Efeitos adversos da pandemia do Covid-19 e seus reflexos na organização e manutenção da E. A. P.
2 – Processo eleitoral.
Estarão aptos a votar todos os associados em dia com suas obrigações estatutárias.
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na secretaria da SOBRACOM, pelos telefones (51)33349999, (5199641-2583 (WhatsApp), e-mail sobracom@sobracom.com.br.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2020.
Heloisa Maria Rigon Borsa
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO DE PASSO FUNDO E REGIÃO - SINTEE NORTE/RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE Passo Fundo e
Região, O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Passo Fundo e Região – Sintee
Norte/RS, convoca os integrantes da categoria profissional representada por este sindicato que laboram
em estabelecimentos de educação superior mantidos pela Fundação Universidade de Passo Fundo FUPF e pela Fundação Universidade Regional Integrada - FURI - Campus de Erechim - e por demais
instituições comunitárias de ensino superior, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,
que será realizada, por meio virtual através da plataforma google meet, em razão do estado de calamidade
pública vigente, no dia 10 de dezembro de 2020, quinta-feira, em primeira chamada às 17h (dezessete
horas), com seguinte ordem do dia: 1) Deliberar sobre a proposta de celebração de Convenção Coletiva
de Trabalho específica para este segmento; 2) Outorga de poderes à direção do Sintee Norte/RS para
firmar Convenção Coletiva de Trabalho com o SINDIMAN, sindicato das instituições mantenedoras acima
citadas, caso aprovada a proposta. 3) Deliberação sobre a fixação de uma contribuição para o custeio das
atividades sindicais a ser descontada, em folha de pagamento, de todos os trabalhadores integrantes da
categoria profissional. Caso não seja atingido o quórum de cada assembleia em primeira chamada, estas
serão instaladas, com qualquer número de participantes, após 30 (trinta) minutos do horário inicialmente
estabelecido e abertura do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte da realização das
assembleias, para o exercício do direito a oposição a contribuição prevista no ítem 3. Para participar da
assembleia virtual o trabalhador deverá, até o dia 09 de dezembro de 2020, realizar a sua inscrição através
do e-mail assembleiasintee@gmail.com. Após a inscrição o trabalhador receberá, por e-mail, um link para
ingressar na sala virtual no dia da assembleia. Passo Fundo/RS, 8 de dezembro de 2020.
Gilmar José Voloski - Coordenador Geral

AVISO DE LEILÃO
LEILÃO N°. 01/2020

O Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, e
considerando (i) a Lei Estadual n°. 15.298, de 04 de julho de 2019, publicada no Diário Oficial do
Estado de 05 de julho de 2019, (ii) a Lei federal nº 8.666/93 e demais normas legais e infralegais
aplicáveis, e (iii) as autorizações superiores do Conselho Diretor do Programa de Reforma do
Estado – CODPRE, torna público o Aviso do Leilão n°. 01/2020.
OBJETO: Alienação do controle da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica
(“CEEE-D”), através da oferta de lote único aproximado de 44.959.522 (quarenta e quatro milhões
e novecentas e cinquenta e nove mil e quinhentas e vinte e duas) ações, nominativas, sem valor
nominal, de emissão da CEEE-D de propriedade da CEEE-Par, representativas de, no mínimo,
65,87% (sessenta e cinco inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) do capital social total
da CEEE-D, sendo 44.958.435 (quarenta e quatro milhões e novecentas e cinquenta e oito e
quatrocentas e trinta e cinco) ações ordinárias, representativas de 66,03% (sessenta e seis inteiros
e três centésimos por cento)das ações ordinárias de emissão da CEEE-D, e 1.087 (mil e oitenta e
sete) ações preferenciais, representativas de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) das
ações preferenciais de emissão da CEEE-D, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos.
EDITAL: Disponível a partir de 08.12.2020, com informações sobre a desestatização, incluindo,
mas não se limitando, a justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da
empresa a ser alienado, a data e ato que determinou a constituição da empresa a ser desestatizada,
o passivo da sociedade de curto e de longo prazo, a situação econômico-financeira da sociedade,
especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios,
a existência de pagamento de dividendos e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou
indiretamente pela Companhia, nos últimos anos, o sumário dos estudos de avaliação, o critério
de fixação do valor de alienação, com base nos estudos de avaliação, a modelagem de venda e
valor mínimo da participação a ser alienada, o cronograma do leilão e outras informações, por
meio do acesso ao endereço eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio
Grande do Sul: https://sema.rs.gov.br/privatizacoes.
VALOR ECONÔMICO MÍNIMO PARA AS PROPOSTAS: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
considerando-se o Preço Mínimo de aproximadamente R$ 0,001112111 por ação conforme aprovado
pela Assembleia Geral Extraordinária da Alienante realizada em 11 de novembro de 2020..
DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: Em 29.01.2021, das 09h00min às 12h00min, na B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de novembro, nº 275 – Centro, São Paulo –SP,
CEP 01010-901, conforme as instruções constantes no Edital.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO COM A ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS:
Em 03.02.2021, às 08h00min, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de
novembro, nº 275 – Centro, São Paulo – SP, CEP 01010-901.
Porto Alegre, 08 de dezembro de 2020.
ARTUR DE LEMOS JÚNIOR
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura

TERMOLAR S/A
CNPJ/MF nº 92.780.634/0001-22 - NIRE 43 3 0000294 2
Ata da Assembleia Geral Extraordinária - 1. Local, Data e Hora: Realizada na sede social, sita na cidade de
Porto Alegre/RS, na Rua Tamandaré, 500, Bairro Camaquã, CEP 91900-790, no dia 11 do mês novembro de
2020, as 14:00hs. 2. Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito
a voto. 3. Mesa: Presidente: Natalie Ardrizzo. Secretária: Claudia Ceolato Seraﬁm. 4. Publicações: Editais de
Convocação publicados no Diário Oﬁcial do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 03/11/2020, 04/11/2020 e
05/11/2020, páginas 8, 12 e 14, respectivamente, e no Jornal do Comércio, no 2º Caderno, nos dias 03/11/2020,
04/11/2020 e 05/11/2020, páginas 11, 14 e 1, respectivamente. 5. Ordem do Dia: Pela senhora Presidente foi
informado que a assembleia tinha por escopo deliberar sobre a ordem do dia constante do edital publicado:
a) Deliberar sobre a alteração da redação dos Artigos 17 e 18 do Estatuto Social; b) Aprovar a nova redação dos
Artigos 17 e 18 do Estatuto Social, e c) Outros assuntos de interesse social consentâneos. 6. Deliberações:
Deliberações extraídas por unanimidade: 6.1. Fazendo uso da palavra, a Sra. Presidente informou aos acionistas
presentes que, seria necessário readequar a atual redação dos artigos 17 e 18 do Estatuto Social da Companhia.
6.2. Colocando em votação, foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes, a nova redação aos Artigos
17 e 18 do Estatuto Social, que passarão a viger com a seguinte nova redação: Artigo 17º - A representação
da sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele compete aos Diretores, de forma isolada ou em
conjunto, conforme o caso, ressalvados os casos previstos neste estatuto. § 1º - Nos limites de suas atribuições
e poderes a Diretoria poderá constituir procuradores, especiﬁcando no instrumento os atos e as operações que
poderão praticar, inclusive o prazo do mandato. A procuração poderá ser outorgada nas modalidades: (i) para
exercício em conjunto de um procurador com um Diretor; (ii) para exercício de procurador em conjunto com outro
procurador; ou ainda (iii) para exercício singular por apenas um procurador. § 2º - Um Diretor, individual e isoladamente, poderá constituir mandatário para o exercício da cláusula ad-judicia, por tempo indeterminado, bem
como constituir procuradores para cobranças extrajudiciais, para atuar junto a todo e qualquer órgão e repartição
pública federal, estadual e municipal, para o exercício de atos que impliquem na regular representação da sociedade, podendo exempliﬁcativamente, requerer e cancelar registros, providenciarem despachos e desembaraços
aduaneiros e todos os demais atos que se ﬁzerem necessários, cujo o prazo de mandato observará o disposto no
parágrafo antecedente. Artigo 18º - Além das atribuições enunciadas nos artigos antecedentes, compete, ainda,
aos Diretores, agindo individualmente: I - Praticar atos de administração da sociedade; II - Praticar todos os atos
e a celebração de todos os contratos que se relacionem com a consecução do objeto social; III - Celebrar contratos de abertura de crédito; contrair empréstimos, ou mútuos, com estabelecimentos bancários e organizações
creditícias ou ﬁnanceiras de natureza privada, economia mista ou estatal, especialmente o Banco do Brasil S/A,
com suas diversas carteiras, ﬁxando cláusulas e condições; conceder penhor industrial ou mercantil, hipoteca,
penhor, caução, alienação ﬁduciária ou outras formas de garantias ou de bens móveis ou imóveis da sociedade
tais como: prédios, terrenos, benfeitorias, móveis, máquinas e instalações e duplicatas. IV - Firmar contratos
de prestação de serviços, contratos de ﬁnanciamento, bem como representar a Sociedade junto as empresas
emissoras de certiﬁcados digitais. § único - A Sociedade poderá ser representada pela ﬁrma conjunta de dois
Diretores ou de um Diretor com um procurador para ﬁns de adquirir, alienar, prometer, comprar ou vender e ceder
domínio, posse, direitos e ações sobre bens móveis ou imóveis do ou para o seu ativo ﬁxo, ﬁxando condições e
valor em contratos ou escrituras. 7. Forma de Lavratura: Forma sumária, consoante artigo 130, parágrafo 1º,
da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976. 8. Encerramento: Ata lida e aprovada por todos os acionistas presentes.
9. Assinaturas: Presidente da Mesa: Natalie Ardrizzo. Secretária da Mesa: Claudia Ceolato Seraﬁm. Acionistas: Termopar - Termolar Participações Ltda. (representada por seus Administradores: Carolina Ardrizzo,
Natalie Ardrizzo e Carlo Ardrizzo), Carolina Ardrizzo, Natalie Ardrizzo e Carlo Ardrizzo. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada junto ao livro de
Atas de Assembleia Geral da Sociedade de nº 04 e autênticas as assinaturas apostas. Porto Alegre/RS, 11 de
novembro de 2020. Natalie Ardrizzo - Presidente. Cláudia Ceolato Seraﬁm - Secretária. Dr. Gerd Foerster - Advogado - OAB/RS 24.865 - Advogado - OAB/SP 308.224 - Visto advocatício para ﬁns da Lei 8.906 de 04/07/19.
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certiﬁco registro sob o nº 7442215 em 27/11/2020
da Empresa TERMOLAR S/A, Nire 43300002942 e protocolo 207381607 - 19/11/2020. Autenticação: AEDB5DFA1F86656B583E25CE913745B2D4D26E22. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Companhia Aberta • CNPJ nº 92.665.611/0001-77 • NIRE 43300003221 • CVM nº 00934-2.
FATO RELEVANTE
DIMED S.A. Distribuidora de Medicamentos (B3 S.A.: PNVL3; PNVL4) (“Companhia”), em atendimento
às disposições do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, comunica aos
seus acionistas detentores de ações preferenciais e ao mercado em geral o cancelamento da convocação
relativa à Assembleia Especial de Acionistas Preferencialistas da Companhia, convocadas para o próximo
o dia 08 de dezembro de 2020. A administração da Companhia esclarece que, permanece empenhada em
levar a Companhia a um dos segmentos diferenciados da de governança corporativa da B3.
Eldorado do Sul, RS, 07 de dezembro de 2020.
Antônio Carlos Tocchetto Napp
Diretor de Relações com Investidores

Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2020.

Objeto: Aquisição de cestas básicas para enfrentamento ao COVID-19. A Pregoeira, no
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que foi
retificado o Edital em epígrafe, a integra das alterações estão disponíveis no portal www.
portaldecompraspublicas.com.br. Mantêm-se a data da sessão pública para o dia 09/12/2020
às 08h30min. Campo Bom, 07 de dezembro de 2020. Eveline S. Heps, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 40/2020 registro de preços. Abertura: 18 de Dezembro de 2020
às 14:00 h. Objeto: Aquisição de um veículo zero quilometro, tipo micro ônibus. MODALIDADE: Pregão
Presencial Nº 41/2020. Abertura: 21 Dezembro 2020 às 09:00 h. Objeto: Aquisição de Notebook Para
Secretaria De Educação. MODALIDADE: LEILÃO PÚBLICO n° 02/2020 Abertura: 23 de dezembro de
2020 às 10h Objeto: Leilão Público Para Venda De Bens Móveis Inservíveis E Sucatas. Editais: Fone
553336:0000, http://www.catuipe.rs.gov.br/. (EM EDITAIS)
Catuípe/RS 07 Dezembro de 2020. JOELSON ANTÕNIO BARONI, Prefeito Municipal de Catuípe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO
PÚBLICO - PARCEIRAS PÚBLICAS

Neri Montepó, Pref. de Camp. do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais, torna público a inexigibilidade
de Chamamento Público com base no art.31, § 2º da Lei nº. 13.019/2014, para celebração de Termo de
Colaboração com a Soc. Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul. A íntegra desta inexigibilidade
está disponível no site no link http://www.campinasdosul.rs.gov.br. Fica aberto o prazo de cinco (05) dias
para eventuais impugnações do presente. Campinas do Sul, 07 de dezembro de 2020.
Neri Montepó
Prefeito

Bancos
emprestam
R$ 2,98 trilhões
em crédito
Desde o primeiro mês de quarentena no Brasil, os bancos concederam pelo menos R$ 2,9 trilhões
em crédito, em soma que considera
contratações, renovações e suspensões de parcelas, segundo levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A soma
considera o período entre 1º de março até 20 de novembro. A Febraban
não informa qual é a variação em
relação a intervalo equivalente do
ano passado.
As concessões incluem o número oficial divulgado pelo Banco
Central, referente ao período entre
março e outubro, de R$ 2,7 trilhões,
e acrescentam um resultado parcial
para novembro, de R$ 160 bilhões.
O dado da federação para novembro considera apenas as operações
no segmento livre de crédito para
pessoa jurídica.

Companhia RJ 746 de Participações

CNPJ 20.677.344/0001-47 - 43300057381
Ata da Assembleia Geral Ordinária de 16 de Agosto de 2017 - Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e
dezessete, às quinze horas reuniram-se na sede da empresa na Av. Farrapos, n° 746, Porto Alegre, Rio Grande
do Sul, CEP 90220-000, os acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no
livro próprio. Publicações: os avisos de que trata o art. 133, da lei 6.404/76, não foram publicados tendo em
vista a faculdade do §4° Do citado artigo. Os anúncios de convocação dos acionistas, não foram igualmente
publicados, eis que foi assegurada antecipadamente a presença de sua totalidade. 1. Foram eleitos os senhores Luiz Fernando Jung e Paulo Eduardo Ribeiro para respectivamente presidir e secretariar os trabalhos.
2. A assembleia tomou ciência da ordem do dia e deliberou por unanimidade: a) Aprovar o Relatório da Diretoria,
o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício e demais demonstrações Contábeis relativo
ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2016. b) Aprovar a destinação do resultado do exercício, com
constituição da Reserva Legal no valor de R$ 377.788,52 (trezentos setenta e sete mil, setecentos oitenta e
oito reais e cinquenta e dois centavos), e o saldo para constituição da Reserva Para Expansão no valor de R$
7.177.981,90 (sete milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos oitenta e um reais e noventa centavos). Publicamos no Diário Oﬁcial da Indústria e Comércio e no Jornal do Comércio, em 07 de agosto de 2017. c) Eleger
os seguintes diretores, com mandato, até 16 de agosto de 2019. Diretor Presidente - Luiz Fernando Jung, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado, em Porto Alegre - RS, na Rua Otto Niemeyer n° 95, CEP
91910-001, portador da carteira de identidade n° 4003240654/SSP/RS, e do CPF nº 120.878.580-04. Diretor
Administrativo e Financeiro - Paulo Eduardo Ribeiro, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado em
Porto Alegre-RS, na Rua Honório Silveira Dias, nº 1483, Ap. 201, CEP 90.540-070, portador da carteira de identidade nº 1004093777 SSP/RS e do CPF 251.570.270-87. Diretora de Recursos Humanos - Maria de Lourdes
Crivella Ribeiro, brasileira, solteira, maior, do comércio, residente e domiciliado em Porto Alegre-RS, na Rua
Marquês de Pombal, n° 1337, apto. 503, CEP 90540-001, portadora de carteira de identidade nº 6006407289
SSP/RS e do CPF 179.674.140-04. Os diretores eleitos declaram cada um por si, que não estão incursos em
qualquer crime previsto em lei, cuja pena impeça o exercício da atividade empresarial. d) Diretoria sem remuneração. e) Aprovar a lavratura da presente Ata sob forma de sumário, nos termos do art. 130 da lei 6.404/76.
3. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente Ata que vai assinadas pela
totalidade dos acionistas presentes: LFJ Participações Ltda. - Luiz Fernando Jung (Sócio Administrador). PR
Participações Ltda. - Paulo Eduardo Ribeiro (Sócio Administrador). Macrive Consultoria e Participações Ltda.
- Maria de Lourdes Crivella Ribeiro (Sócio Administrador). MLC Participações Ltda. - Fernando Collares (Sócio
Administrador). Declaramos que a presente cópia é reprodução ﬁel da Ata original lavrado no livro nº 01 de
Atas de Assembleias gerais na folha 2 e o mesmo foi registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, e
que as presenças antes nomeadas são autênticas. Luiz Fernando Jung - Presidente. Paulo Eduardo Ribeiro
- Secretário. Marco Aragão - OAB 44.697. JUCISRS. Certiﬁco o registro sob o nº 4550980 em 13/12/2017
da Empresa Companhia RJ 746 de Participações, NIRE 43300057381 e protocolo 172453402 - 17/08/2017.
Autenticação: 5414C94E6E8FADC8068B5D9ED59755C836DDBEF. Cleverton Signor - Secretário-Geral.

Transportadora
Sulbrasileira de Gás S/A

CNPJ 03.146.349/0001-24 NIRE 43300039161

CONVOCAÇÃO:
Convocamos os Senhores Acionistas para reunirem-se
em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no
dia 16 de dezembro de 2020, às 09 horas, na Rua Furriel
Luiz Antônio Vargas, 250 - Conjunto 1304, Porto Alegre,
RS, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i)
Alteração de membros do Conselho de Administração.
Porto Alegre, 07 de dezembro de 2020.
Rubén Nasta - Presidente do Conselho de Administração.

JRA TRANSPORTES LTDA.

CNPJ nº 22.562.374/0001-33 - NIRE 43 2 0779355 2
CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os sócios da JRA Transportes
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.562.374/0001-33,
com sede na cidade de Rio Grande, RS, na Rua Barão
de Cotegipe, nº 443, 10º andar, sala 1012, Bairro Centro, CEP 96200-290 (“Sociedade”), a comparecerem
à Reunião de Sócios da Sociedade, a ser realizada na
data de 14/12/2020, às 14 horas, na sede da empresa. A Reunião terá como objetivo discutir e deliberar a
seguinte ordem do dia: a) Destituição e nomeação de
administrador(es); b) Análise da venda de ativos da
Sociedade; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Rio Grande, RS, 03 de dezembro de 2020.
José Loureiro Caldeirão - Sócio-Administrador

COMPANHIA RJ 746 DE PARTICIPAÇÕES

CNPJ 20.677.344/0001-47

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.
ATIVO
2019
2018
2017
2016 PASSIVO
2019
2018
2017
2016
Circulante
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 Patrimônio Líquido
8.477.418,71 8.446.353,69 1.126.850,00 1.126.850,00
Disponibilidades
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 Capital Social
1.126.850,00 1.126.850,00 1.126.850,00 1.126.850,00
Caixa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 Realizado
1.126.850,00 1.126.850,00 1.126.850,00 1.126.850,00
Não Circulante
8.467.418,71 8.436.353,69 8.399.459,12 8.672.620,42 Reserva de Lucros
7.350.568,71 7.319.503,69 7.282.609,12 7.555.770,42
Investimentos
8.467.418,71 8.436.353,69 8.399.459,12 8.672.620,42 Reserva Legal
377.788,52
377.788,52
377.788,52
377.788,52
Particip. em Controlada 8.467.418,71 8.436.353,69 8.399.459,12 8.672.620,42 Reserva para Expansão 6.972.780,19 6.941.715,17 6.904.820,60 7.177.981,90
TOTAL ATIVO
8.477.418,71 8.446.353,69 8.409.459,12 8.682.620,42 TOTAL DO PASSIVO
8.477.418,71 8.446.353,69 8.409.459,12 8.682.620,42
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
NOTAS EXPLICATIVAS
2019
2018
2017
2016 1. Contexto Operacional: A sociedade tem por obReceita Operacional Bruta
31.065,02
36.894,57
(273.161,30)
7.555.770,42 jeto a participação no capital de outras sociedades.
(=) Receita Operacional Líquida
31.065,02
36.894,57
(273.161,30)
7.555.770,42 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Resultado de Equiv. Patrimonial
31.065,02
36.894,57
(273.161,30)
7.555.770,42 As demonstrações contábeis foram elaboradas em
Resultado Operacional
31.065,02
36.894,57
(273.161,30)
7.555.770,42 conformidade com a legislação vigente, Lei das So(=) Lucro Líquido do Exercício
31.065,02
36.894,57
(273.161,30)
7.555.770,42 ciedades por Ações (Lei 6.404/1976), atualizada pelas
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Leis 11.638/2007, nos Pronunciamentos e orientações
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
Reservas de Lucros
das
Normas do Conselho Federal de Contabilidade.
Eventos
Capital Reservas Reserva p/
Reserva
Lucros
Social de Capital Expansão
Legal Acumulados
Total 3. Procedimentos Contábeis: 3.1. A base da mensuSaldo em 01.01.2016
1.126.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.126.850,00 ração contábil obedeceu as Normas Brasileiras de ConLucro Liquido do Exercício
7.555.770,42 7.555.770,42 tabilidade previstas na Resolução CFC nr. 1255/2009,
observando o valor de Aquisição ou Custo Histórico
Constituição de Reserva Legal
377.788,52
(377.788,52)
ajustado pelo Método de Equivalência Patrimonial nas
Constituição de Res. p/Expansão
7.177.981,90
(7.177.981,90)
Saldo em 31.12.2016
1.126.850,00
0,00 7.177.981,90 377.788,52
0,00 8.682.620,42 Demonstrações Contábeis apresentadas. 3.2. Principais
Prejuizo do Exercício
(273.161,30) (273.161,30) práticas contábeis: 3.2.1. O resultado das operações
Reversão parte Res. p/Expansão
(273.161,30)
273.161,30
é apurado em conformidade com o regime contábil de
Saldo em 31.12.2017
1.126.850,00
6.904.820,60 377.788,52
8.409.459,12 competência. (Obs: a empresa não realizou nenhuma
Lucro Líquido do Exercício
36.894,57
36.894,57 transação, e nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, proDest. do Lucro Líq. p/Res. Expansão
36.894,57
(36.894,57)
cedeu somente a avaliação do investimento em sua conSaldo em 31.12.2018
1.126.850,00
6.941.715,17 377.788,52
8.446.353,69 trolada pelo método de Equivalência Patrimonial). 3.2.2.
Lucro Líquido do Exercício
31.065,02
31.065,02 Os demais Ativos Circulantes e Não Circulantes são deDest. do Lucro Líq. p/Res. Expansão
31.065,02
(31.065,02)
monstrados ao valor de realização. 3.2.3. As transações
Saldo em 31.12.2019
1.126.850,00
6.972.780,19 377.788,52
8.477.418,71 com partes relacionadas decorrem de operação mercantis e contratos de mútuo, tendo sido realizadas em condições usuais de mercado. 3.2.4. A sociedade não contabilizou, durante o exercício, provisões para eventuais riscos na
realização de ativos. 3.2.5. A sociedade é sócia acionista majoritária na empresa Ribeiro Jung Comércio de Automóveis Ltda. 3.2.6. O capital social é de R$ 1.126.850,00 totalmente integralizado, pertencente inteiramente aos sócios domiciliados no País, correspondente a 1.126.850 ações nominativas a valor unitário de R$ 1,00 (um real).
4. Equivalência Patrimonial
Patrimônio ParticiEquivalência
Saldo do Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019
Empresa
Líquido pação % Investimento Patrimonial Investimento
Ribeiro Jung Comércio de Automóveis Ltda. em 2016 8.673.487,76 99,99% 1.116.850,00 7.555.770,42 8.672.620,42 Companhia RJ 746 de Participações
Ribeiro Jung Comércio de Automóveis Ltda. em 2017 8.400.299,15 99,99% 8.399.459,12 (273.161,30) 8.672.620,42 Luiz Fernando Jung - CPF 120.878.580-04
João Carlos José Schneider
Ribeiro Jung Comércio de Automóveis Ltda. em 2018 8.437.197,41 99,99% 8.436.353,69
36.894,57 8.399.459,12
Ribeiro Jung Comércio de Automóveis Ltda. em 2019 8.467.265,54 99,99% 8.467.418,71
31.065,02 8.436.353,69 CRCRS 42.345 - CPF 209.348.150-20

