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PERFIL X CONSTRUTORA S.A.
CNPJ/MF: 08.733.497/0001-69 - NIRE: 33.3.0030743-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ESCRITURA DECLARATÓRIA 
ORDINÁRIA “TERMO DE RESOLUÇÃO” FIRMADA PELA ÚNICA ACIONISTA 
PLENA PARTICIPAÇÕES S.A., EM 29 DE ABRIL DE 2022. (Ata lavrada sob 
a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1o, da Lei n° 6.404/76). 1 - 
DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de abril de 2022, às 09:00 (nove) horas, na sede 
social da Sociedade, na Estrada Velha de Maricá, 249 - parte, Várzea das Moças, 
na Cidade de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, CEP: 24.753-511. 2 - 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação 
haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Sociedade, considerando a 
condição da Perfil X Construtora S.A. de subsidiária integral da Plena Participa-
ções S.A., nos termos do artigo 251, § 2o, da Lei 6.404/76, conforme apontamen-
tos no Livro de Registro de Ações, e a condição de representantes da acionista 
conferida à Sra. Danyelle Cruz Lopes e ao Sr. Marcelo Chagas Viana. 3. MESA: 
Presidente: Sr. Marcelo Chagas Viana, Secretária: Sra. Danyelle Cruz Lopes. 
4 - ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: 
4.1. Aprovar, sem qualquer ressalva ou emenda, o Relatório da Administração, 
o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis da Companhia, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados 
no Diário Oficial e no Jornal O Fluminense, nas edições do dia 27 e 29 (errata) de 
abril de 2022. 4.2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de 
R$ 20.918.198,00 (vinte milhões, novecentos e dezoito mil, cento e noventa e oito 
reais), da seguinte forma: a) Distribuição de Dividendos aos Acionistas, no valor de 
R$ 14.968.364,10 (catorze milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e 
sessenta e quatro reais e dez centavos); b) para a conta de Reserva Legal o valor 
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e d) o saldo remanescente, no valor de 
R$ 5.549.833,90 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e oitocentos e 
trinta e três reais e noventa centavos) para a conta de Reserva de Lucro para Con-
tingência, conforme justificativas expostas pela diretoria. 4.3. Fixar a remuneração 
anual global de seus administradores em até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
Não havendo outros assuntos a serem discutidos, o Sr. Presidente agradeceu a 
participação de todos. Ficam arquivados na sede da Companhia e à disposição 
de qualquer Acionista todos os documentos submetidos à apreciação desta As-
sembleia Geral Extraordinária referidos nesta ata. Aprovada a lavratura da ata das 
deliberações tomadas em Assembleia sob a forma de sumário, como facultado 
no art. 130, § 1o, da Lei n° 6.404/76. 5 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso 
e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a 
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi 
lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. São Gonçalo (RJ), 29 de abril 
de 2022. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. 
Danyelle Cruz Lopes Secretária. Jucerja nº 4892330 em 17/05/2022.

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 
9.514/97, nas datas de 14/06/22 (1º leilão) e 21/06/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote:
Lote 8 - Rio de Janeiro/RJ. Freg. de Guaratiba. Bairro Recreio dos Bandeirantes (lançado em ITBI). Estr. do Pontal, 
3.820. Casa 34 (Lt. 1 do PAL 47537). Cond. Quintas do Pontal (in loco). Áreas totais: const. 154,66m² e ter. 
978,14m² (fração ideal de 574/50.000). Mat. 392.831 do 9º RI local. Obs.: Conforme AV-2 da precitada matrícula, 
consta averbada Reserva Legal. Bairro de localização do imóvel e denominação do condomínio, pendentes de 
averbação no RI. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área 
construída que vier a ser apurada no local com a lançada em ITBI e averbada no RI, correrão por conta do(a) 
comprador(a). Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 2.656.496,33. 2º Leilão R$ 1.421.042,40. COND.
DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site 
da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL NO RIO DE JANEIRO/RJ
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

(51) 3535.1000 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br •  imoveis@pestanaleiloes.com.br
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