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Id: 2088947

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas
NEC LATIN AMÉRICA S.A.
CNPJ 49.074.412/0003-27

LAUDO TÉCNICO CERTIFICATÓRIO - DEC. 46.213/18

SCG CONSULT, sociedade civil independente, com sede à R. Gon-
çalo Fernandes, 153 - 7º andar, salas 71 e 72, Jd. Bela Vista, Sto.
André - SP, CEP. 09041-410, PABX 11 4469-1804, CNPJ
03.281.735.0001-29, CREA-SP 01-0462316, presta serviços de Con-
sultoria em Merceologia e Engenharia Aduaneira, voltados a assegurar
procedimentos em processos de importação, exportação e comercia-
lização de mercadorias (insumos, peças, máquinas, equipamentos, cé-
lulas e linhas de produção), tem como responsável técnico, o Eng.
Sergio de Campos Gomes, CREA-SP 060.140912-8 - CPF
703.541.898- 91, sujeito à Lei Federal 8.137/90 e atende aos requi-
sitos de capacitação técnica do Dec. 46.213/18, DECLARA neste lau-
do certificatório que os produtos NEC e AudioCodes, abaixo dis-
criminados, importados pela NEC Latin América S.A., CNPJ
49.074.412/0003-27, sediada na Av. Bahia, antiga Av. do Canal, s/nº,
Quadra 06 - Lotes 12 a 14 - Parte - Distrito Industrial - Queimados -
R.J. - CEP. 26373-390, são produtos de informática classificados
no Cap. 85, nos NCM's indicados, com base nos fundamentos le-
gais das NESH (Seção XVI | Cap. 85 | Posições 8504, 8517 e
8544), e das RGI.1, RGI.6 e RGC-1, se enquadrando, indubitavel-
mente, no Art. 1º do Dec. 42.649/10.

9522004 - Conversor de corrente contínua - NCM 8504.40.30;
9522005 - Conversor de corrente contínua - NCM 8504.40.30;
9522002 - Multiplexador por divisão de tempo - NCM 8517.62.13;
M500-1ET- GECS - Roteador digital sem fio - NCM 8517.62.41;
2ET4SC-4L- GES - Tradutor de protocolos - NCM 8517.62.94;
MP118/8S/SIP - Tradutor de protocolos - NCM 8517.62.94; 9530203 -
Placa de ramal digital - NCM 8517.70.10; 9524001 - Placa de tronco

digital - NCM 8517.70.10; SPA-16LCCF- A - Placa de ramal analógico
- NCM 8517.70.10; SPA-24LCBVB- A - Placa de ramal analógico -
NCM 8517.70.10; 9528006 - Cabo elétrico - NCM 8544.42.00;
9528011 - Cabo elétrico - NCM 8544.42.00; 9528015 - Cabo elétrico -
NCM 8544.42.00; 9528016 - Cabo elétrico - NCM 8544.42.00.

A validade deste laudo é de 180 dias, contados a partir da data
da publicação no DO-RJ

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2018
Sergio de Campos Gomes

SCG CONSULT

Id: 2088656

SUL AMÉRICA S.A.
CNPJ/MF nº 29.978.814/0001 -87 - NIRE 3330003299-1

CVM nº 02112-1. Companhia Aberta de Capital Autorizado
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraor-
dinária - Ficam convocados os acionistas para as Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária que se realizarão cumulativamente no dia
29 de março de 2018, às 15h, na sede da Companhia, na Rua Bea-
triz Larragoiti Lucas, nº 121, 6º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro,
RJ, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em As-
sembleia Geral Ordinária: I. tomar as contas dos administradores, exa-
minar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-

cício social encerrado em 31.12.2017; II. aprovar a destinação do re-
sultado do exercício social encerrado em 31.12.2017; III. estabelecer o
número de membros do Conselho de Administração para o mandato
de 2018; IV. eleger os membros do Conselho de Administração; e V.
fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração
e Diretoria). Em Assembleia Geral Extraordinária: I. aprovar a adap-
tação do artigo 16 do Estatuto Social, para fazer constar a alteração
da denominação do Comitê de Auditoria da Companhia para Comitê
de Auditoria e Gestão de Riscos; e II. aprovar a consolidação do Es-
tatuto Social da Companhia. Na forma da Instrução CVM 165/91, con-
forme alterada pela Instrução CVM 282/98, e do art. 4º da Instrução
CVM 481/09, informa-se que o percentual mínimo para requerer a
adoção de voto múltiplo é de 5% do capital votante da Companhia.
Ficam asseguradas as faculdades previstas nos incisos I e II do §4º e
no §5º do art. 141 da Lei 6.404/76 para eleição de membros do Con-
selho de Administração da Companhia. Para participação nas Assem-
bleias os acionistas deverão apresentar os seguintes documentos, em
original ou cópia autenticada: Qualquer acionista (pessoa física ou ju-
rídica): - comprovante do agente custodiante das ações ou units da
Sul América S.A. contendo informações sobre titularidade e quantida-
de de ações ou units da Companhia e documento de identidade; e -
caso o acionista se faça representar por procurador, documento de
identidade do procurador presente e procuração com poderes espe-
cíficos, outorgada nos termos do §1º do art. 126 da Lei 6.404/76, por
instrumento público ou particular, no último caso com a firma do ou-
torgante reconhecida em cartório. No caso de acionista pessoa jurí-
dica, deverão igualmente ser apresentados os seguintes documentos:
- estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado no ór-
gão de registro competente; - documento que comprove os poderes
de representação (se não constarem do próprio contrato social, ata de
eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) ou que assi-
nou(aram) a procuração, se for o caso); e - em caso de fundo de
investimento, o regulamento e os documentos referidos acima em re-
lação ao administrador. A Companhia informa ainda que adotará o sis-
tema de votação a distância, permitindo que os acionistas participem
das Assembleias mediante a entrega do boletim de voto a distância
aos agentes de custódia, ao escriturador ou diretamente à Compa-
nhia, de acordo com as instruções contidas no Manual de Participa-
ção e na Proposta da Administração. Em observância à Instrução
CVM 481/09, os documentos pertinentes à Ordem do Dia encontram-
se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e podem ser
visualizados na rede mundial de computadores, na página da CVM
(www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.sulamerica.com.br/ri). Rio de
Janeiro, 27 de fevereiro de 2018 - O Conselho de Administração.

Id: 2088817

Kingfish do Brasil Navegação S.A.
CNPJ/MF nº 10.710.816/0001-62 - NIRE nº 33300296239

Carta de Renúncia

Prezados Senhores, Eu, Pedro Vianna do Rego Barros, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n°
25.271.115-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.181.858-85 e
inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São
Paulo, sob o nº 174.781, residente e domiciliado residente e domici-
liado na Rua Estados Unidos, n. 475 - Cerqueira César - CEP 01427-
000 - São Paulo - SP, venho por meio desta, comunicar a minha re-
núncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da King-
fish do Brasil Navegação S.A. para o qual fui eleito em 28 de se-
tembro de 2012, pelo não cumprimento das obrigações legais e con-
tratuais pelos acionistas controladores, sendo que, deixo de exercer, a
partir desta data, quaisquer responsabilidades enquanto administrador
dessa Companhia, solicitando que vossa senhoria providencie todos
os atos necessários para efetivação desta renúncia. São Paulo, 02 de
maio de 2015. Pedro Vianna do Rego Barros. JUCERJA nº
00002764676 em 22/05/2015. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário
Geral.

Id: 2088805

Kingfish do Brasil Navegação S.A.
CNPJ/MF nº 10.710.816/0001-62 - NIRE nº 33300296239

Carta de Renúncia

Prezados Senhores, Eu, Flavio Porta Miche Hirschfeld, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
27.902.990-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 214.719.438-79 e
inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São
Paulo, sob o n° 173.128, residente e domiciliado residente e domi-
ciliado na Rua Estados Unidos, n. 475 - Cerqueira César - CEP
01427-000 - São Paulo - SP, venho por meio desta, comunicar a mi-
nha renúncia ao cargo de Diretor da Kingfish do Brasil Navegação
S.A. para o qual fui eleito em 28 de setembro de 2012 pelo não cum-
primento das obrigações legais e contratuais pelos acionistas contro-
ladores, sendo que, deixo de exercer, a partir desta data, quaisquer
responsabilidades enquanto administrador dessa Companhia, solicitan-
do que vossa senhoria providencie todos os atas necessários para
efetivação desta renúncia. São Paulo, 02 de maio de 2015. Flavio
Porta Miche Hirschfeld. JUCERJA nº 00002764675 em 22/05/2015.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2088804

Kingfish do Brasil Navegação S.A.
CNPJ/MF nº 10.710.816/0001-62 - NIRE nº 33300296239

Carta de Renúncia

Prezados Senhores, Eu, Flavio Porta Miche Hirschfeld, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n°
27.902.990-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.719.438-79 e
inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São
Paulo, sob o nº 173.128, residente e domiciliado residente e domici-
liado na Rua Estados Unidos, n. 475 - Cerqueira César - CEP 01427-
000 - São Paulo - SP, venho por meio desta, comunicar a minha re-
núncia ao cargo de. Membro do Conselho de Administração da King-
fish do Brasil Navegação S.A. para o qual fui eleito em 28 de se-
tembro de 2012, pelo não cumprimento das obrigações legais e con-
tratuais pelos acionistas controladores, sendo que, deixo de exercer, a
partir desta data, quaisquer responsabilidades enquanto administrador
dessa Companhia, solicitando que vossa senhoria providencie todos
os atas necessários para efetivação desta renúncia. São Paulo, 02 de
maio de 2015. Flavio Porta Miche Hirschfeld. JUCERJA nº
00002764672 em 22/05/2015. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário
Geral.

Id: 2088801

MARACAJA & DORNELLES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME
CNPJ: 27.316.436/0001-40

Licença Ambiental
Recebeu do Município de Paracambi-RJ, através da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMADES,
em face ao Processo Administrativo Nº 274/2018, a LICENÇA AM-
BIENTAL DE OPERAÇÃO - LO de Nº 001/2018, com validade até
26/02/2023, para Operar Atividades Odontológicas à Rua Dominique
Level, Nº 94, Salas 201, 202 e 203, Bairro Centro, na cidade de Pa-
racambi - RJ. Id: 2088665

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIODO SEGURO DPVAT S.A.
CNPJ/MF nº 09.248.608/0001-04 - NIRE nº 33.3.0028479-6

AVISO AOS ACIONISTAS - Encontram-se à disposição dos acionis-
tas, na sede e na filial da Companhia, localizada na Rua da Assem-
bleia, nº 100, 26º andar, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, CEP 20031-205, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de de-
zembro de 2017. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018. José Is-
mar Alves Tôrres - Diretor-Presidente (27, 28/02/2018 e 01/03/2018)

Id: 2088321
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