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Id: 2387457

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas
CEL PARTICIPAÇÕES S/A - CELPAR
CNPJ Nº 02.201.787/0001-85
Assembleia Geral Ordinária - Convocação - Ficam convocados os
senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no
dia 29 de abril de 2022 em sua sede social à Rua Maria Angélica,
310 - parte - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ, às 15:00 horas,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação das
Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em
31/12/2021; b) Deliberação sobre o Resultado do Exercício; c) Destituição da Diretoria; d) Eleição da Diretoria; e e) Assuntos Gerais. Rio
de Janeiro, 05 de abril de 2022. A Administração.
Id: 2386415

LICEU FRANCO BRASILEIRO S/A
CNPJ Nº 33.547.449/0001-23
Assembleia Geral Ordinária - Convocação - Ficam convocados os
Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no
dia 28 de abril de 2022 em sua sede social à Rua das Laranjeiras,
5/11/13/15, Laranjeiras, às 11:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação das demonstrações contábeis dos
exercícios sociais encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2021; b) Deliberação sobre os resultados dos exercícios; c) Eleição da diretoria e fixação de seus honorários; e d) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 15
de abril de 2022. A Diretoria.
Id: 2386720

to das parcelas mensais de Amortização e Remuneração desde o
mês/11/2021 (inclusive) até a presente data, conforme cláusula 4.1 do
TS, pelas Cedentes. (iii) Em caso de aprovação da não realização da
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, conforme disposto
no item (i) acima, aprovar a prorrogação e definir o prazo para sua
ocorrência ou ainda a dispensa para realização da recomposição da
Reserva de Liquidez; (iv) Deliberar pela autorização para que a Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as
providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive, a
formalização de aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário. A deliberação constante no item (i) da Ordem do Dia,
para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares que representem 2/3 (dois terços) dos CRI, nos termos da cláusula 10.14 do
TS e a do item (ii) voto de Titulares que representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme previsto na cláusula 10.10
do TS. Na forma da Instrução 625 da CVM, a AGT será realizada por
meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrônico ri@reit.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares ou os
documentos que comprovem sua condição de Titulares, até o horário
da AGT. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade dos Titulares ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada do documento de identidade do titular; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que
comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do titular. Os termos que não se
encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes
é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 18/04/2022.
Reit Securitizadora S.A.
Id: 2386924

REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de Segunda Convocação de AGT de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A. A Reit Securitizadora S.A (“Securitizadora”), nos termos
das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série da 2ª
Emissão (“CRI”) da Securitizadora, firmado junto à Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente
fiduciário da 11ª Série da 2ª Emissão de CRI da Securitizadora (“TS”,
“Agente Fiduciário” e “Emissão”, respectivamente), vem pela presente
convocar os titulares dos CRI (“Titulares”), em segunda ordem, para
a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”) a ser realizada no
dia 26/04/2022, às 15h, de forma exclusivamente digital, através
da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado
pela Instrução nº 625 da CVM. Assim, é convocada a presente AGT,
restando fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar, pela não
realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na forma da cláusula 13.2, item (n) do Instrumento Particular de Contrato
de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de
Cessão”), em virtude do descumprimento do item (i.iii) da Assembleia
Geral dos Titulares dos CRI realizada em 07/10/2021 (“AGT de
07/10/2021”), dado que não houve a recomposição da Reserva de Liquidez no prazo fixado na referida AGT. (ii) Deliberar pela não realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, com a
consequente não liquidação do Patrimônio Separado dos CRI, em virtude do inadimplemento no cumprimento da coobrigação de pagamen-

REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 2ª Emissão em Série Única da REIT. A REIT,
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio da 2ª Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da REIT (“TS”), vem
pela presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares do CRA da 2ª Emissão em Série Única da Reit (“AGT”), a
se realizar no dia 09/05/2022, às 11 horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de
voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado
pela Instrução nº 625 da CVM. A REIT convoca os titulares para a
AGT, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer
do auditor independente, relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2021. Observando o disposto no Art. 26, §3º, da Instrução nº
600 da CVM e considerando que as demonstrações contábeis do patrimônio separado não contiverem ressalvas, informa-se que essas serão consideradas automaticamente aprovadas, mesmo ante a inexistência de quórum mínimo de instalação e aprovação de Titulares de
CRA que representem a maioria dos CRA em circulação. A presente
convocação será enviada pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os
titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador do CRA,
bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação
nos jornais dos atos da REIT, conforme previsto no TS. Qualquer informação acerca da matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à

REIT ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br,
respectivamente.
Rio
de
Janeiro,
18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.
Id: 2386946

REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Emissão em Série Única da REIT. A REIT,
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio da 1ª Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da REIT (“TS”), vem
pela presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA, da 1ª Emissão, em Série Única da Reit (“AGT”), a
se realizar no dia 09/05/2022, às 10 horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams inclusive para fins de
voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado
pela Instrução nº 625 da CVM. A REIT convoca os titulares para a
AGT, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer
do auditor independente, relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2021. Observando o disposto no Art. 26, §3º, da Instrução nº
600 da CVM e considerando que as demonstrações contábeis do patrimônio separado não contiverem ressalvas, informa-se que essas serão consideradas automaticamente aprovadas em virtude do não comparecimento de Titulares. A presente convocação será enviada pelo
agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja
completo junto ao escriturador do CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais dos atos da
REIT, conforme previsto no TS. Qualquer informação acerca da matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à REIT ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br,
respectivamente. Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora
S.A.
Id: 2386939

ELETROD ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 30.820.802/0001-09
Declaração - Laudo Técnico De Mercadoria. De acordo com o dispôs- to no Decreto nº 46.213 de 09/01/2018, que altera o artigo 6º do
Decreto nº 42.649/2010 de 05/10/2010, Declaramos que a Eletrod
emitiu os laudos técnicos listados abaixo, a favor do importador Telmill Brasil Informática Ltda., inscrita no CNPJ no 12.213.904/000184, estando enquadrados como produtos eletro-eletrônicos:
Laudo nº
0501/21
0502/21
0503/21
0504/21
0505/21
0506/21
0507/21

CNPJ Requerente
12.213.904/0001-84
12.213.904/0001-84
12.213.904/0001-84
12.213.904/0001-84
12.213.904/0001-84
12.213.904/0001-84
12.213.904/0001-84

NCM
8544.42.00
8544.70.10
8504.40.21
8543.70.99
8536.70.00
8517.62.59
8544.49.00

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022. Leandro Delphim - Engenheiro
Eletricista - CREA: 2006109270 - CPF: 03381232703.

Id: 2387325

ANDERSON FARIA DA SILVA TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 43.973.634/0001-33
COMUNICO O ARRENDAMENTO DO VEÍCULO DO COMODANTE
ANDERSON FARIA DA SILVA, PLACA KQP5C62, RENAVAM
01145020728, MARCA RENAULT, MODELO MASTER VERSÃO
MBUSL3H2, PARA O COMODATÁRIO ANDERSON FARIA DA SILVA
TRANSPORTE LTDA, INSCRITA NA ANTT SOB TAF 005745 PARA
ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NA CATEGORIA
ALUGUEL.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste
documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 19 de Abril de 2022 às 02:30:39 -0300.

Id: 2387287

