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ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº. 04.031.960/0001-70

NIRE 3130002009-6
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 
dezembro de 2012, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), 
na sede social, na Av. do Contorno, nº  8.123, Cidade Jardim, em 
Belo Horizonte – MG, CEP 30110-937. PRESENÇAS: acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
lançadas no livro “Presença de Acionistas”. PRESIDÊNCIA: Sérgio 
Lins Andrade. SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação em virtude do compa-
recimento de acionistas representando a totalidade do capital social, 
em conformidade com o arts. 124, § 4o e 133, § 4o da Lei 6.404. 
DELIBERAÇÕES aprovadas pela unanimidade dos acionistas: a) 
aumentar o capital social em R$ 269.000.000,00 (duzentos e sessenta 
e nove milhões de reais), totalmente subscrito pela acionista Andra-
de Gutierrez S/A, sendo R$ 89.000.000,00 (oitenta e nove milhões 
de reais) integralizados neste ato, em moeda corrente do país, e R$ 
180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) a serem integraliza-
dos em moeda corrente do país, no prazo máximo de até 60 (sessenta) 
dias, contados desta data, conforme Boletim de Subscrição, a qual 
receberá 269.000.000 (duzentos e sessenta e nove milhões) de ações, 
sendo 89.666.667 (oitenta e nove milhões, seiscentas e sessenta e seis 
mil, seiscentas e sessenta e sete) ordinárias e 179.333.333 (cento e 
setenta e nove milhões, trezentas e trinta e três mil, trezentas e trinta 
e três) preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, às quais 
é atribuído o valor de R$ 1,00 (um real) por ação como custo unitário 
para atendimento do art. 25, § 1º, da INSRF nº 25/2001, renunciando 
os demais acionistas ao direito de preferência de subscrição dessas no-
vas ações, passando o capital social de R$ 809.235.828,00 (oitocentos 
e nove milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte oito 
reais) para R$ 1.078.235.828,00 (um bilhão, setenta e oito milhões, 
duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais), alteran-
do o caput do artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 5°. O capital social é de R$ 1.078.235.828,00 (um bilhão, 
setenta e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte 
e oito reais), totalmente subscrito, sendo R$ 898.235.828,00 (oitocen-
tos e noventa e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos 
e vinte oito reais) totalmente integralizados em moeda corrente do 
país e R$ 180.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) a serem in-
tegralizados em moeda corrente do país, no prazo máximo de até 60 
(sessenta) dias, contados desta data, dividido em 1.078.235.828 (um 
bilhão, setenta e oito milhões, duzentas e trinta e cinco mil, oitocentas 
e vinte oito) ações, sendo 359.411.943 (trezentos e cinqüenta e nove 
milhões, quatrocentas e onze mil, novecentas e quarenta e três) ações 
ordinárias e 718.823.885 (setecentos e dezoito milhões, oitocentas 
e vinte e três mil, oitocentas e oitenta e cinco) ações preferenciais, 
todas nominativas e sem valor nominal”; b) 
Conselheiros eleitos para período de 01 de junho de 2011 a 31 de 
maio de 2014, a saber: Presidente do Conselho: Sérgio Lins Andrade, 
brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 18.049/D-CREA-RJ, CPF/MF nº 
235.755.577-72, com endereço comercial no Rio de Janeiro – RJ, na 
Praia de Botafogo, nº 300, CEP 22250-040; Conselheiros: Angela 
Gutierrez, brasileira, divorciada, empresária, CI nº M-925.605/SS-
PMG, CPF/MF nº 222.329.906-72, com escritório comercial em Belo 
Horizonte - MG, na Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim, CEP 
30380-070, e Álvaro Furtado de Andrade, brasileiro, casado, enge-
nheiro, CI nº MG-899.339/SSPMG, CPF/MF nº 449.005.116-68, com 
escritório comercial em Belo Horizonte - MG, na Rua Sinval de Sá, nº 
70, Cidade Jardim, CEP 30380-070; c) consolidar o Estatuto Social da 
Companhia, na forma do Anexo I a esta Ata. Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida 
e aprovada, vai assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: p/
ANDRADE GUTIERREZ S/A: Otávio Marques de Azevedo e Luiz 
Otávio Mourão. SÉRGIO LINS ANDRADE. ÁLVARO FURTADO 
DE ANDRADE. ANGELA GUTIERREZ. HENRIQUE WERNECK 
GUTIERREZ. PEDRO BERTO DA SILVA. A presente ata confere 
com a original lavrada no livro próprio. PEDRO BERTO DA SILVA 
– SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Cer-

Participações S/A. Protocolo: 13/000.812-5. (a) Marinely de Paula 

ANEXO I - CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S/A. - Artigo 1º - A  
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. é uma sociedade 
anônima, que se rege por este Estatuto e disposições legais que lhe 
forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade 
de Belo Horizonte - MG, na Av. do Contorno, nº 8123, Cidade Jardim, 
CEP 30110-937 e pode, por deliberação do Conselho de Administra-

representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em ou-
tras sociedades, comerciais e civis, como sócia, acionista ou quotista, 
no país ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração será por tempo 
indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 
- Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.078.235.828,00 (um bilhão, 
setenta e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte 
e oito reais), totalmente subscrito, sendo R$ 898.235.828,00 (oitocen-
tos e noventa e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos 
e vinte oito reais), totalmente integralizados em moeda corrente do 
País, e R$ 180.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) a serem inte-
gralizados em moeda corrente do país, no prazo máximo de até 60 
(sessenta) dias, contados desta data, dividido em 1.078.235.828 (um 
bilhão, setenta e oito milhões, duzentas e trinta e cinco mil, oitocentas 
e vinte oito) ações, sendo 359.411.943 (trezentos e cinqüenta e nove 
milhões, quatrocentas e onze mil, novecentas e quarenta e três) ações 
ordinárias e 718.823.885 (setecentos e dezoito milhões, oitocentas e 
vinte e três mil, oitocentas e oitenta e cinco) ações preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal. § 1º - A emissão de ações, debêntu-

-
ção, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou 
subscrição pública, permuta por ações, em oferta pública de aquisição 
de controle, nos termos da lei, poderá excluir o direito de preferência 
na subscrição. § 2º - As ações preferenciais não dão direito a voto, 
sendo-lhes assegurada (i) a percepção de dividendos em dinheiro 10% 
(dez por cento) maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias e (ii) 
prioridade  no reembolso em caso de liquidação da Companhia, sem 
prêmio. § 3º - As ações preferenciais não poderão ultrapassar 2/3 (dois 
terços) do total das ações emitidas pela Companhia, podendo em sua 
emissão ser alterada a proporção anteriormente existente entre ações 
ordinárias e preferenciais. § 4º - A Companhia poderá, por deliberação 
da Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações em favor 
dos administradores e empregados, ou a pessoas naturais que prestem 
serviços a sociedade sob seu controle. § 5º - A não realização, pelo 
subscritor, do valor subscrito nas condições previstas no boletim ou na 

ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo 
com a variação do IGP-M na menor periodicidade legalmente admiti-
da, além dos juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata tempore, 
e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação 
em atraso, devidamente atualizada. CAPÍTULO III - DA ASSEM-
BLEIA GERAL - Artigo 6º - A Assembleia Geral tem poderes para 

decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as 
resoluções que julgar convenientes a sua defesa e desenvolvimento. 
Artigo 7º - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presi-
dente do Conselho de Administração, e em sua falta ou impedimento, 
por qualquer acionista. Parágrafo único - O Presidente da Assem-
bleia indicará o secretário da reunião. Artigo 8º - A Assembleia Geral 
Ordinária reunir-se-á dentro dos quatro primeiros meses do término 
do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua com-
petência, previstas em lei. Artigo 9º - A Assembleia Geral Extraordi-
nária reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem o pronun-
ciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e neste Estatuto. 
Parágrafo único - Dependerá da aprovação da Assembleia Geral 
Extraordinária a prática dos seguintes atos societários: a - alteração do 
estatuto social; b - transformação, fusão, incorporação e cisão da com-
panhia, sua dissolução e liqüidação; c - emissão de debêntures ou 

d -  aquisição e alienação, a qualquer título, de 
bens imóveis de qualquer valor; e - participação da Companhia no 
capital de outras sociedades; f - aquisição e alienação, a qualquer títu-
lo, inclusive conferência ao capital de outra sociedade, transferência 
ou cessão a qualquer título ou ainda oneração de parte substancial do 
ativo permanente da Companhia, como tal entendendo-se: (i) bens e/
ou direitos; (ii) qualquer participação societária contabilizada no ativo 
permanente; g - aprovação da recompra, amortização e/ou resgate de 
ações pela Companhia. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA - Artigo 10 - A Companhia será administrada por um 
Conselho de Administração e por uma Diretoria. Parágrafo único - A 

-
nistradores, que será distribuída de acordo com o disposto no art. 15, 
inciso V deste Estatuto. Artigo 11 - O Conselho de Administração será 
composto de até 3 (três) membros, todos acionistas, eleitos pela As-
sembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato 
de 3 (três) anos, permitida a reeleição. § 1º - A Assembleia Geral po-
derá eleger suplentes para os membros do Conselho de Administra-
ção. § 2º - Os membros do Conselho de Administração tomarão posse 
mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. 
Artigo 12 - O Conselho de Administração terá um Presidente que será 
eleito, anualmente, pela maioria de votos de seus membros, sendo a 
primeira eleição realizada imediatamente após a posse destes. Pará-
grafo único - A vaga de Conselheiro, não havendo suplente, poderá 
ser preenchida pelo Conselho de Administração até a primeira Assem-
bleia Geral que deliberará sobre o preenchimento da vaga, cujo subs-
tituto completará o mandato do substituído. Artigo 13 - O Conselho 
de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a 
cada trimestre, e extraordinariamente, sempre que necessário, por 
convocação de seu Presidente, ou pela maioria de seus membros, por 
meio de carta, telegrama ou pessoalmente. Artigo 14 - O Conselho de 
Administração se instalará, funcionará e deliberará validamente pelo 
voto favorável da maioria de seus membros eleitos, ressalvado o dis-
posto no Parágrafo 1º deste artigo. § 1º - As deliberações sobre as 
matérias abaixo relacionadas (e, no que couber, o voto favorável do 
representante da Companhia nas Assembléias Gerais e outros órgãos 
societários das sociedades controladas ou coligadas da Companhia, 
direta ou indiretamente) dependerão da aprovação dos 3 (três) dos 
membros do Conselho de Administração: a. emissão de bônus de 
subscrição; b. a prestação de garantias pela Companhia em operações 
de suas controladas; c. política de remuneração e de benefícios (bene-
fícios indiretos, participação no lucro  e/ou nas vendas) da administra-
ção e dos funcionários em geral da sociedade em que a Companhia 
houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta 
ou indiretamente, pela Companhia, ou coligadas a suas controladas; d. 
participação das sociedades em que a  Companhia houver efetuado 
investimento ou das companhias controladas, direta ou indiretamente, 
pela Companhia, ou a elas coligadas, em novas atividades e negócios; 
e. aprovação do orçamento anual da Companhia e de seu plano de in-
vestimentos; f. aprovação de quaisquer negócios ou contratos entre a 
Companhia e seus acionistas e/ou administradores (e os sócios, direta 
ou indiretamente, dos acionistas da Companhia); g. aprovação de 
quaisquer contratos de longo prazo entre a Companhia e seus clientes, 
fornecedores, prestadores de serviços e outras entidades com quem 
mantenha relacionamento comercial, ou suas prorrogações, entendi-
dos como tal os contratos com prazo de duração maior do que 1 (um) 
ano; h. decisões relativas à política de investimentos da Companhia e 
das sociedades em que a Companhia houver efetuado investimento ou 
das companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Compa-
nhia, ou coligadas e suas controladas; i. decisões relativas à estrutura 
de capital da Companhia e das sociedades em que houver efetuado 
investimento ou das companhias controladas, direta ou indiretamente, 
pela Companhia, ou coligadas à mesma ou a suas controladas; j. apro-
vação dos negócios jurídicos e deliberações referidas neste artigo pe-
las controladas da Companhia ou sociedades a elas coligadas; k. esco-
lha do executivo principal da Companhia e das sociedades em que 
houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta 
ou indiretamente, pela Companhia. § 2º - As decisões do Conselho de 
Administração constarão de ata que será assinada pelos presentes. Ar-
tigo 15 -
ção geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes e obje-
tivos básicos para todas as áreas principais de sua atuação e de suas 
controladas; II - aprovar os planos de trabalho e orçamentos anuais, os 
planos de investimentos e os novos programas de expansão da Com-
panhia e de suas empresas controladas; III - eleger e destituir os dire-

do Diretor de Relações com Investidores, conforme o disposto nas 
-

res, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, soli-
citar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, 
e sobre quaisquer outros atos; V - atribuir, do montante global da re-

cada um dos membros da Administração da Companhia; VI - a apro-
vação (a) da política de pessoal, inclusive de remuneração e de even-
tual participação nos resultados; (b) do plano de previdência privada; 

-
clusive sobre seguros e relacionamento com acionistas e mercado de 
capitais; (e) da política de comunicação social; (f) das formas de ava-
liação das controladas e da Companhia; e, (g) dos relatórios de acom-
panhamento dos planos de negócios das controladas e da Companhia; 
VII - manifestar sobre o relatório da Administração e as contas da 
Diretoria, e autorizar a distribuição de dividendos intermediários e, se 
distribuído estes, com base em resultados apurados em balanço inter-
mediário; VIII- escolher, destituir e/ou alterar os auditores indepen-
dentes; IX - convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, 

representante da Companhia nas Assembleias Gerais e reuniões das 
Sociedades em que participe como acionista e aprovar previamente as 
alterações do contrato social das sociedades em que a Companhia par-
ticipa como quotista, inclusive aprovando a escolha dos administrado-
res de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com o voto 
da Companhia, respeitado sempre o disposto no § 1º do artigo ante-
rior; XI - submeter à deliberação da Assembleia Geral proposta de al-
teração deste Estatuto; XII - deliberar sobre as matérias previstas no 
artigo anterior. Artigo 16 - A Companhia será administrada por uma 
Diretoria composta por quatro diretores, residentes no país, acionistas 
ou não, eleitos por três anos, reelegíveis. § 1º - A ata da reunião do 

atribuições dos diretores deverá ser arquivada na Junta Comercial do 
Estado e publicada em órgão da imprensa local, adotando-se idêntico 
procedimento para atos de outra natureza, quando o Conselho de Ad-

ministração julgar conveniente. § 2º
gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a eleição 
e posse dos novos diretores. § 3º - Um dos membros do Conselho de 
Administração poderá ser eleito para o cargo de diretor, com exercício 
cumulativo de funções. Art. 17 - Os diretores terão poderes para ad-
ministrar e gerir os negócios da Companhia, de acordo com as suas 
atribuições e sujeitos ao cumprimento das exigências estabelecidas 
em lei, neste Estatuto Social e no Regimento Interno da Companhia, 
quando aprovado pelo Conselho de Administração. § único - No caso 
de vacância de qualquer cargo na Diretoria, o Conselho de Adminis-
tração deverá, na primeira reunião realizada posteriormente, deliberar 

-
go de qualquer diretor será considerado vago se ocorrer a destituição, 

-
cada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. Art. 18 - A representa-
ção ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, será sempre 
exercida por dois diretores em conjunto, ou por um diretor em conjun-

§ único - Os 
instrumentos de mandato serão sempre assinados por dois diretores da 
Companhia e não poderão ter prazo superior a um ano, salvo aqueles 

-
trumentos de mandato deverão conter uma descrição pormenorizada 
dos poderes outorgados aos procuradores da Companhia e o prazo de 
validade. Art. 19 - A Companhia poderá ser representada por um dire-

isoladamente nas seguintes circunstâncias: (i) em assuntos de rotina 
perante os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias 
e sociedades de economia mista; (ii) na cobrança de quaisquer paga-
mentos devidos à Companhia; (iii) na assinatura de correspondência 
sobre assuntos rotineiros; (iv) no endosso de instrumentos destinados 
a cobrança ou depósito em nome da Companhia; (v) nos casos de re-

-
poimentos pessoais. Art. 20 - A Diretoria reunir-se-á, no mínimo, uma 
vez por mês ou sempre que seja convocada por qualquer dos diretores. 
As atas das reuniões serão lavradas no Livro de Atas de Reuniões da 
Diretoria. Art. 21 - Na ausência ou impedimento temporário do dire-
tor presidente, suas funções serão exercidas temporária e cumulativa-
mente pelo diretor a ser designado pelo Conselho de Administração. 
Havendo ausência ou impedimento temporário de um dos diretores, 
suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente por um 
dos outros diretores, por designação da Diretoria. Art. 22 - Os atos de 
qualquer acionista, conselheiro, diretor, empregado ou procurador que 
envolva a Companhia em qualquer obrigação relativa a negócios ou 
operações fora do escopo previsto no objeto social, bem como a pres-
tação de garantias ou contra-garantias em favor de suas Controladas, 

neste ato, expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem 

autorizado pelo Conselho de Administração. Art. 23 - A Diretoria 
exercerá, em conjunto, as seguintes atribuições: (i) executar os traba-
lhos que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração; (ii) 
elaborar, anualmente, o relatório da administração, o demonstrativo 

-
dos pelo Conselho de Administração; (iii) preparar o “Plano de Negó-
cios”, que consiste no planejamento estratégico trienal da Companhia, 
inclusive projetos de investimento; (iv) submeter ao Conselho de Ad-
ministração o orçamento geral e os especiais da Companhia, inclusive 
os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anual e plurianual 
a que os mesmos se referirem; (v) aprovar, para referendo do Conse-
lho de Administração, a nomeação de titulares para cargos da Admi-

-
tos internos. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL - Artigo 24 - A 
Companhia terá um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros e 
suplentes em igual número, não tendo caráter permanente, e só será 
eleito e instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, nos 
casos previstos em lei. Artigo 25 - O funcionamento do Conselho 
Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua 
instalação, podendo os seus membros ser reeleitos. Artigo 26 - A re-

-
bleia Geral que os eleger. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, 
BALANÇO E RESULTADOS - Artigo 27 - O exercício social terá a 
duração de 1 (um) ano, e terminará no último dia do mês de dezembro 
de cada ano. Artigo 28 -
radas, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demons-

-
monstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstrações do 
resultado do exercício e demonstração das origens e aplicações de re-
cursos. Parágrafo único - A qualquer tempo, o Conselho de Adminis-
tração também poderá deliberar sobre a distribuição de dividendos 
intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes no último balanço anual ou semestral. Artigo 29 - Do resul-
tado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, 
eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. 
§ 1º - Sobre o lucro remanescente apurado na forma do caput deste 
artigo será calculada a participação estatutária dos administradores, 
até o limite máximo legal. § 2º - Do lucro líquido do exercício, obtido 
após a dedução de que trata o parágrafo anterior, destinar-se-ão: a) 5% 
(cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) 
do capital social integralizado; b) do saldo do lucro líquido do exercí-
cio, obtido após a dedução de que trata o parágrafo anterior e ajustado 
na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, 25% (vinte e cinco por cento) 
para pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas, 
respeitado o disposto no parágrafo 3º do artigo 5º. § 3º - Efetuada a 
destinação do valor para a reserva legal, e atendida a distribuição pre-
vista no parágrafo anterior, 71,25% (setenta e um inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento) do lucro líquido será destinado, na forma 
do art. 194 da Lei nº 6404/76, a uma reserva para realização de novos 
investimentos, respeitado em qualquer caso o limite global do art. 199 
da citada lei. CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO - Artigo 30 - A 
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou em 
virtude de deliberação da Assembleia Geral, e se extinguirá pelo en-
cerramento da liquidação. CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GE-
RAIS - Artigo 31 - Os dividendos não recebidos ou não reclamados 
prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que te-
nham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da 
Companhia. Artigo 32 - A Companhia observará os acordos de acio-
nistas registrados na forma do art. 118 da Lei nº 6.404/76, cabendo à 
respectiva administração abster-se de registrar transferências de ações 
contrárias aos respectivos acordos. Belo Horizonte, 26 de dezembro 
de 2012. Pedro Berto da Silva - Secretário. Visto: José Maurício Balbi 
Sollero - OAB/MG 30.851. Junta Comercial do Estado de Minas Ge-

arquivado em 16/01/2013 sob o número 4987890 não podendo ser 
usado separadamente. Protocolo: 130008125. (a) Marinely de Paula 

AVISo dEEXTRATo dE TERMo dE coMPRoMISSo

“Termo de Compromisso de Compensação ambiental 
no2101010512912, entre Instituto Estadual de Florestas – IEF e Fur-
nas Centrais Elétricas s .a . objeto: estabelecer medida de compensa-
ção ambiental (lei 9985/2000) do licenciamento do empreendimento 
“linha de Transmissão em 500 kV bom Despacho 3 – ouro Preto 2 
e demais instalações” de acordo com a cláusula primeira do referido 
termo . Valor da compensação: r$ 584 .392,45 . Vigência: 120 dias . Data 
de assinatura: 26/12/2012 .

3 cm -23 375885 - 1

o saaE/Guape/MG – através de sua CPl torna público o julgamento 
da Proposta de preços do Convite nº0001/2013, , a empresa vencedora , 
lagos Combustíveis ltda, com os seguintes preços: Item 01-r$2,839 e 
Item 02-r$2,129 (o litro) .Guapé-MG ., 23/01/2013 .Diretor Geral –Jerry 
adriane arana .

1 cm -23 375988 - 1

rETIFICaçÃo DE EDITal Do PrEGÃo 025/2012
ProCEsso Nº 8010/2012

Conforme questionamento enviado em 22 de janeiro de 2013, fica o objeto do 
presente edital supracitado rETIFICaDo, onde se lê: PorTarIa 518/2004, 
leia-se PorTarIa 2914/11, portanto o obJETo/FINalIDaDE passa a 
ter a seguinte redação: “CoNTraTaçÃo DE EMPrEsa EsPECIalI-
ZaDa Para PrEsTaçÃo DE sErVIços DE aNÁlIsEs DE ÁGua 
E EFluENTEs, CoM a FINalIDaDE DE aTENDEr a PorTarIa 
2914/11 Do MINIsTÉrIo Da saÚDE, PoIs a saE NÃo DIsPõE DE 
EQuIPaMENTos suFICIENTEs No laboraTÓrIo DE aNÁlIsEs 
DE ÁGua E aINDa NÃo PossuI laboraTÓrIo DE aNÁlIsE DE 
EsGoTo”, araguari (MG), 22 de janeiro de 2013 . (a) rômulo César de 
souza – Pregoeiro .

3 cm -23 375864 - 1
VEMINAS S/A– CNPJ 17 .165 .804/0001-43 . Encontram-se à disposição dos 
senhores acionistas na sede social da empresa à alameda da serra, nº 360 
bairro Vale do sereno, Nova lima (MG) os documentos a que se refere o art . 
133 da lei 6404/76 relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2012 . Nova lima, 22 de janeiro de 2013 .

1 cm -22 375463 - 1

ProsEGur brasIl s/a . TraNsPorTaDora
DE ValorEs E sEGuraNça
CNPJ/MF nº 17 .428 .731/0001-35

CoNVoCaçÃo
assEMblÉIa GEral EXTraorDINÁrIa

Ficam os senhores acionistas da ProsEGur brasIl s/a 
TraNsPorTaDora DE ValorEs E sEGuraNça convoca-
dos a comparecer à assembléia Geral Extraordinária, que será rea-
lizada no dia 31 de janeiro de 2013, às 10:00 horas, na sede social, 
localizada na Cidade de belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
na Av. Guaratã n.º 633 – Bairro do Prado, com a finalidade de deli-
berar sobre a seguinte ordem do dia: 1) aumento de Capital social, 
por subscrição de novas ações; 2) apropriação de valor antecipado 
por acionista, como antecipação para Futura Capitalização, para 
integralização de ações que serão emitidas . belo Horizonte, 22 de 
janeiro de 2013 . José ascânio Ferreira – Diretor; Carlos Eduardo 
Escobal – Diretor .

4 cm -22 375414 - 1

SAAE dE lAGoA dA PRATA/MG, torna público: PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº 005/2013 - objeto: Prestação de serviços de Pes-
soa Física ou Jurídica para remoção e transporte de material para o 
saaE . Data: 05/02/13–09h . Edital à r . Ângelo Perilo-15 ou www .saa-
elp .mg .gov .br  .Tel .(37) 3261-3400–Patrícia C . lacerda- Pregoeira do 
saaE, 23/01/13

2 cm -23 375982 - 1
Edital da Eleição 2013
o sErJusMIG - sindicato dos servidores da Justiça do Estado de 
Minas Gerais, através da comissão eleitoral, devidamente constituída 
ut Portaria de Nomeação, emanada da Diretoria Executiva, datada de 
19 de janeiro do corrente ano, torna público que serão realizadas elei-
ções no dia 12 de março de 2013, objetivando a renovação da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, da Entidade, para o triênio 2013/2016, 
observadas as disposições do Estatuto e regimento Interno .
Nos termos do disposto no artigo 26 - e seus parágrafos - do Estatuto e 
também artigo 18, IV, do regimento Interno do sErJusMIG, só pode-
rão votar e ser votados os sócios que estiverem em dia com suas obri-
gações para com o sErJusMIG, excluindo se desse direito o sócio que 
estiver suspenso . somente será vedado ao sócio suspenso o direito de 
exercer seu voto quando seu processo disciplinar estiver homologado 
na Instância superior .
DaTa – Hora E loCaIs Das ElEIçõEs: a assembleia de Elei-
ção realizar se á no dia 12 (doze) de março vindouro, com início às 
09:00 horas e encerramento às 17:00 horas, no Fórum lafaiete, Edifí-
cio Milton Campos, localizado na avenida augusto de lima, n . 1 .549, 
bairro barro Preto, nas Varas da Infância e da Juventude, no Tribunal 
de Justiça e nos Juizados Especiais, nesta Capital, salvo se a Comissão 
Eleitoral não obtiver liberação de local e suas respectivas Juntas, caso 
em que as mesmas, então, ocorrerão na sede do sErJusMIG, sendo 
dado amplo conhecimento aos sindicalizados e nas seguintes Comar-
cas que tenham acima de 20 (vinte) filiados-eleitores cadastrados, na 
data de publicação deste Edital: abre Campo; além Paraíba; alfe-
nas; almenara; araçuaí; araguari; araxá; arcos; barbacena; betim; 
boa Esperança; bocaiúva; bom Despacho; bom sucesso; brasília de 
Minas; Caeté; Campo belo; Campos Gerais; Capelinha; Carangola; 
Caratinga; Carmo do rio Claro; Cataguases; Congonhas; Conselheiro 
lafaiete; Contagem; Coronel Fabriciano; Curvelo; Diamantina; Divi-
nópolis; Dores do Indaiá; Formiga; Frutal; Governador Valadares; Gua-
nhães; Guaxupé; Ibirité; Igarapé; Inhapim; Ipatinga; Itabira; Itajubá; 
Itambacuri; Itanhomi; Itaúna; Ituiutaba; Iturama; Janaúba; Januária; 
João Monlevade; João Pinheiro; Juiz de Fora; lagoa santa; lavras; 
leopoldina; Machado; Manhuaçu; Mantena; Mariana; Mateus leme; 
Matozinhos; Minas Novas; Monte Carmelo; Montes Claros; Muriaé; 
Nanuque; Nova lima; oliveira; ouro Preto; Pará de Minas; Paracatu; 
Paraguaçu; Passos; Patos de Minas; Patrocínio; Pedro leopoldo; Pira-
pora; Pitangui; Piumhi; Ponte Nova; Pouso alegre; Poços de Caldas; 
ribeirão das Neves; sabará; santa luzia; santa rita do sapucaí; san-
tos Dumont; são Francisco; são Gonçalo do sapucaí; são João Del 
rei; são João Nepomuceno; são lourenço; são sebastião do Paraíso; 
Sete Lagoas; Teófilo Otoni; Timóteo; Três Corações; Três Pontas; Ubá, 
uberaba; uberlândia; unaí; Varginha; Vespasiano; Visconde do rio 
branco e Viçosa . Nas demais Comarcas, que possuem número inferior 
a 21 (vinte e um) filiados-eleitores cadastrados, o voto será exercido por 
carta, conforme norma estabelecida no regimento Interno (art . 18, XI, 
item 6 do regimento Interno e art . 6º, § 4º do Estatuto) .
Do PraZo E loCal Para PEDIDo DE INsCrIçÃo DE CHa-
Pas: as inscrições das chapas deverão ocorrer, impreterivelmente, nos 
dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2013 . o local de entrega do pedido 
de inscrição será na sede do sErJusMIG, na avenida amazonas, n . 
2 .086, nesta Capital (artigo 28, II do Estatuto e artigo 18, inciso, VIII, 
item 1 do regimento Interno), no horário contínuo e improrrogável de 
13:00 às 17:00 horas. Verificar-se-á a ordem de chegada, através de 
senha que será entregue na recepção do sindicato, devendo o reque-
rimento de inscrição passar pelo protocolo geral da Entidade e na pre-
sença de um dos membros da Comissão Eleitoral .
Dos rEQuIsITos Para CaNDIDaTar-sE E VoTar: somente 
poderão candidatar-se os associados com mais de dois (2) anos de filia-
ção e votar os que forem associados com mais de três (3) meses de 
filiação (Artigo 26 do Estatuto e Artigo 18, inciso IV, do Regimento 
Interno) . Não poderão candidatar-se à eleição os associados que, nos 60 
(sessenta) dias que antecedem às eleições, estiverem ocupando cargos 

sind04
Realce



Minas Gerais - Caderno 3 PubliCações de TerCeiros quinTa-feira, 24 de Janeiro de 2013 – 3 
diretivos de entidades congêneres, consideradas assim as associações, 
cooperativas ou sindicatos, que tenham como base os servidores do judici-
ário mineiro (art .26, § 2º do Estatuto e artigo 18, inciso IV, item 4 do regi-
mento Interno) .Das IMPuGNaçõEs E rECursos: o julgamento das 
impugnações e recursos relativos às inscrições caberá à CoMIssÃo ElEI-
Toral, composta dos membros nomeados pela Diretoria Executiva, com 
fincas nos Artigos 27 e 28, em seus parágrafos e incisos, do Estatuto da Enti-
dade, conforme portaria datada de 19 de janeiro de 2013, a saber: Titulares: 
Presidente: Clayson de Faria e silva; Vice-presidente: Elerson Márcio dos 
santos; secretária: adriana Nazareth Horta bicalho e suplentes: Juracy Fer-
nandes de abreu Júnior e Frederico souza Matos, que os acatará ou negará .
Dos CarGos ElETIVos: serão disputados na Eleição todos os cargos 
eletivos do sindicato, (artigo 12 do Estatuto), a saber: um (1) Presidente; 
Três (3) Vice-Presidentes; Dez (10) Diretores, sendo um (1) Diretor secre-
tário e sub-diretor; um (1) Diretor Financeiro e sub diretor; um Diretor de 
relações Públicas, Promoções e Eventos e sub Diretor; um (1) Diretor de 
recreação , Esporte, lazer e Cultura e sub Diretor; um (1) Diretor social e 
sub Diretor; um (1) Diretor administrativo; um (1) Diretor de obras e Patri-
mônio; um (1) Diretor para assuntos Jurídicos, sendo que os três últimos 
serão exercidos pelos Vice-Presidentes; Conselho Fiscal (Estatuto, artigo 
17), com sete (7) membros efetivos e sete (7) suplentes .
Da ProPaGaNDa: No ato da inscrição da Chapa, a Comissão eleitoral 
entregará ao responsável pela inscrição o regulamento pertinente à divul-
gação das propostas das chapas inscritas, para fins de publicação no jornal 
informativo e site da entidade (artigo 29 do Estatuto) . o citado regulamento, 
também, deverá ser publicado no site do sErJusMIG .
Das DIsPosIçõEs GEraIs: as eleições serão regidas na conformidade 
do disposto no Estatuto do sindicato dos servidores da Justiça de 1ª Instância 
do Estado de Minas Gerais (sErJusMIG) e em seu regimento Interno . a 
Comissão Eleitoral poderá, a qualquer tempo, editar normas procedimentais 
afetas ao processo eleitoral em tela que deverão ser divulgadas pela internet, 
no endereço www .serjusmig .org .br  . a Comissão, a qualquer tempo, promo-
verá a correção de qualquer erro material, bem como de impropriedade de 
execução de critérios e normas legais aplicáveis à eleição, apurados durante 
o processo eletivo .E para amplo conhecimento de todos os associados do sin-
dicato dos servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais 
- sErJusMIG, e que ninguém alegue desconhecimento, expediu se o pre-
sente edital que será publicado pelo Órgão Oficial do Estado, pelo Órgão 
de Informação da entidade, (serjusmig Notícias) e no site www .serjusmig .
org .br .
belo Horizonte, 23 de janeiro de 2013 .Clayson de Faria e silva - Presidente; 
Elerson Márcio dos santos - Vice-presidente; adriana Nazareth Horta bica-
lho – secretária .

24 cm -23 376014 - 1

uSIFAST loGÍSTIcA INduSTRIAl S/A . cNPJ/MF 
86 .613 .403/0001-21 .NIRE 3130001073-2 .Edital de Convocação . 
o Conselho de administração da usifast logística Industrial s/a, 
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 22 do Estatuto 
social da Companhia, convoca todos os acionistas para se reunirem 
na aGE, a realizar-se na rod Fernão Dias br381, Km 490, s/n, b . 
Jd das alterosas – 1ª seção, betim, MG, no dia 31 de janeiro de 2013, 
quinta-feira, às 09hs00min (nove horas), a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) Instalação do Conselho Fiscal da Com-
panhia; (ii) Eleição de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros 
suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e (iii) Fixação da verba 
destinada ao Conselho Fiscal . betim, 21 de janeiro de 2013 . (a) Paulo 
sérgio ribeiro da silva – Presidente do Conselho de administração .

3 cm -21 375174 - 1
clÍNIcA AFoNSo PENA lTdA

CNPJ N . 17 .515 .503/0001-00
Convocação - assembleia dos sócios 04/02/2013

Ficam os senhores sócios da Clínica afonso Pena ltda ., convocados para a 
assembleia dos sócios a realizar-se em 04/02/2013, às 17h45m, na sede da 
sociedade, na av .afonso Pena, nº 2436, belo Horizonte - MG, devendo os 
sócios participarem da assembleia presencialmente ou serem representados 
por procuradores, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) 
Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre balanço patrimonial e 
de resultado econômico; ii) Eleição da membros da Diretoria; iii) Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal; iv) Deliberar sobre o novo quadro societário 
da sociedade; v) outros assuntos de interesse da sociedade . belo Horizonte, 
18 de janeiro de 2013 . Jorge suman Vieira - Diretoria

3 cm -21 375001 - 1
Edital de leilão 001/2013 .a Cooperativa de Comércio

Confecção Vestuário Zona da Mata ltda-sICoob Coo PEraTIVa 
CECEM sede em Cataguases/MG, torna pú blico que levará a leilão em 
15/02/2013 e 04/03/2013 em  Viçosa/MG, ás 13:30 hs, um bem imóvel mat . 
8470, loca lizado em Viçosa/MG, oriundo de alienação fiduciária.
Edital completo na sede da CECEM ou pelo telefone  (037)3242-2001

2 cm -22 375387 - 1

câmaras e Prefeituras 
do Interior

cÂMARA MuNIcIPAl dE GoVERNAdoR VAlAdARES- 
Processo nº 389/12 - Pregão Presencial nº 011/12 - objeto: aquisi-
ção de dois veículos - licitação deserta - Governador Valadares, 16 
de janeiro de 2013 - luciano de oliveira e silva - Vice - Presidente 
no exercício da Presidência .

1 cm -23 375942 - 1
câmara Municipal de Itabirito/MG . Errata referente ao Extrato 
de Contrato administrativo nº 08/2013 . o Presidente da Câmara 
Municipal de Itabirito torna público a ocorrência de erro material 
quanto ao valor referente à contratação temporária de serviços de 
Copeira, sendo o valor correto o de r$ 1 .140,64 (um mil, cento e 
quarenta reais e sessenta e quatro centavos) mensais .

2 cm -22 375753 - 1
aviso de licitação . Encontra-se aberto na Câmara Municipal de 
Itaúna o Processo licitatório n .º 03/2013 – Modalidade Pregão Pre-
sencial – registro de preços - n.º 01/2013 com finalidade de aqui-
sição de equipamentos e suprimentos de informática, em confor-
midade com especificações mínimas constantes do respectivo 
Edital e de seu Termo de referência (anexo I) . Data prevista para 
abertura dos envelopes: 06/02/2013 . Horário: 9h . local: Plenari-
nho “Newton Penido” da Câmara Municipal de Itaúna, situada na 
rua Getúlio Vargas, 800 – Centro - Itaúna/MG . o Edital completo 
poderá ser retirado na Câmara Municipal de Itaúna ou através do 
sítio www .cmitauna .mg .gov .br . Informações pelo (37) 3249-2067 . 
Itaúna, 22/01/2013 . Cleimar de Queiroz Marques – Gerente da uni-
dade administrativa e Financeira .

3 cm -23 375844 - 1
câmara Municipal de ouro branco – MGe Empresa Ponto de 
Vista Editora e Comunicação ltda ME, assinam Primeiro Têrmo 
de Prorrogação ao contrato CMob 040/2012 , cujo objeto é a pres-
tação de serviços de execução , cobertura e publicação de atos de 
expediente administrativos de pessoal, editais , avisos e outros atos 
exigidos por lei, bem como audiências públicas e outros expedien-
tes de interesse da Câmara Municipal de ouro branco . Vigência de 
02/01/2013 a 20/09/2013 . – assinado em 21 de janeiro de 21013 – 
Geraldo Pedro da silva – Presidente da Câmara de Vereadores de 
ouro branco – MG .

Câmara Municipal de ouro branco – MG e Zazá Vídeo Comuni-
cação ltda, assinam Prineiro Têrmo de Prorrogação de contrato 
CMob 021/2012, cujo objeto é a prestação de serviços de Filma-
gem das reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências Públi-
cas da Câmara Municipal de ouro branco – MG . Vigência entre 
21/01/2013 a 21/11/2013 . assinado em 21 de janeiro de 2013 – 
Geraldo Pedro da silva – Presidente da Câmara Municipal de ouro 
branco – MG .

Câmara Municipal de ouro branco – MG e atual service ltda 
ME, assinam Primeiro Têrmo de Prorrogação ao contrato CMob 
037/2012, cujo objeto é a Prestação de serviços de Higienização, 
limpeza e Conservação das Dependências da Câmara Municipal 
de ouro branco . Vigência de 09/01/2013 a 09/10/2013 . o valor 
mensal será de r$ 7 .395,37 ( sete mil trezentos e noventa e cinco 
reais e trinta e sete centavos ) . assinado em 21 de Janeiro de 2013 – 
Geraldo Pedro da silva – Presidente da Câmara Municipal de ouro 
branco - MG

6 cm -23 375888 - 1

cÂMARA MuNIcIPAl dE PARAcATu .Contrato nº 003/2013 . 
Contratante: Câmara Municipal de Paracatu . Contratada: Comércio 
de Petróleo Portal de Minas IV ltda . CNPJ:11 .851 .012/0001-46-
objeto: Constitui objeto do presente contratoa aquisição de 2 .500 
(dois mil e quinhentos) litros de gasolina comum,pelo valor total 
de r$ 7 .375,00 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais) . Dota-
ção orçamentária:
01 .01 .03 .04 .122 .0404 .4003 .3 .3 .90 .30 .00 . Empenho nº .: 24/2013 .

2 cm -23 376039 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE PARAcATu . Primeiro Termo aditivo 
ao Contrato nº 03/2012 . Contratante: Câmara Municipal de Paracatu . 
Contratada: Telc antenas ltda . CNPF: 06 .130 .415/0001-66 . objeto: 
Prorroga o prazo de duração do Contrato nº 03/2012 até 30/11/2013 . 
Empenho nº 68/2013 .

1 cm -23 376023 - 1
cÂMARA MuNIcIPAl dE PARAcATu . Primeiro Termo adi-
tivo ao Contrato nº 18/2012 . Contratante: Câmara Municipal de 
Paracatu . Contratada: ultracopy ltda . CNPF: 04 .163 .657/0001-20 . 
objeto: Prorroga o prazo de duração do Contrato nº 18/2012 até 
31/07/2013 . Empenho nº 67/2013 .

1 cm -23 376028 - 1
Câmara Municipal de Patrocínio

EDITal rEsuMIDo

Processo nº: 0003562
Modalidade: Tomada de preços
Edital nº: 1/2013
Tipo: Melhor Técnica e Preço
objeto: Contratação de sociedade de advogados especializada na 
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica em admi-
nistração Publica e Direito Municipal para a Câmara Municipal de 
Patrocínio

a Câmara Municipal de Patrocínio torna público que no dia 25 de 
fevereiro de 2013 às 14:00 hs, no departamento de compras sito na 
rua Praça olimpio Garcia brandão 1488, em Patrocínio/MG, serão 
recebidas e abertas a documentação e propostas relativas à MoDalI-
DaDE Tomada de preços nº 1/2013, que tem por objetivo a aquisição 
de: Contratação de sociedade de advogados especializada na presta-
ção de serviços de assessoria e consultoria jurídica em administração 
Pública e Direito Municipal para a Câmara Municipal de Patrocínio .
Cópias de Edital e informações complementares serão obtidas junto 
à Comissão Permanente de licitação, no endereço acima referido . 
Telefone 34-3839 1950 .

Patrocínio, 4 de janeiro de 2013 .

FabIo aParECIDo DE aNDraDE JuNIor
Presidente da Comissão Permanente de licitações

6 cm -22 375375 - 1
P . M . de ubaporanga– Processo 012/2013, Pregão Presencial 
005/2013 – a Pregoeira do Município, torna público que se encontra 
aberto os referidos processos: 1-Contratação de pessoa física, desti-
nada à coordenação do Cineclube deste Município . 2-Contratação de 
prestador de serviço para manutenção dos poços artesianos situados 
no Córrego de barracão, bem como limpeza de vias públicas das ruas 
calçadas do referido córrego. 3-Contratação de profissionais qualifi-
cados para prestar serviços na área de Vig . sanitária e Epdemiologia 
e assistencia social do Município de ubaporanga . Tipo menor preço . 
Protocolo até 05/02/2013 as 09:30 . abertura no mesmo dia as 09:45 . 
Edital disponível na P .M . – Fernanda C . r . Fernandes, Pregoeira .

3 cm -22 375658 - 1
P . M . dE ubAPoRANGA-MG- Extrato de edital de Pregão Pre-
sencial para s .r .P nº . 001/2013, Preocesso 003/2013 . onde se lê 
25/01/2013, leia-se 30/01/2012 – ubaporanga, 23 de janeiro de 2013 . 
Fernanda C . r . Fernandes - Pregoeira .

1 cm -23 375999 - 1
PREFEITuRA dE coRoNEl FAbRIcIANo/MG .aviso Pregão 
040/13 – Processo 168/13 . objeto: aquisição de gêneros alimentí-
cios secos e sucos com objetivo de manter a política de segurança 
alimentar e nutricional na cozinha comunitária no ano de 2013, em 
atendimento a secretaria Municipal de assistência social, recur-
sos Próprios . abertura dia 08/02/2013, às 15h00min . as amostras 
deverão ser entregues até o dia 05 .02 .2013, conforme Edital o Edi-
tal poderá ser retirado no site www .fabriciano .mg .gov .br ou repas-
sado via e-mail mediante solicitação via FaX pelo telefone 31-3846-
7077/7767 . Marilza Marques de oliveira . Pregoeira .

3 cm -23 376030 - 1

PREFEITuRA dE coRoNEl FAbRIcIANo– processo admi-
nistrativo nº 118/13 . Modalidade: inexigibilidade de licitação nº 
004/13 . objeto: o Município de Coronel Fabriciano, fará contrata-
ção do CoNsÓrCIo FabrICIaNo DE TraNsPorTE ColE-
TIVo, composto das empresas VIaçÃo aCaIaCa lTDa, auTo-
TraNs TraNsPorTEs urbaNos E roDoVIÁrIos lTDa e 
uNIValE TraNsPorTEs lTDa, que explorarão a prestação do 
serviço de transporte coletivo urbano e rural no município, para for-
necimento de vale-transportes linha circular municipal, para atender 
aos servidores das diversas secretarias, com recurso Próprio e Pab 
FIX e passagens para atender pacientes com permanência dia nos ser-
viços de saúde Mental, com recurso MaC Governo Estadual; para 
atender pacientes do Programa Municipal de DsT/aIDs em situa-
ção de baixo nível sócio-econômico para realizarem seus exames, 
consultas e participarem das atividades da osC, recurso Convênio 
com o Ministério da Saúde/contrapartida; para atender às oficinas de 
capacitação do Programa saúde da Família, recurso saúde em Casa/
Governo Estadual; para atender a mobilização popular, recurso Pró-
prio; para atender as demandas internas da secretaria Municipal de 
Educação, recurso Próprio; para manter as atividades do setor de 
endemias para o uso em campanha e capacitações no combate a den-
gue, recurso PFVPs; para manter as atividades do setor de Vigilân-
cia Epidemiológica para uso em campanhas e capacitações, recurso 
VACINA, para atender os serviços ofertados aos usuários benefici-
ários do Programa bolsa Família cadastrados no CrEas, recurso 
Próprio; para atender os serviços eventuais ofertados nos Cras, Ter-
ritórios I, II, III e IV, recurso Próprio; para atender aos serviços da 
secretaria Municipal de assistência social, recurso Próprio; Para 
garantir o acesso dos usuários do Projovem adolescente – recurso 
FNas/Projovem – PbV I - conta 35 .972-6 e para atender os bene-
ficiários do Bolsa Família, adolescentes participantes do Programa 
Vivaidade inseridos em cursos de qualificação e formação profissio-
nal ofertados no Programa Qualificar, Recurso Próprio, ao preço glo-
bal de r$ 2 .577 .046,95 (dois milhões quinhentos e setenta e sete mil 
quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), até 31/12/2013, 
nos termos do art . 25, inciso I, com suas alterações posteriores da 
lei 8 .666/93 . Coronel Fabriciano, 21 de janeiro de 2013 . MarIlZa 
MarQuEs DE olIVEIra . Presidente da CPl

8 cm -23 376037 - 1
PREFEITuRA dE coRoNEl FAbRIcIANo/MG . abertura 
das propostas – Concorrência nº 025/2012 – Processo nº 751/2012 . 
objeto: contratação de empresa, por menor preço global e sob regime 
de empreitada global, com medições unitárias, com fornecimento de 
mão de obra, materiais e equipamentos para ampliação da Escola 
Municipal José batista de Mendonça, bairro santa Cruz, município 
de Coronel Fabriciano/MG, recursos QsE e/ou FuNDEb 40 e/ou 
próprio . Comunicamos aos interessados que será dia 28 .01 .2013 às 
13h00min a abertura das propostas de preços . Coronel Fabriciano, 
23 de janeiro de 2013 . Marilza Marques de oliveira . Presidente da 
CPl .

3 cm -23 376032 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coRoNEl FAbRIcIANo– 
processo administrativo nº . 119/2013 . Modalidade: inexigibilidade 
de licitação nº 005/2013 . objeto: o Município de Coronel Fabri-
ciano fará contratação da empresa auToTraNs TraNsPorTEs 
urbaNos E roDoVIÁrIos lTDa, para fornecimento de vale 
transporte na modalidade de recarga de Cartão Catraca Eletrônica, 
destinados aos servidores que trabalham nos diversos setores da 
administração Municipal, que residem no Município de Timóteo, 
com recurso Próprio, ao preço global de r$ 94 .998,75 (noventa e 
quatro mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centa-
vos), até 31/12/2013, nos termos do art . 25, inciso I, com suas altera-
ções posteriores da lei 8 .666/93 . Coronel Fabriciano, 21 de janeiro 
de 2013 . Marilza Marques de oliveira . Presidente da CPl

3 cm -23 376038 - 1

PREFEITuRA dE coRoNEl FAbRIcIANo/MG .aviso Pre-
gão 039/13 – Processo 167/13 . objeto: aquisição de hortifrutigran-
jeiros e gêneros alimentícios tipo carnes, leite e queijo com o obje-
tivo de manter a política de segurança alimentar e nutricional na 
cozinha comunitária em atendimento a secretaria Municipal de 
assistência social, recurso Próprio . abertura dia 07/02/2013, às 
14h00min . as amostras deverão ser entregues até o dia 04 .02 .2013, 
conforme Edital o Edital poderá ser retirado no site www .fabri-
ciano .mg .gov .br ou repassado via e-mail mediante solicitação via 
FaX pelo telefone 31-3846-7077/7767 . Marilza Marques de oli-
veira . Pregoeira .

3 cm -23 376029 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coRoNEl FAbRIcIANo– 
processo administrativo nº . 120/2013 . Modalidade: inexigibilidade 
de licitação nº 006/13 . objeto: o Município de Coronel Fabri-
ciano fará contratação da empresa auToTraNs TraNsPorTEs 
urbaNos E roDoVIÁrIos lTDa, para fornecimento de vale 
- transportes na modalidade de recarga de Cartão Catraca Eletrô-
nica, destinados aos servidores de diversas secretarias do Municí-
pio, linha circular/Ipatinga, com recurso Próprio, ao preço global 
de r$ 165 .214,50 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e quatorze 
reais e cinqüenta centavos), até 30 .11 .2013, nos termos do art . 25, 
inciso I, com suas alterações posteriores da lei 8 .666/93 . Coronel 
Fabriciano, 21 de janeiro de 2013 . Marilza Marques de oliveira . 
Presidente da CPl .

3 cm -23 376040 - 1
PREFEITuRA dE coRoNEl FAbRIcIANo/MG . resultado 
do Pregão Presencial 003/2013 – Processo 005/2013 objeto: aqui-
sição de gêneros alimentícios secos e sucos para atendimento dos 
alunos das escolas da rede municipal de ensino e creches conve-
niadas no 1o semestre de 2013 . recursos do Programa Nacional 
de alimentação Escolar (PNaE Creche, PNaE pré-escola, PNaE 
Ensino Fundamental, PNaE Eja, Programa Mais Educação e recur-
sos Próprios . Comunicamos que as seguintes proponentes sairam 
vencedoras: alIMENTus ValE Do aço CoM . aTaCaDIsTa 
DE GENEros alIMENTÍCIos lTDa, referente aos itens 01, 03 
a 07, 09, 10, 14, 15, 17, 20, 25 a 29, 32, 35 a 37 e 40 a 42; sToP 
sHoP suPErMErCaDo lTDa, referente aos itens 02, 08, 13, 
21, 24, 30, 31 e 34; DoNaTa DIsTrIbuIDora lTDa ME, refe-
rente aos itens 11, 16, 18, 33 e 38; DMJ alIMENTos E EMPrE-
DIMENTos lTDa, referente aos itens 19, 23 e 39 . os itens 12 e 22 
foram frustrados . shirley sandra Vieira Coelho . Pregoeira .

4 cm -23 376076 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AIMoRES – MG–, situada na 
aV . av . raul soares, 310 – Centro, através da Comissão Perma-
nente de licitação, torna publico que realizou locação de imóvel de 
acordo com o art . 24, X da lei 8 .666/93 e suas alterações, Processo 
de Dispensa nº 0002/2013, valor de r$ 18 .600,00, por 12 meses, 
com o sr . Washington batista Furtado, Contrato administrativo nº . 
02 /2013 . aimorés, 03 de janeiro de 2013 . alaerte da silva, Pre-
feito Municipal .

2 cm -22 375770 - 1
Prefeitura Municipal de Alpercata-MG- extrato de contrato - pre-
gão nº .001/2013, tipo menor preço item para aquisição de Combus-
tíveis e Óleo Lubrificantes. Município de Alpercata X Auto Posto 
alpercata lTDa volor-834 .630,00 vigência: 31 .12 .2013 Presidente 
da CPl

1 cm -23 375972 - 1
Município de Alpercata: Pregão Presencial 002-2013 . Menor Preço 
por item: locação de maquinas e caminhões, o edital se encontra em 
inteira disposição dos interessados na sede da Prefeitura, na rua 
antonio sales, 100, - Centro Credenciamento e abertura dos envelo-
pes será no dia 06 .02 .2013 às 08h30minh, presidente da CPl . Muni-
cípio de alpercata: Pregão Presencial 003-2013 . objeto: tipo menor 
preço por lote para aQuIsIçÃo DE MEDICaMENTos, MaTE-
rIaIs E INsTruMENTos HosPITalarEs, o edital se encon-
tra em inteira disposição dos interessados na sede da Prefeitura, na 
rua antonio sales, 100, - Centro Credenciamento e abertura dos 
envelopes será no dia 08 .02 .2013 às 08h30minh, presidente da CPl . 
Município de alpercata -MG Tomada de Preços nº 001-2013, tipo: 
Menor Preço por item: locação de Veículos destinados ao Trans-
porte Escolar . o edital em inteiro teor se encontra na sede da Pre-
feitura, na rua antonio sales, 100, - Centro . ENTrEGa E abertura 
dos envelopes: 07 .02 .2013, às 09:00 horas . Presidente da CPl

4 cm -23 376053 - 1
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AMPARo do SERRA, 
através do Pregoeiro e Equipe de apoio, faz tornar público que irá 
realizar licitação, modalidade Pregão Presencial nº 01/2013, para 
registro de Preços (registro de Preços 01/2013), objetivando o for-
necimento para entrega imediata/em caráter emergencial, de medi-
camentos, para atendimento das atividades da assistência social e 
saúde, utilizando do catálogo abc Farma . o edital poderá ser reti-
rado na CPl da Prefeitura Municipal, na Praça João Pinheiro, 07, 
Centro, amparo do serra, Minas Gerais .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AMPARo do SERRA, 
através do Pregoeiro e Equipe de apoio, faz tornar público que irá 
realizar licitação, modalidade Pregão Presencial nº02/2013, objeti-
vando o fornecimento de merenda escolar . o edital poderá ser reti-
rado na CPl da Prefeitura Municipal, na Praça João Pinheiro, 07, 
Centro, amparo do serra, Minas Gerais .
A PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AMPARo do SERRA, 
através do Pregoeiro e Equipe de apoio, faz tornar público que irá 
realizar licitação, modalidade Pregão Presencial nº03/2013, objeti-
vando o fornecimento de material escolar . o edital poderá ser reti-
rado na CPl da Prefeitura Municipal, na Praça João Pinheiro, 07, 
Centro, amparo do serra, Minas Gerais .

5 cm -22 375741 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AMPARo do SERRA/MG: 
extrato de contrato de prestação de serviços, processo licitatório 
nº 001/2013, dispensa de licitação nº 001/2013, objeto prestação 
de serviços de publicação de atos administrativos, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Amparo do Serra e a Imprensa Oficial 
do Estado de Minas Gerais, valor estimado r$13 .288,50, assina-
tura 03/01/2013, vigencia 31/12/2013 . Francisco Paradela - Prefeito 
Municipal .

2 cm -23 375892 - 1
PREFEITuRA ANdRElÂNdIA: ProC . lICITaTÓrIo N .º 
004/13–ToMaDa DE PrEço N .º 002/13–abErTura: 14/02/13 
Às 14:00h –obJETo– Contratação de veículos para execução de 
serviços de transporte de escolares . Informações: av . N . sra Porto 
Et . salvação, 208 .– Email:prefand@dreamnet .com .br–Tel .: 35 
3325-1600 .

1 cm -23 375983 - 1
MuNIcÍPIo dE bElA VISTA dE MINAS– Ratificação. O 
prefeito Wilber José de Souza, Ratifica a Dispensa de Licitação nº 
01/2013 em favor da empresa Enscon serviços ltda para presta-
ção de serviços de administração de Vale alimentação . Período: 12 
meses . Valor r$ 1 .029,48 .

1 cm -23 376127 - 1

P .M . boM dESPAcHo/MG– Extratos: 1º (T .a) Termo aditivo 
em 14/01/13, Contrato nº 36/12 TP . 04/12, prorrogação contrato 
período 16/01/13 a 16/04/13 . objeto: fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos necessários, para ampliação, reforma e 
assentamento de rDa (rede de distribuição elétrica), em diversas 
ruas da cidade . Contratada: CsC Construtora siqueira Cardoso ltda . 
3º T . a em 09/01/13, Contrato nº 02/12 Pres . nº 105/11, prorrogação 
contrato período 10/01/13 a 09/01/14 . objeto: Prestação dos ser-
viços de vigilância eletrônica e monitoramento . Contratada: alerta 
bom Despacho a . C . limpeza ltda . Fernando Cabral, Prefeito .

3 cm -23 375935 - 1
P . M . boM dESPAcHo- aviso de licitação - Pregão Presencial 
nº 07/2013: Cessão de uso do espaço público destinado à praça de 
alimentação do carnaval popular 2013 para exploração do espaço 
público para comércio de alimentos e bebidas, com fornecimento 
de 06 tendas 10x10 e 10 barracas de alimentação 3x3 . sessão: 
06/02/13, às 09 horas . Edital: www .bomdespacho .mg .gov .br/edital . 
Informações: 37 3521 3746 ou licitacao@bomdespacho .mg .gov .br . 
Cecília Franco, pregoeira .

2 cm -23 376239 - 1

rETIFICaçÃo DE EDITal

a Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de bom Jardim de 
Minas – MG, retifica a data de entrega dos envelopes de Proposta 
Comercial, da Tomada de Preços 03/2013 – objeto: Prestação de 
serviço de Transporte Escolar, para o dia 01/02/2013 às 14:00 horas 
e, sua abertura no dia 01/02/2013 às 16:00 horas . Quaisquer outras 
informações pelo Tel: (32) 3292-1601 ou 3292-1125 .

bom Jardim de Minas, 23 de Janeiro de 2013 .

Comissão Permanente de licitações
3 cm -23 376065 - 1

PM dE boRdA dA MATA –PrC 012/2013 – PrEG 03/2013 – a 
CPl informa que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, cujo objeto é a aquisição de combustível para manutenção 
dos veículos da frota municipal . abertura dos envelopes 06/02/2013 
às 13:00 horas . borda da Mata, 22 de janeiro de 2013 . Informações 
(35)3445-1221–Denize barbosa – Pregoeira .
PM dE boRdA dA MATA –PrC 016/2013 – PrEG 04/2013 – 
a CPl informa que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial, cujo objeto é a aquisição de botijão de gás para manu-
tenção dos departamentos . abertura dos envelopes 06/02/2013 às 
15:00 horas . borda da Mata, 22 de janeiro de 2013 . Informações 
(35)3445-1221–Franciene santana – Pregoeira .
PM dE boRdA dA MATA –PrC 015/2013 – PrEG 05/2013 – a 
CPl informa que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, cujo objeto é a aquisição de leite tipo C para manutenção 
da merenda escolar, creche e distribuição aos carentes . abertura dos 
envelopes 07/02/2013 às 13:00 horas . borda da Mata, 22 de janeiro 
de 2013 . Informações (35)3445-1221–Denize barbosa – Pregoeira .

4 cm -23 375987 - 1
Prefeitura Municipal de buenópolis - MG- Processo n .º 007/2013 
- Pregão Presencial 006/2013 - objeto: Contratação de prestação de 
serviços na área de saúde, no município . Data: 06/02/2013 ás 09h00 
min . Informações: telefax: 0xx 38 . 3756 .1213 / e-mail: bue_licita-
cao@yahoo .com .br – CPl - José alves- Prefeito Municipal .

1 cm -23 375985 - 1
o Município de cachoeira de Minastorna público o Contrato n .º 
001/13:
Partes: Município de Cachoeira de Minas X CaIXa ECoNÔMICa 
FEDEral .
objeto: Prestação de serviços de recolhimento de taxas e tributos .
Processo licitatório n .º 196/12 – Inexigibilidade n .º 004/12 .
Vigência: 02/01/2013 a 31/12/2013 .
Valor: r$ 16 .8000,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais) .
Dotação orçamentária: 02 .03 .01 .04 .122 .0401 .2 .007 .339039-31 .
Cachoeira de Minas, 02 de janeiro de 2013 . Carlos augusto Tenório 
Dionísio – Prefeito Municipal .

3 cm -23 376168 - 1
o Município de cachoeira de Minastorna público o Contrato n .º 
006/13:
Partes: Município de Cachoeira de Minas X CoNsTruTora 
MoMPrEra lTDa .
objeto: Execução da estação de tratamento de esgoto no lotea-
mento Morada do sol neste Município .
Processo licitatório n .º 160/12 – Tomada de Preços n .º 012/12 .
Vigência: 16/01/2013 a 14/07/2013 .
Valor: r$ 216 .643,10 (Duzentos e dezesseis mil, seiscentos e qua-
renta e três reais e dez centavos) .
Dotações orçamentárias: 02 .06 .01 .17 .512 .1702 .1 .076 .449051-298; 
e 02 .06 .02 .17 .512 .1702 .1 .124 .449051-380 . Cachoeira de Minas, 
16 de janeiro de 2013 . Carlos augusto Tenório Dionísio – Prefeito 
Municipal .

3 cm -23 376175 - 1
o Município de cachoeira de Minastorna público: INEXIGIbI-
lIDaDE n .º 001/13 – Processo licitatório n .º 003/13 .
Parte: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas XCEMIG - DIs-
TrIbuICao s .a . .
objeto: Execução de iluminação pública no Município, no lotea-
mento habitacional Novo Horizonte, COHAB e modificação de rede 
de distribuição aérea urbana .
Valor: r$ 21 .162,40 (Vinte e um mil, cento e sessenta e dois reais 
e quarenta centavos) .
Cachoeira de Minas, 22 de janeiro de 2013 . Carlos augusto Tenório 
Dionísio – Prefeito Municipal .

3 cm -23 376177 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMANducAIA-MG

Prorrogação Contratual-Contrato nº 144/08 - Proc . 181/2008, Mod: 
Dispensa nº 10/2008 - objeto: locação de Imóvel – Contratado sr . 
Ildeu Candido da silva - no valor r$ 950,34 (novecentos e cin-
qüenta reais e trinta e quatro centavos)-Contratante o Município de 
Camanducaia – Fica Prorrogado o contrato acima por mais 02(dois) 
meses a partir de 08/01/13 à 08/03/13 .
Prorrogação Contratual-Contrato nº 129/12 - Proc . 187/12, Mod: 
Dispensa nº 019/12 – objeto: locação de Imóvel – Contratado sr . 
benedito de Faria - no valor r$ 7 .000,00 (sete mil reais)-Contra-
tante o Município de Camanducaia – Fica Prorrogado o contrato 
acima por mais 07(sete) meses a partir de 10/01/13 à 10/08/13 .
aviso de Publicação: Prc . 018/13, Mod: Pregão Presencial – nº 
013/13 Tipo: Menor Preço por lote - objeto: registro de Preços 
para aquisição de materiais para construção entrega parcelada - 
Maior desconto sobre a tabela (revista informador dos construtores) 
– Entrega dos Envelopes de Habilitação e abertura dia 07/02/2013 
ás 09hs . obs .: Informações e retirada da integra do Edital na Prefei-
tura”; horário comercial no setor de licitações Tel .: 35 3433-1323 .

4 cm -23 376084 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMPo do MEIo- aviso de 
licitação pregão nº 00008/2013 tipo: menor preço unitário- objeto 
aquisição de materiais para laboratório para uso no HosPITal 
MuNICIPal aNToNIo rEIs . Data 23 de janeiro de 2013 , aber-
tura 05/02/2013 às 09:00  . Mais informaões e Edital completo junto 
à Prefeitura Municipal de Campo do Meio, rua Dr . José Mesquita 
Netto 356, Centro, Campo Do Meio-MG, CEP 37165-000, telefone 
35 3857 1319 - Vitor Jayme de Morais - Pregoeiro

2 cm -23 375990 - 1
o Município de capitólio/MG, com sede administrativa na 
rua Mons . Mário da silveira, 110, inscrito no CNPJ sob o nº . 
16 .726 .028/0001-40, torna público através do sr . Prefeito, José Edu-
ardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento licitatório nº . 
17/2013, modalidadePregão Presencial n .º 06/2013, do tipo menor 
valor item, objetivando a contratação de empresa para prestação de 
sErVIços GraFICos . a abertura da sessão será às 15 horas do 
dia 07 de fevereiro de 2013, quando serão recebidos os envelopes 
(documentação e proposta comercial) e credenciados os represen-
tantes das empresas licitantes . os interessados deverão entrar em 
contato com o setor de licitações através do telefone (37)33731244 
para maiores informações e aquisição de cópia na íntegra do Edital . 
Prefeito Municipal .

o Município de Capitólio/MG, com sede administrativa na 
rua Mons . Mário da silveira, 110, inscrito no CNPJ sob o nº . 
16 .726 .028/0001-40, torna público através do sr . Prefeito, José 
Eduardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento licitató-
rio nº . 18/2013, modalidadePregão Presencial n .º 07/2013, do tipo 
menor valor item, objetivando a aquisição de GENEros alIMEN-
TICIos . a abertura da sessão será às 09 horas do dia 07 de feve-
reiro 2013, quando serão recebidos os envelopes (documentação e 
proposta comercial) e credenciados os representantes das empresas 
licitantes . os interessados deverão entrar em contato com o setor de 
licitações através do telefone (37)33731244 para maiores informa-
ções e aquisição de cópia na íntegra do Edital . Prefeito Municipal .

6 cm -23 375862 - 1
o MuNIcIPIo dE cARboNITAtorna publico que realizará 
licitação modalidade pregão presencial n .°003/2013 nos termos da 
lei 10 .520/02 e Decreto Municipal n .°10/2009 .objeto:Pregão Pre-
sencial visando Contratação de prestação de serviço de Transporte 
de Feirantes dos Povoados/Comunidades até a sede deste Municí-
pio .Tipo:menor preço por item .abertura 05/02/2013 as 09:00 .Edi-
tais completos e informações pelo telefax:(38)35261944 ou pelo 
email:licitacaocarbo@yahoo .com .br .

2 cm -23 375841 - 1
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