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GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A
CNPJ/MF nº 02.167.325/0001-99

NIRE 3.130.002.931-0
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2011.
1. Data, Hora e Local da Assembléia: Realizada no dia 22 de setembro
de 2011 às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida
General David Sarnoff, nº 4.600, bairro Cidade Industrial, na Cidade de
Contagem, Estado de Minas Gerais. 2. Convocação: Realizada através de
Editais de Convocação publicados nos jornais “O Diário Oficial da União”,
Minas Gerais - Caderno 3 e Jornal “O Tempo” Belo Horizonte, edições dos
dias 13, 14 e 15 de setembro de 2011. 3. Presenças: Presentes acionistas
representando a maioria do capital social da Sociedade, constituindo,
portanto, quorum legal para instalação e deliberação da matéria constante
da ordem do dia, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de
Acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Guilherme
Segala de Mello e secretariados pelo Sr. Welder Ferreira Santos. 5. Ordem
do Dia: (a) deliberar sobre a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da
Companhia para incluir a locação de locomotivas no objeto social. 6.
Deliberações: Os acionistas apreciaram as matérias constantes da ordem
do dia e tomaram as deliberações que seguem, por unanimidade e sem
quaisquer restrições: (a) alterar o objeto social da empresa, com a
conseqüente modificação da redação do artigo 3º do Estatuto Social, que
passa a  vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 3º - A Sociedade
tem por objeto: a) o  projeto,  a fabricação, a comercialização, a distribuição,
a importação, a exportação, a locação, diretamente ou através de terceiros,
agentes  ou representantes de locomotivas e suas respectivas partes, peças
e componentes; b) a revenda de partes, peças , componentes e de conjuntos
completos ou incompletos de componentes, partes e peças destinadas à
locomotivas; c) a prestação de serviços relacionados com os produtos
mencionados na alínea “a” incluindo, mas não se limitando à montagens,
supervisão de montagem, manutenção preventiva, reparos, modernizações
e assistência técnica; d) manutenção, montagem, instalação, supervisão de
montagem e/ou de instalação, assistência técnica, verificação técnica, pré-
funcionamento e reparos de equipamentos mecânicos, elétricos,
eletromecânicos e eletrônicos; e) o projeto, a fabricação, distribuição,
comercialização, importação, exportação, diretamente ou através de
terceiros, agentes ou representantes de equipamentos e sistemas elétricos
de propulsão para veículos rodoviários (troleibus) e ferroviários (metrô)
usados preponderamente no transporte de passageiros e suas respectivas
partes peças e componentes. f) a revenda de partes, peças, componentes e
conjuntos, completos ou incompletos de componentes, partes e peças para
sistemas elétricos de propulsão de veículos; g) a prestação dos serviços
relacionados com os produtos mencionados na alínea “e” incluindo, mas
não se limitando à montagens, supervisão de montagem, manutenção
preventiva, modernizações e assistência técnica; h) o exercício da
intermediação de negócios para os produtos e serviços retro mencionados,
bem como de outras linhas correlatas, inclusive através de distribuição e
representação comercial; e i) a participação em outras sociedades, como
acionistas ou quotista, desde que tal participação constitua um meio de
realizar o objeto social mencionados nos itens “a” a “h” acima, ou por
razões de incentivos fiscais. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os
trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. Acionistas presentes: GE Sistemas de Controles
Inteligentes Metroferroviarios S.A., representada por Guilherme Segala
de Mello, Diretor Presidente e Welder Ferreira Santos, Diretor Financeiro.
Contagem, 22 de setembro de 2011. Certifico que a presente é cópia  fiel
da ata da Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 22 de setembro de
2011, lavrada em livro próprio. (a) Guilherme Segalla de Melo - Presidente;
(a) Welder Ferreira Santos - Secretário; Acionistas Presentes: (a) GE
Sistemas de Controles Inteligentes Metroferroviários Ltda - pp. Guilherme
Segala de Melo. (a) GE Sistemas de Controles Inteligentes Metroferroviários
Ltda - p.p. Welder Ferreira Santos. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - Certifico o Registro sob o Nro.: 4.716.365 - Data:
04/11/2011 #GE Transportes Ferroviários S.A.# Protocolo: 11/720.509-5.
(a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

foi instalada .7 . Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata em forma 
de súmario, nos termos do art . 130, parágrafo 1º da lei nº 6404/76; 
que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas preferencia-
listas presentes . Nova lima, 26 de outubro de 2011 . (a) Bruno Maldo-
nado Turra - Presidente; sérgio Honório Freitas - secretário . acionistas 
Preferencialistas Presentes: (a) Bruno Maldonado Turra, (a) rodrigo 
augusto Pires, (a) erick silva azevedo, (a) renato Pantel Pereira, (a) 
luiz Malta laudares Junior, (a) roberto Heleno de oliveira Junior, (a) 
ray Queiroga Pinto Junior, (a) Henrique Massa Guimarães, (a) Fer-
nanda de Faria abreu Ferracioli, (a) luiz octávio Barros de souza, 
(a) alan Torquetti dos santos Júnior, (a) Mark Paladino, (a)Newton 
alves da rocha Junior, (a) adriano Márcio Macedo Campos,(a)sér-
gio Honório Freitas, (a)renata Henriques Mendes Kalid, (a)Wellerson 
Cavalieri, (a)Marco antônio Venâncio Mendes . Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais - Certifico o Registro Sob o Nro.: 4.716.337 em 
04/11/2011 #Instituto de desenvolvimento Gerencial s/a# Protocolo: 
11/780.795-8. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
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CoTresa s .a . CNPJ n° 21 .557 .889/0001-82
 Ficam os senhores acionistas da sociedade Cotresa s .a ., CNPJ: 
21 .557 .889/0001-82, Convocados para participarem da assembléia 
Geral ordinária/extraordinária de continuação da assembléia aGo/e, 
iniciada no dia 28/04/2011, a ser realizada no dia 08/12/2011, às 11 
horas na av . Barão do rio Branco nº 3408, alto dos Passos, nesta 
cidade, para tratar dos assuntos contidos na pauta inicial, constante 
do edital já publicado anteriormente, a saber: 1º - exame e votação 
do relatório da Diretoria, acompanhamento das demonstrações finan-
ceiras referente aos exercícios de 2005/2006/2007/2008/2009 e 2010 . 
2º deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios . 3º - 
outros assuntos de interesse da sociedade . acham-se à disposição dos 
senhores acionistas na sede social da empresa os documentos que se 
referem o art . 133 da lei 6 .404/76, relativos aos exercícios de 2005/ 
2006/2007/2008/2009 e 2010 . Juiz de Fora, 24 de novembro de 2011 . 
Walter abizaid Junior - diretor superintendente . 
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câmaras e Prefeituras 
do Interior
edital de licitação nº005/2011

a Câmara Municipal de Brazópolis, através do seu Presidente Vereador 
sérgio Fernandes dos reis, no uso de suas atribuições legais, comu-
nica aos interessados que, sob a modalidade: Tomada de Preços 001-
2011(menor preço), através da Comissão de licitação, selecionará pro-
postas de preços para a aquisição de material de construção para obra 
de ampliação e reforma do Prédio da Câmara Municipal de Brazópo-
lis- na Praça Wenceslau Braz, s/n- Centro- Brazópolis - Minas Gerais, 
CeP 37 .530-000 no dia 19(dezenove) de dezembro, a partir das 14:00 
h, no Plenário da Câmara . Maiores informações sobre o presente edital 
podem ser obtidas junto a secretaria executiva da Câmara Municipal 
de Brazópolis, pessoalmente, em dia e horário de expediente, a partir 
das 13:00h ou pelo telefone ( 35) 3641-1046 . Copias do edital pode-
rão ser obtidas através do site http://www .camarabrazopolis .mg .gov .
br/ .Brazópolis, 21 de Novembro de 2011 . sérgio Fernandes dos reis 
–Presidente da Câmara; Péricles Pinheiro- Presidente da Comissão de 
licitação .
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a Câmara Municipal de lagoa da Prata - MG torna público que rea-
lizará licitação na Modalidade PreGÃo PreseNCIal, de N .º 
07/2011 – cujo objeto é a CoMPra de MaTerIaIs e eQuIPa-
MeNTos de INForMÁTICa . a abertura se dará no dia 09 / 12 / 
2011, às 13:00 horas . Informações no setor de Compras da Câmara, das 
12 às 18 horas, à rua Ângelo Perilo, n .º 35, centro, nesta cidade, Tel . n .º 
37-3261-1577 e no sítio www .camaralp .mg .gov .br .
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ProCesso lICITaTÓrIo 05/2011 – 
PreGÃo PreseNCIal 05/2011

a CÂMara MuNICIPal de laVras comunica aos interessados 
que em fase da ausência de licitantes do Processo licitatório acima 
epigrafado de menor preço para a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de telefonia móvel para o fornecimento de 
12 linhas para a Câmara Municipal de lavras . repetira o processo em 
nova data . apresentação das proposta: dia 12 /12/2011 até as 13 horas . 
Julgamento: dia 12/12/2001, às 13 horas e 30 minutos . o edital encon-
tra-se na sede da Câmara Municipal de lavras, à rua raul soares, 65 
– 3º andar, ou pelo site: www .camaralavras .mg .gov .br – Telefone (35) 
3821-6140 – José Medeiros – Pregoeiro .
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CÂMara MuNICIPal de serITINGa
edITal de INTIMaçÃo

o Presidente da Câmara Municipal de seritinga, no uso de suas atri-
buições legais, VeM através do presente edITal, realizar a INTIMa-
çÃo do sr . roberto Pinto de souza, denunciado no Processo admi-
nistrativo 01/2011, bem como de seu Procurador, dr . Mauro Jorge de 
Paula Bonfim, OAB/MG 43.712, a fim de que tomem conhecimento 
de: I - Fica marcado o dia 29 de novembro de 2011, as 13h00 horas, na 
Câmara Municipal de seritinga, o julgamento do denunciado, devendo 
os mesmos comparecer no dia, hora e local acima descrito . Cláudio 
Moreira arantes .Presidente da Câmara Municipal .
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 PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coRoNEl FAbRIcIANo . 
edITal resuMIdo . ProCesso adMINIsTraTIVo Nº 839/11 . 
ModalIdade: dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº 020/11 . oBJeTo: 
o Município de Coronel Fabriciano fará contratação da FuNdaçÃo 
Israel PINHeIro, para contratação de serviços de consultoria na 
área de arquitetura e urbanismo, geotecnia, trânsito e transporte, e 
suporte jurídico para a finalização do Plano Diretor Participativo de 
Coronel Fabriciano, com recurso Próprio, para o período de 150 (cento 
e cinqüenta) dias, ao valor global de r$ 200 .000,00 (duzentos mil 
reais), nos termos do art . 24, inciso XIII da lei Federal nº 8 .666/93, 
com suas alterações posteriores . Coronel Fabriciano, 23 de novembro 
de 2011 . MarIlZa MarQues de olIVeIra . Presidente da CPl
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PREFEITuRA MuNIcIPAl dE coRoNEl FAbRIcIANo– 
ProCesso adMINIsTraTIVo Nº 849/2011 . ModalIdade: 
INeXIGIBIlIdade de lICITaçÃo Nº 042/11 . oBJeTo: o Muni-
cípio de Coronel Fabriciano fará contratação da empresa l . d . dos 
REIS LIVROS, para fornecimento de livros de berçário específicos à 
faixa etária, para garantir o atendimento às crianças de 01, 02 e 03 anos 
no CMeI “espaço da Infância” e CMeI do bairro Mangueiras, com 
recurso Fundeb, ao preço global de r$ 4 .400,00 (quatro mil e quatro-
centos reais), nos termos do art . 25, inciso I, com suas alterações pos-
teriores da lei 8 .666/93 . Coronel Fabriciano, 24 de novembro de 2011 . 
MarIlZa MarQues de olIVeIra . Presidente da CPl
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PREFEITuRA MuNIcIPAl dE AlMENARA/MG- devido a 
erro de digitação, retificamos data de abertura publicada para o LEI-
lÃo 002/2011 -alienação de veículos inservíveis para o Município . 
a data correta é 14/12/2011 . demais informações permanecem inal-
teradas . almenara/MG, 25 de novembro de 2011 . Patrícia Guimarães 
Nogueira – Presidente da CPl – Fabiany Ferraz Gil Figueiredo – Pre-
feita Municipal .
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 MuNIcÍPIo ARAXá/MG, torna público abertura Pregão Presencial 
08 .206/2011, aquisição de materiais elétricos para atender as obras no 
galpão de reciclagem da secretaria de desenvolvimento urbano . aber-
tura 13/12/11 15:00 hs . edital disponível: 29/11/11, no site: www .araxa .
mg .gov .br . setor de licitações: 0(34)3691-7022 . dr . Jeová Moreira da 
Costa, Prefeito Municipal – 23/11/11 .
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A Prefeitura Municipal de Arceburgo,por seu Prefeito Munici-
pal, HOMOLOGA o resultado final do Processo Seletivo Público nº 
01/2011, divulgado em 18/11/2011, realizado pela empresa seap Con-
sultoria & Concursos Públicos, através do decreto 116/2011 . antônio 
roberto da Costa – Prefeito Municipal
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 PREFEITuRA dE AREAdo– extrato de contrato ref . dispensa 
nº132/2011 – Partes: Prefeitura x associação de Futsal de alfenas – 
objeto: arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal de 2011, 
composto por dois árbitros e um mesário - r$6 .448,00 – vigência: 
09/12/2011 –ass: 17/11/2011 – rubens V . Bornelli – Prefeito .
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PREFEITuRA dE AREAdo– aviso de licitação Pregão 098/2011– 
Tipo: Consumo – regime: Menor Preço unitário – objeto: aquisi-
ção de Guloseimas para serem distribuidos às crianças na ocasião do 
Natal - Vigência IMedIaTa . data: 09/12/2011, sexta-feira, abertura 
prevista para 13:00 horas . Mais informações e edital completo junto à 
Prefeitura Municipal de areado, à rua Monsenhor Faria, 88 - Centro, 
pelo telefone (35) 3293-1333-ramal 28, pelo e-mail: compras@areado .
mg .gov .brou pelo site www .areado .mg .gov .br
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aPREFEITuRA MuNIcIPAl dE bAMbuÍ-MGTorNa 
PÚBlICo ProCesso lICITaTorIo Nº . 075/2011 PreGÃo Pre-
seNCIal Nº . 013/2011 Para CoNTraTaçÃo de INsTITuIçÃo 
FINaNCeIra, CoM eXClusIVIdade, Para PresTaçÃo dos 
serVIços de PaGaMeNTo dos serVIdores MuNICIPaIs . 
aBerTura serÁ eM 06/12/2011 Às 09:00Hs No seTor de 
lICITações desTa PreFeITura sITuada Á Pç . MoZarT 
TÔrres, Nº . 68, CeNTro . MaIores INForMações e o edI-
Tal CoMPleTo PodeM ser oBTIdos Pelo sITe WWW .
BaMBuI .MG .GoV .Br . BaMBuÍ, eM 25 de NoVeMBro de 
2011 . TaTIaNe CarValHo – PreGoeIra .
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PREFEITuRA dE bARÃo dE cocAIS/MG-
 eXTraTo de TerMo adITIVo a CoNTraTo

- data da assinatura: 01/07/2011 . 2º T . a . ao Contrato nº: 01-016/11 . 
Partes: PMBC x antônio soares . Prorroga o prazo de vencimento para 
29 de agosto de 2011 .

- data da assinatura: 26/09/2011 . 3º T . a . ao Contrato nº: 01-016/11 . 
Partes: PMBC x antônio soares . Prorroga o prazo de vencimento para 
31 de outubro de 2011, retroagindo seus efeitos e 29/08/2011 .
- data da assinatura: 13/09/2011 . 1º T . a . ao Contrato nº: 01-031/11 . 
Partes: PMBC x empresa Caraça Transportes e Turismo ltda . altera os 
valores das tarifas, conforme decreto Municipal nº 039/11 .
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o Município de barão de cocaistorna público a HoMoloGaçÃo 
do Processo licitatório 0108/2011, registro de Preço no Pregão Presen-
cial 0051/2011 que possui como objeto aquisição de materiais e reagen-
tes para manutenção do laboratório do Hospital Municipal Waldemar 
das dores, neste município . licitantes vencedores: BH laBoraTÓ-
rIos lTda - ePP com valor total estimado de r$ 7 .031,20 (sete mil, 
trinta e um reais e vinte centavos); IN VITro dIaGNÓsTICa lTda 
com valor total estimado de r$ 351 .464,00 (trezentos e cinquenta e um 
mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais); laB sHoPPING dIaG-
NÓsTICa lTda com valor total estimado de r$ 12 .906,00 (doze mil e 
novecentos e seis reais); eQuIPar MédICo e HosPITalar lTda 
com valor total estimado de r$ 9 .855,50 (nove mil, oitocentos e cin-
quenta e cinco reais e cinquenta centavos); dIsTrIBuIdora Para-
NHos arTIGos Para laBoraTÓrIos lTda – ePP com valor 
total estimado de r$ 194 .816,50 (cento e noventa e quatro mil, oitocen-
tos e dezesseis reais e cinquenta centavos); alKa TeCNoloGIa eM 
dIaGNÓsTICos, CoMérCIo, IMPorTaçÃo e eXPorTaçÃo 
de ProduTos lTda com valor total estimado de r$ 1 .300,00 (um 
mil e trezentos reais); Med CeNTer CoMerCIal lTda com valor 
total estimado de r$ 8 .192,30 (oito mil, cento e noventa e dois reais e 
trinta centavos); laBINBraZ CoMerCIal lTda com valor total 
estimado de r$ 3 .363,00 (três mil e trezentos e sessenta e três reais); 
QuIBasa QuÍMICa BÁsICa lTda com valor total estimado de r$ 
5 .830,00 (cinco mil e oitocentos e trinta reais); laB lINe dIaGNÓs-
TICa lTda – ePP com valor total estimado de r$ 13 .200,00 (treze mil 
e duzentos reais) e KaTal BIoTeCNolÓGIa e CoMérCIo lTda 
com valor total estimado de r$ 52 .575,00 (cinquenta e dois mil e qui-
nhentos e setenta e cinco reais) . Barão de Cocais, 24 de Novembro de 
2011 . Geraldo abade das dores - Prefeito Municipal .
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Município de barão de cocaisatravés da Pregoeira Oficial, torna 
pública a abertura do Processo licitatório Nº 0128/2011, Modalidade 
Pregão – registro de Preços Nº 0064/2011, cujo objeto é a aquisição de 
cesta básica e óleo de soja para atendimento com alimentação básica a 
famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica cadastradas 
na secretaria Municipal de assistência social, bem como atendimento 
a crianças atendidas pelo Programa Protocolo desnutrição, em parceria 
com secretaria de saúde . sessão Pública dia: 12/12/2011, ás 09:00 hs 
na sala do departamento de licitação . o edital estará disponível no 
site da Prefeitura, – licitação – Pregão Presencial . Barão de Cocais, 
25 de novembro de 2011 . Maria elizabete almeida Gonçalves – Pre-
goeiro Oficial.

 Município de Barão de Cocais através da Pregoeira Oficial, torna 
pública a abertura do Processo licitatório Nº 0129/2011, Modalidade 
Pregão – registro de Preços Nº 0065/2011, cujo objeto é a Contratação 
de Prestação de serviço de entretenimento infantil utilizando – se de: 
brinquedos infláveis, cama elástica, carrinho de pipoca e máquina de 
algodão doce para animação e recreação infantil nos projetos sociais 
em atendimento a secretaria Municipal de assistência social . sessão 
Pública dia: 12/12/2011, ás 13:00 hs na sala do departamento de lici-
tação . o edital estará disponível no site da Prefeitura, – licitação – 
Pregão Presencial . Barão de Cocais, 25 de novembro de 2011 . Maria 
Elizabete Almeida Gonçalves – Pregoeiro Oficial.
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PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAETÉ
resulTado da CreNdeNCIaMeNTo Nº003/2011

o Município de Caeté-MG torna público a quem possa interessar que 
a CredeNCIaMeNTo acima citado, será reVoGada, conforme 
art . 49 da lei 8 .666/93 . Toda documentação está à disposição dos inte-
ressados na sala de licitações . Maiores informações pelo telefone (31) 
3651-8047 . Caeté, 22 de novembro de 2011 .

PreFeITura MuNICIPal de CaeTé
resulTado do PreGÃo PreseNCIal Nº 033/2011

o Município de Caeté-MG torna público a quem possa interes-
sar o resultado do pregão acima citado, sendo vencedora a empresa: 
sTrada VeÍCulos e Peças lTda . Toda documentação está à 
disposição dos interessados na sala de licitações . Maiores informações 
pelo telefone (31) 3651-8047 . Caeté, 22 de novembro de 2011 .

PreFeITura MuNICIPal de CaeTé
PreGÃo PreseNCIal Nº 036/2011

 o Município de Caeté-MG torna público a quem possa interessar que 
no dia 07/12/2011 às 09:30 horas, fará realizar licitação na modali-
dade acima citada, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aqui-
sição de materiais pedagógicos em atendimento ao FMCaC . Valor 
esTIMado:r$ 8 .587,11 . o edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados, gratuitamente no site: www .caete .mg .gov .br . Maiores infor-
mações pelo telefone (31) 3651-8047 . Caeté, 22 de novembro de 2011 .

PreFeITura MuNICIPal de CaeTé
ToMada de Preço Nº 005/2011

 o Município de Caeté-MG torna público a quem possa interessar que 
no dia 13/12 /2011 às 09:30 horas, fará realizar licitação na modalidade 
acima citada, tipo Menor Preço Global, cujo objeto é Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de revitalização dos 
Passos da Paixão – Paradas de Procissão no distrito de Morro Verme-
lho, município de Caeté, segundo condições deste edital e seus anexos . 
Valor esTIMado: r$ 14 .249,63 . o edital encontra-se disponível 
para compra no setor de Protocolos no valor de r$ 20,00 . Maiores 
informações pelo telefone (31) 3651-8047 . Caeté, 22 de novembro de 
2011 .

PreFeITura MuNICIPal de CaeTé
ProrroGaçÃo PreGÃo PreseNCIal 

Nº 030/2010 - aTa srP 017/2010
o Município de Caeté – MG torna público a quem possa interessar que 
a ata de registro de Preços acima mencionada, cujo objeto é forneci-
mento e recarga de cartuchos, toners e outros para uso em diversos, 
foi prorrogados pelo período de 01(um) ano conforme preceitua a lei . 
Todos os documentos estão à disposição dos interessados na sala de 
licitação desta Prefeitura . Maiores informações na sala de licitação ou 
pelo telefone (31) 3651 – 8047 . Caeté, 22 de novembro de 2011 .

11 cm -24 238755 - 1
PREFEITuRA MuNIcIPAl dE cAMbuIeXTraTo de TerMo 
adITIVo - PrC Nº . 1283/2010 - Concorrência Nº . 001/2010 - objeto: 
execução de obra de engenharia visando a construção de escola na 
Vila Nossa senhora aparecida em Cambuí - MG . adITIVo: Fica o 
Contrato de prestação de serviços Nº . 144/2010, aditado em 11,04% 
(onze Inteiros e Quatro décimos por Cento), perfazendo o valor de 
r$ 73 .905,25 (setenta e Três Mil Novecentos e Cinco reais e Vinte e 
Cinco Centavos), em virtude da necessidade de realização de serviços 
complementares . Publique-se: Cambuí, 17 de novembro de 2011 Bene-
dito antonio Guimenti Prefeito Municipal .

3 cm -24 238712 - 1

 Prefeitura M . de capinópolis –a CPl torna Pública a realização da 
Concorrência Pública nº003/11. Objeto: aquisição de combustível, fil-
tros lubrif ., estopas e graxas p/ veículos e máquinas do Órgão Público 
p/ o período de 06 (seis) meses . entrega dos envelopes e abertura de 
propostas: 28/12/11 às 13h00min horas na av . odovilho a . Garcia 
nº330,B . alvorada III nesta cidade de Capinópolis-MG . o edital com-
pleto poderá ser adquirido no endereço acima no horário das 12h00min 
às 18h00min . Capinópolis-MG, 23/11/11 . Comissão P . de licitação .

2 cm -25 238909 - 1

JuNTA coMERcIAl do ESTAdo dE MINAS GERAIS – 
cERTIdÃo SIMPlIFIcAdA dIGITAl . Certificamos que as 
informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta 
Comercial e são vigentes na data da sua expedição . Nome empresa-
rial: Cooperativa de Crédito de Muriaé ltda . – sICooB CredIMur . 
Natureza Jurídica: Cooperativa. Número de Identificação do Regis-
tro de empresas – NIre: 3140000541-2 . CNPJ: 66 .193 .350/0001-20 . 
data de arquivamento do ato Constitutivo: 06/06/1991 . data de Iní-
cio de atividade: 16/09/1989 . endereço Completo: rua Pascoal Ber-
nardino 101 – Centro CeP .: 36880000 – Muriaé/MG . objeto social: 
Prática de operações e exercício das atividades na área creditícia . 
Capital r$ 0,00 . Capital Integralizado r$ 0,00 . Prazo de duração: 
Indeterminado . diretoria: CPF/NIre – Nome – Term . Mandato – 
Cargo: 057 .537 .166-87, edson Teixeira Filho, 31/03/2013 – diretor 
administrativo . 193 .850 .726-68, roberto Francisco Braz, 31/03/2013 
– Conselheiro Vogal . 262 .184 .296-87, Nelson luiz Carvalho schach-
nik, 31/03/2013 – diretor Presidente . 300 .743 .557-91, luiz Gonzaga 
Gomes, 31/03/2013 – Conselheiro Vogal . 340 .880 .166-53, Francisco 
Xavier Borges, 31/03/2013, diretor Financeiro . status: xxxxxx . situ-
ação: ativa . Último arquivamento: 10/11/2011 . Número 4719493 . 
ato: 007 – ata de assembléia Geral extraordinária . evento(s): 219 
– eleição / destituição de diretores . empresa(s) antecessora: Nome 
anterior – Nire – Número – uF – Tipo movimentação . Cooperativa de 
Crédito rural de Muriaé ltda . – CredIMur, -, 3238249, -, altera-
ção de Nome empresarial . Filial(ais) nesta unidade da Federação ou 
fora dela: Nire – CNPJ – endereço: 3190169745-7, -, rua alferes Chi-
quinho, 47 – Centro – 36893000 – Miradouro – MG . 3190169892-5, 
66 .193 .350/0002-00, avenida silveira Brum, 63 salas 5/6 – Cen-
tro – 36860000 – Patrocínio do Muriaé – MG . 3190169893-3, -, 
Praça dr . Miguel Pereira, 109 – Centro – 36790000 – Miraí – MG . 
3190169894-1, -, Praça Dom Delfim, 91 – Centro – 36895000 – 
Vieiras – MG . 3190169895-0, -, Praça Ângelo rafael Barbuto, 58 – 
Centro - 36855000 – eugenópolis – MG . 3190169897-6, -, rua Pei-
xoto Filho, 122 – Centro – 36500000 – ubá – MG . 3190169954-9, 
66 .193 .350/0010-10, avenida américo Taveira, 90 – Centro – 
36555000 – ervália – MG . 3190169955-7, -, rua emilio Carlos 
almeida, 0 – Centro – 36793000 – são sebastião da Vargem alegre 
– MG . 3190178910-6, -, avenida Nelson soares dutra, 117 – Cen-
tro – 36795000 – santana de Cataguases – MG . 3190178913-1, -, 
Praça Nossa senhora de Fátima, 901 a, Centro – 36878000 – rosá-
rio da limeira – MG . 3190181386-4, -, avenida Monteiro de Cas-
tro, 621 – Barra – 36880000 – Muriaé – MG . 3190217374-5, 
66 .193 .350/0015-25, rua João dornelas, 390 – dornelas 36880000 – 
Muriaé – MG . observações: sob o número 4 .316 .612 de 29/03/2010, 
Carta de renúncia datada de 13/11/2009 do sr . altomirando Viegas 
de Carvalho Neto ao cargo de Conselheiro desta Cooperativa . Nada 
mais . Belo Horizonte, 24 Novembro 2011, 17:48 . (a) Marinely de 
Paula Bomfim – Secretária Geral.

11 cm -25 238957 - 1

INSTITuTo dE dESENVolVIMENTo GERENcIAl S/A
livro de Registro de Atas de Assembléias Gerais
cNPJ: 05 .485 .279/0001-64 - NIRE 31300023079

ATA dA ASSEMblÉIA GERAl EXTRAoRdINARIA REAlI-
ZAdA EM 26 dE ouTubRo dE 2011 . 1 . data, Hora e local da 
Assembléia: aos 26 dias do mês de outubro do ano dois mil e onze, 
realizou-se às 10 horas a assembléia Geral extraordinária na sede social 
do Instituto de desenvolvimento Gerencial s .a ., NIre 31300023079, 
com sede em Nova lima, estado de Minas Gerais, alameda da serra, 
nº 500, sala do Conselho de administração, Bairro Vila da serra, CeP 
34 .000-000 (“Companhia”) .2 . convocação: devidamente realizada 
através de publicações no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais nos 
dias 15/10/2011, 18/10/2011 e 19/10/2011, no Caderno 3, páginas 04, 
05 e 10 respectivamente e no diário do Comércio, nos dias 17/10/2011, 
18/10/2011 e 19/10/2011, no caderno de economia, páginas 04, 24 e 
06, respectivamente .3 . Presença: Presentes acionistas preferencialistas 
titulares de montante inferior a 4% (quatro por cento) do capital social, 
sem direito a voto, consoante assinatura no livro de registro de presença 
de acionistas .4 . Mesa: os trabalhos foram presididos pelo sr . Bruno 
Maldonado Turra, sendo a assembléia secretariada por mim, sérgio 
Honório Freitas .5 . ordem do dia: Iniciados os trabalhos, foi lida a 
pauta do dia, que tinha como fim tratar dos seguintes temas: (a) Elei-
ção do Presidente do Conselho de administração; (b) eleição do Vice-
Presidente do Conselho de administração; (c) eleição do novo mem-
bro do Conselho de administração; (d) outros assuntos de interesse 
da sociedade .6 . deliberações: devido à ausência de acionista detentor 
de ações ordinárias não foi alcançado o quorum de instalação previsto 
no artigo 125 da lei n . 6 .404/76, motivo pelo qual a assembléia não 


