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DuToVIAS Do BRASIL S.A.

CNPJ/MF Nº 15 .803 .895/0001-70 - NIrE Nº 31 .300 .100 . 723
Extrato da ata de aGE de 11/6/14 . 1 . Data, hora e local: aos 11/6/14, 
às 17hs, na sede social da Dutovias do Brasil s .a . (“Companhia”), 
localizada na rua Bernardo Guimarães nº 245, 11º e 15º andares, Fun-
cionários, CEP 30140-080, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais . 2 . Convocação e quorum: Dispensada a convocação pré-
via, consoante ao disposto no art . 124, §4º da lei nº 6 .404/76 (“lei 
das s .a .”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do “livro de Presença de 
acionistas” . 3 . Mesa: Presidente: antonio Borges leal Castello Branco 
e secretário: Marcos de Campos ludwig . 4 . ordem do Dia: (i) aprovar 
a alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) aprovar a altera-
ção do artigo 2º do Estatuto social; e (iii) aprovar a consolidação do 
Estatuto social . 5 . Deliberações tomadas por unanimidade: os acionis-
tas da Companhia, por unanimidade de votos, decidiram: (i) aprovar a 
alteração do endereço da sede da Companhia de rua Bernardo Guima-
rães nº 245, 11º e 15º andares, Funcionários, na Cidade de Belo Hori-
zonte, Estado de Minas Gerais para rua Bernardo Guimarães nº 245, 
15º andar, sala candeia, Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais . (ii) Em virtude da deliberação acima, restou 
aprovada a alteração do artigo 2º do Estatuto social que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “artigo 2º - a Companhia tem sede e foro na 
rua Bernardo Guimarães, nº 245, 15º andar, sala candeia, Funcionários, 
CEP 30140-080, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
podendo abrir quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior, 
por deliberação da Diretoria .” (iii) aprovar a consolidação do Estatuto 
social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata 
sob a forma de anexo I . 6 . Encerramento: Nada mais havendo a ser tra-
tado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia Geral Extraordiná-
ria no livro próprio, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada 
e assinada . assinatura dos Presentes: Presidente: antonio Borges leal 
Castello Branco, secretário: Marcos de Campos ludwig; acionista: 
Manabi S.A. BH, 11/6/14. JUCEMG. Dutovias do Brasil S.A. Certifico 
o deferimento em 1/7/14 e o registro sob o nº 5329560 . Marinely de 
Paula Bomfim - Sec. Geral.
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DuToVIAS Do BRASIL S.A.

 CNPJ/MF Nº . 15 .803 .895/0001-70 - NIrE Nº . 31 .300 .100 . 723
Extrato da ata de AGoE de 29/4/14. 1.Data, hora e local:aos 
29/4/14, às 17hs, na sede social da Dutovias do Brasil s .a . (“Compa-
nhia”), localizada na rua Bernardo Guimarães nº 245, 11º e 15º anda-
res, Funcionários, Belo Horizonte/MG2.Convocação e quorum: Dis-
pensada a convocação prévia, consoante ao disposto no art . 124, §4º da 
lei nº 6 .404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionis-
tas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “livro de Pre-
sença de acionistas” .3.Mesa: Presidente: antonio Borges leal Castello 
Branco e secretário: Marcos de Campos ludwig .4.ordem do Dia: Em 
aGo: (i) leitura, discussão e aprovação do relatório da administra-
ção, das demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/13; (ii) Deliberação sobre o resultado do exercí-
cio social encerrado em 31/12/13; (iii) Fixação da remuneração anual 
global para a Diretoria; (iv) Determinação dos jornais para realização 
de publicações legais da Companhia; e (v) reeleição dos membros da 
Diretoria . Em aGE: (i) Deliberar sobre o aumento do capital social da 
Companhia, mediante a emissão de 13 .000 .000 novas ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, ao preço total de r$ 13 .000 .000,00; 
(ii) aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto social em razão do 
aumento de capital; e (iii) aprovar a consolidação do Estatuto social .5.
Deliberações tomadas por unanimidade: os acionistas da Compa-
nhia, por unanimidade de votos, decidiram: Em aGo: (i) aprovar o 
relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao 
exercício social findo em 31/12/13; (ii) Como o resultado do exercício 
social da Companhia findo em 31/12/13 foi negativo, aprovar a desti-
nação deste para a conta de “Prejuízos acumulados”, consubstanciado 
nas demonstrações financeiras; (iii) Aprovar a fixação da remuneração 
anual global máxima da Diretoria em até r$ 60 .816,00 a serem distri-
buídos em duodécimos entre os diretores; (iv) Ratificar os jornais para 
realização de publicações legais da Companhia como sendo o Hoje em 
Dia e o DOEMG, restando ratificadas todas as publicações da Compa-
nhia realizadas em referidos jornais até a presente data; e (v) aprovar 
a reeleição de todos os membros da Diretoria, para um mandato de 1 
ano a contar da presente data, conforme a seguir: (a) sr . ricardo antu-
nes Carneiro Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira 
de Identidade n .º 380196-8 (IFP/rJ) e inscrito no CPF/MF sob o n .º 
548 .349 .887-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do rio 
de Janeiro, com escritório na rua Humaitá nº 275, 10º andar, Parte 
1 (parte), Humaitá, CEP 22261-005, como Diretor Presidente; (b) sr . 
Joaquim Martino Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
Carteira de Identidade n .º MG18258 (ssP/MG) e inscrito no CPF/MF 
sob o n .º 164 .832 .356-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Elza Brandão rodarte nº 
330, apartamento 1400, Belvedere, CEP 30320-630, como Diretor 
de Desenvolvimento e Tecnologia; (c) sr . antonio Borges leal Cas-
tello Branco, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Carteira 
de Identidade n .º 04209832-7 (IFP/rJ) e inscrito no CPF/MF sob o n .º 
627 .517 .197-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do rio 
de Janeiro, na rua Paulo César de andrade nº 240, apartamento 901, 
laranjeiras, CEP 22221-090, como Diretor Financeiro e Diretor de 
relações com Investidores; (d) sr . ricardo abramof, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Carteira de Identidade n .º MG-1 .559 .616 (ssP/
MG) e inscrito no CPF/MF sob o n .º 388 .290 .886-68, residente e domi-
ciliado na Cidade e Estado do rio de Janeiro, com escritório na rua 
Humaitá nº 275, 10º andar, Parte 1 (parte), Humaitá, CEP 22261-005, 
como Diretor Comercial; (e) sr . José Tadeu de Moraes, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n .º MG-467967 
(ssP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o n .º 327 .471 .956-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com 
escritório na rua Bernardo Guimarães nº 245, 11º / 15º andares, Fun-
cionários, CEP 30140-080, como Diretor de operações; (f) sr . Marcos 
de Campos ludwig, brasileiro, casado, advogado, inscrito na oaB-rJ 
sob o n .º 156 .327 inscrito no CPF/MF sob o n .º 928 .460 .170-34, domi-
ciliado na Cidade e Estado do rio de Janeiro, com escritório na rua 
Humaitá nº 275, 10º andar, Parte 1 (parte), Humaitá, CEP 22261-005, 
como Diretor Jurídico; e (g) sr . augusto alves Tannure, brasileiro, 
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 09 .534 .459-4 
(IFP/rJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 072 .101 .667-77, com escritório 
na Cidade e Estado do rio de Janeiro, na rua Humaitá, 275, 10º andar, 
parte 1, Humaitá, CEP 22261-005, como Diretor de Desenvolvimento 
logístico . Todos os membros da Diretoria reeleitos serão empossados 
em seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos 
de posse, lavrados em livro próprio . os diretores ora eleitos declaram 
não estarem inabilitados ou incurso em nenhum dos crimes previs-
tos em lei e na regulamentação expedida pela CVM que os impeçam 
de exercer suas funções . Em aGE: (i) aprovar o aumento do capital 
social da Companhia ao preço de emissão total de r$ 13 .000 .000,00 
totalmente destinado à conta de capital social, passando então o capi-
tal social da Companhia de r$ 900,00 para r$ 13 .000 .900,00, tendo 
sido emitidas 13 .000 .000 novas ações ordinárias nominativas sem valor 
nominal . Todas as ações foram subscritas neste ato pela Manabi s .a ., 
mediante integralização através da conversão dos aFaCs celebrados 
entre a Manabi s .a . e a Companhia . (ii) aprovar a alteração do art . 
5º do Estatuto Social a fim de refletir o aumento de capital aprovado 
acima, passando a sua redação a vigorar da seguinte forma: “artigo 5º 
- o Capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado 
é de r$ 13 .000 .900,00 (treze milhões e novecentos reais), dividido em 
13 .000 .900 (treze milhões e novecentas) ações ordinárias, todas nomi-
nativas e sem valor nominal .” (iii) aprovar a consolidação do Estatuto 
social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata 
sob a forma de anexo I .6.Encerramento:Nada mais havendo a ser tra-
tado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia Geral ordinária e 
Extraordinária no livro próprio, que depois de lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada . assinatura dos Presentes: Presidente: antonio 
Borges leal Castello Branco, secretário: Marcos de Campos ludwig; 
acionista: Manabi s .a . BH, 29/4/14 . JuCEMG . Dutovias do Brasil 
S.A. Certifico o deferimento em 9/6/14 e o registro sob o nº 5286635. 
Marinely de Paula Bomfim – Sec. Geral.
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MoRRo Do PILAR MINERAIS S.A.
CNPJ/MF nº 12.057.510/0001-84 - NIRE 31.300.098.605

Extrato da ata de aGoE de 29/4/14 .1 .Data, Hora e local: aos 29/4/14, 
às 16hs, na sede social da Morro do Pilar Minerais s .a . (“Compa-
nhia”), localizada na rua Bernardo Guimarães nº 245, 11º e 15º anda-
res, Funcionários, Belo Horizonte/MG 2 .Convocação e quorum: Dis-
pensada a convocação prévia, consoante ao disposto no art . 124, §4º da 
lei nº 6 .404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia, conforme assinaturas constantes do “livro de Presença 
de acionistas” . 3 .Mesa: Presidente: antonio Borges leal Castello 
Branco e secretário: Marcos de Campos ludwig . 4 .ordem do Dia: Em 
aGo: (i) leitura, discussão e aprovação do relatório da administra-
ção, das demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/13; (ii) Deliberação sobre o resultado do exercí-
cio social encerrado em 31/12/13; (iii) Fixação da remuneração anual 
global para a Diretoria; (iv) Determinação dos jornais para realização 
de publicações legais da Companhia; e (v) reeleição dos membros da 
Diretoria . Em aGE: (i) Deliberar sobre o aumento do capital social da 
Companhia, mediante a emissão de 1 .300 .000 novas ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, ao preço total de r$ 1 .300 .000,00; 
(ii) aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto social em razão do 
aumento de capital; e (iii) aprovar a consolidação do Estatuto social . 
5 .Deliberações tomadas por unanimidade: os acionistas da Companhia, 
por unanimidade de votos, decidiram: Em aGo: (i) aprovar o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício 
social findo em 31/12/13; (ii) Como o resultado do exercício social da 
Companhia findo em 31/12/13 foi negativo, aprovar a destinação deste 
para a conta de “Prejuízos acumulados”, consubstanciado nas demons-
trações financeiras; (iii) Aprovar a fixação da remuneração anual glo-
bal máxima da Diretoria em até r$ 60 .816,00 a serem distribuídos em 
duodécimos entre os diretores; (iv) Ratificar os jornais para realização 
de publicações legais da Companhia como sendo o Hoje em Dia e o 
DOEMG, restando ratificadas todas as publicações da Companhia reali-
zadas em referidos jornais até a presente data; e (v) aprovar a reeleição 
de todos os membros da Diretoria, para um mandato de 1 ano a contar 
da presente data, conforme a seguir: (a) sr . ricardo antunes Carneiro 
Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade 
n .º 380196-8 (IFP/rJ) e inscrito no CPF/MF sob o n .º 548 .349 .887-91, 
residente e domiciliado na Cidade e Estado do rio de Janeiro, com escri-
tório na rua Humaitá nº 275, 10º andar, Parte 1 (parte), Humaitá, CEP 
22261-005, como Diretor Presidente; (b) sr . Joaquim Martino Ferreira, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n .º 
MG18258 (ssP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o n .º 164 .832 .356-15, 
residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, na rua Elza Brandão rodarte nº 330, apartamento 1400, Bel-
vedere, CEP 30320-630, como Diretor de Desenvolvimento e Tecnolo-
gia; (c) sr . antonio Borges leal Castello Branco, brasileiro, divorciado, 
engenheiro, portador da Carteira de Identidade n .º 04209832-7 (IFP/
rJ) e inscrito no CPF/MF sob o n .º 627 .517 .197-91, residente e domi-
ciliado na Cidade e Estado do rio de Janeiro, na rua Paulo César de 
andrade nº 240, apartamento 901, laranjeiras, CEP 22221-090, como 
Diretor Financeiro e Diretor de relações com Investidores; (d) sr . 
ricardo abramof, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira 
de Identidade n .º MG-1 .559 .616 (ssP/MG) e inscrito no CPF/MF sob 
o n .º 388 .290 .886-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do 
rio de Janeiro, com escritório na rua Humaitá nº 275, 10º andar, Parte 
1 (parte), Humaitá, CEP 22261-005, como Diretor Comercial; (e) sr . 
José Tadeu de Moraes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Car-
teira de Identidade n .º MG-467967 (ssP/MG) e inscrito no CPF/MF 
sob o n .º 327 .471 .956-00, residente e domiciliado na Cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na rua Bernardo 
Guimarães nº 245, 11º / 15º andares, Funcionários, CEP 30140-080, 
como Diretor de operações; (f) sr . Marcos de Campos ludwig, brasi-
leiro, casado, advogado, inscrito na oaB-rJ sob o n .º 156 .327 inscrito 
no CPF/MF sob o n .º 928 .460 .170-34, domiciliado na Cidade e Estado 
do rio de Janeiro, com escritório na rua Humaitá nº 275, 10º andar, 
Parte 1 (parte), Humaitá, CEP 22261-005, como Diretor Jurídico; e (g) 
sr . augusto alves Tannure, brasileiro, casado, advogado, portador da 
carteira de identidade nº 09 .534 .459-4 (IFP/rJ), inscrito no CPF/MF 
sob o nº 072 .101 .667-77, com escritório na Cidade e Estado do rio de 
Janeiro, na rua Humaitá, 275, 10º andar, parte 1, Humaitá, CEP 22261-
005, como Diretor de Desenvolvimento logístico . Todos os membros 
da Diretoria reeleitos serão empossados em seus respectivos cargos 
mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro 
próprio . os diretores ora eleitos declaram não estarem inabilitados 
ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamen-
tação expedida pela CVM que os impeçam de exercer suas funções . 
Em aGE: (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia ao 
preço de emissão total de r$ 1 .300 .000,00 totalmente destinado à conta 
de capital social, passando então o capital social da Companhia de r$ 
6 .928 .075,98 para r$ 8 .228 .075,98, tendo sido emitidas 1 .300 .000 
novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal . Todas as ações 
foram subscritas neste ato pela Manabi s .a ., mediante integralização 
através da conversão dos aFaCs celebrados entre a Manabi s .a . e a 
Companhia. (ii) Aprovar a alteração do Art. 5º do Estatuto Social a fim 
de refletir o aumento de capital aprovado acima, passando a sua reda-
ção a vigorar da seguinte forma: “artigo 5º - o Capital social da Com-
panhia totalmente subscrito e integralizado é de r$8 .228 .075,98 (oito 
milhões, duzentos e vinte e oito mil, setenta e cinco reais e noventa e 
oito centavos), dividido em 7 .831 .860 (sete milhões, oitocentas e trinta 
e uma mil e oitocentas e sessenta) ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal .” (iii) aprovar a consolidação do Estatuto social 
da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata sob 
a forma de anexo I . 6 .Encerramento: Nada mais havendo a ser tra-
tado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia Geral ordinária 
e Extraordinária no livro próprio, que depois de lida e achada con-
forme, foi aprovada e assinada . assinatura dos Presentes: Presidente: 
antonio Borges leal Castello Branco, secretário: Marcos de Campos 
ludwig; acionista: Manabi s .a . BH, 29/4/14 . JuCEMG . Morro do 
Pilar Minerais S.A. Certifico o deferimento em 9/6/14 e o registro sob o 
nº 5286637. Marinely de Paula Bomfim - Sec. Geral.
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 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO
 – aVIsos DE lICITaçÃo –

– PrEGÃo PrEsENCIal n .º 009/2014 (Menor preço por Item) para 
aquisição de Dietas, medicamentos e material de informática – recur-
sos do Pro-Hosp . o pregão será realizado no dia 29/08/2014, às 14:00 
horas .
– PrEGÃo PrEsENCIal n .º 010/2014 (Menor preço por Item) para 
aquisição de equipamentos e outros materiais para Bloco Cirúrgico e 
CTI – Convênio 073/2013 –sEs/MG . o pregão será realizado no dia 
01/09/2014, às 14:00 horas .
– PrEGÃo PrEsENCIal n .º 011/2014 (Menor preço por Item) para 
aquisição de Veículo – Convênio 1 .422/2013 – sEs/MG . o pregão será 
realizado no dia 01/09/2014, às 16:00 horas .
Maiores informações junto a Comissão de licitação, das 14 às 17 
horas, à avenida Geraldo athayde, 397 – 1º andar – Bairro são João – 
Telefone (038) 3229-4089 – CEP 39400-292 – Montes Claros/MG .
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PRIME ALIMENToS S.A.
CNPJ Nº 09.296.491/0001-34 - NIRE: 3130002590-0

EDITAL DE CoNVoCAÇÃo - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
oRDINáRIA -o Presidente do Conselho de administração daPRIME 
ALIMENToS S.A ., no cumprimento de suas atribuições estatutárias, 
CoNVoCa os srs . acionistas a comparecerem àASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAoRDINáRIAque se realizará às 09 (nove) horas do 
dia 22 (vinte e dois) de agosto do ano de 2014, na sede da sociedade, 
rua Padre Zanor, nº 2 .500, Bairro Distrito Industrial da Br 262, em 
Pará de Minas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 .1 
- aumento do capital autorizado de r$ 6 .000 .000,00 (seis milhões de 
reais) para r$ 12 .000 .000,00 (doze milhões de reais), com autorização 
de emissão de 6 .000 (seis mil) ações ordinárias, no valor de r$ 500,00 
(quinhentos reais) cada, e, 6 .000 (seis mil) ações preferenciais, no valor 
de r$ 500,00 (quinhentos reais) cada e, se aprovado, a correspondente 
reforma do art . 4º do Estatuto social da Companhia; 1 .2 - Fixação de 

prazo para exercício do direito de preferência, não inferior a 30 (trinta) 
dias; 1 .3 - alteração do artigo 5º do Estatuto da Companhia para espe-
cificar a forma de representação das Ações. 1.4 - Consolidação do Esta-
tuto da Companhia; 1 .5 - outros assuntos de interesse da sociedade . 
Pará de Minas, 08 de agosto de 2014 . (a) JoÃo BosCo MarTINs 
DE aBrEu - Presidente do Conselho de administração .
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Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17 .197 .385/0001-21 – NIrE 35 .300 .038 .688

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 28 de março de 2013

Data, Hora e Local:aos 28/03/2013, às 8 horas, na sede social da 
Cia ., na av . Getúlio Vargas, nº 1 .420, 5º e 6º andares, salas 501 a 
505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG .Convocação 
e Presença:Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º, do 
art . 124, da lei nº 6 .404/76, tendo em vista a presença da totalidade 
dos acionistas da Companhia, conforme verificado pelas assinaturas 
constantes no livro de Presença dos acionistas .Mesa:Werner stettler 
– Presidente .ordem do Dia:Deliberar sobre:(1)o aumento do capi-
tal social da Cia . e(2)a alteração do art . 4º do Estatuto social da Cia . 
em decorrência do aumento de capital realizado .Deliberações:após 
a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, as acionistas da Cia ., sem qualquer reserva ou ressalva, 
decidiram:1)aprovar o aumento do capital social da Cia ., a ser rea-
lizado por sua acionista controladora, Zurich Insurance Company 
ltd ., no valor de r$804 .990 .586,60 para r$891 .185 .772,09, um 
aumento, portanto, no valor de r$86 .195 .185,49 mediante a emissão 
de 56 .336 .723 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, com preço de emissão de R$1,53 por ação, fixado de acordo com 
o art . 170, § 1º, II, da lei nº 6 .404/76, o qual, observada a expressa 
renúncia do direito de preferência pela acionista Zurich life Insu-
rance Company ltd ., foi totalmente subscrito e integralizado pela 
Zurich Insurance Company ltd ., nos termos do Boletim de subscri-
ção anexo (anexo I); e,2)aprovar a alteração do “caput” do art . 4º do 
Estatuto social da Cia ., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 4º- o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
r$891 .185 .772,09, dividido em 493 .980 .654 ações ordinárias nomina-
tivas, sem valor nominal .” .Encerramento:Nada mais havendo a tra-
tar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta 
ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes . o sr . Presi-
dente esclareceu que a matéria ora deliberada dependerá, para além da 
sua aprovação pela susEP, da homologação da aGE de 30/11/2012, 
processo nº 15 .414100776/2012-86 e aGE de 26/12/2012, processo nº 
15414 .100039/2013-64 que trata de aumento de capital social anterior . 
Belo Horizonte, 28 de março de 2013 . a) Presidente – Werner stettler; 
p/ Zurich Insurance Company ltd . – Werner stettler; p/ Zurich life 
Insurance Company ltd . – Werner stettler .Declaração:Declaramos 
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro 
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apos-
tas . (ass .)Mesa:Werner stettler – Presidente .Acionistas:Zurich Insu-
rance Company ltd ., p/ Werner stettler – Procurador; Zurich life Insu-
rance Company ltd ., p/ Werner stettler – Procurador . Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 5353582 em 
12/08/2014. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
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Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688

ata da assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 28 de junho de 2013

Data, hora e local: 23/06/2013, às 08 hs ., na sede social da Cia ., na av . 
Getúlio Vargas, nº 1 .420, 5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 
e 601 a 621, Belo Horizonte-MG . Convocação e Presença: dispensada a 
convocação prévia, nos termos do § 4º, do art . 124, da lei nº 6 .404/76, 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia ., con-
forme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença dos 
acionistas . Mesa: Werner stettler – Presidente . ordem do Dia: Deli-
berar sobre 1) o aumento do capital social da Cia . e 2) a alteração do 
art . 4º do Estatuto social da Cia . em decorrência do aumento de capital 
realizado . Deliberações: após a leitura, análise e discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, as acionistas da Cia ., sem qualquer reserva 
ou ressalva, decidiram: 1) aprovar o aumento do capital social da Cia ., 
a ser realizado por sua acionista controladora, Zurich Insurance Com-
pany ltd ., no valor de r$891 .185 .772,17 para r$1 .038 .787 .290,40, um 
aumento portanto, no valor de r$147 .601 .518,23 mediante emissão de 
110 .150 .387 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
com preço de emissão de R$ 1,34 por ação, fixado de acordo com o Art. 
170, § 1º, II, da lei 6 .404/76, o qual, observada a expressa renúncia do 
direito de preferência pela acionista Zurich life Insurance Company 
ltd ., foi totalmente subscrito e integralizado pela Zurich Insurance 
Company ltd ., nos termos do Boletim de subscrição anexo (anexo I); 
e, 2) aprovar alteração do “Caput” do art . 4º do Estatuto social da Cia ., 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “art . 4º .o capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de r$ 1 .038 .787 .290,40 divi-
dido em 604 .131 .041 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal” .Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa 
pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada 
é assinada por todos os presentes . a) Presidente – Werner stettler . p/
Zurich Insurance Company ltd . – Werner stettler . p/ Zurich life Insu-
rance Company ltd . – Werner stettler . Declaração: Declaramos para os 
devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio 
e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nela apostas . (ass .) 
Werner stettler – Presidente . acionistas: Zurich Insurance Company 
ltd . – p . Werner stettler – Procurador, Zurich life Insurance Company 
ltd . – p . Werner stettler – Procurador . Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 5353583 em 12/08/2014. 
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

9 cm -15 596566 - 1

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 35.300.038.688

ata da assembleia Geral Extraordinária de 
Re-Ratificação realizada em 05 de agosto de 2014

1 . Data, hora e local: aos 05/08/2014, às 10:00 hs ., na sede social da 
Cia ., na av . Getúlio Vargas, nº 1420, 5º e 6º ands ., salas 501 a 505, 
507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG . 2 . Convocação e 
presença: Dispensada a convocação, nos termos do art . 124, § 4º, da 
lei nº 6 .404/76, em virtude da presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Cia ., conforme assinaturas constantes 
no livro de Presença de acionistas . 3 . Mesa: Presidente: Werner stet-
tler; secretária: Juliana abdulack . 4 . ordem do Dia: Deliberar sobre 
a re-ratificação da AGE realizada em 13/06/2014, a fim de requerer a 
reconsideração da solicitação de encerramento da filial da Cia., locali-
zada em Macaé-rJ e considerar uma paralisação temporária . 5 . Deli-
berações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, foram 
tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a re-ratificação da 
ata de aGE realizada em 13/06/2014, registrada na JuCEMG sob o 
nº 5334431 em 10/07/2014, para reconsiderar a solicitação de encerra-
mento da filial da Cia. localizada na rua Capitão luiz Bellegard, 407, 
salas 604 e 605, Macaé-rJ, com CNPJ nº 17 .197 .385/0166-30, NIrE 
33.901.199.688. 5.2. Aprovar então a paralisação temporária da filial 
da Cia . localizada na rua Capitão luiz Bellegard, 407, salas 604 e 
605, Macaé-rJ . Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a ata que se refere esta aGE, que após lida, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes . (ass .) Presidente – Werner stettler . p/ Zurich 
Insurance Company ltd . – Werner stettler . p/ Zurich life Insurance 
Company ltd . b) Juliana abdulack . Declaração: Declaramos para os 
devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio 
e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas . são 
Paulo, 05/08/2014 . (ass .) Juliana abdulack – secretária . JuCEMG – 
Certifico o registro sob o nº 5354010 em 13/08/2014. Marinely de Paula 
Bomfim – Secretária Geral.
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o FuNDo MuNICIPal DE saÚDE DE salINas/MG, torna pública 
a DIsPENsa DE lICITaçÃo Nº . 038/2014, respaldada pelo art . 24, 
inciso IV, da lei 8 .666/93 . objeto: aquisição de material médico hospi-
talar para o Hospital Mun . Dr . oswaldo Prediliano santana . Contratada: 
DIsFarMoC DIsTrIBuIDora DE ProDuTos FarMaCÊuTI-
Cos lTDa, CNPJ n° 10 .463 .662/0001-51, valor: r$ 10 .955,00 . Dot . 
orçamentária: 10 .302 .0101 . 2412-33903300 D-552 . salinas/MG, 
18/08/2014 . Fabiana dos santos araújo - Presidente da CPl .

2 cm -18 596685 - 1
Fundo Mun . de saúde Brumadinho/MG . Homologo PP 032/14, ref . rP 
p/ aq . de medicamentos padronizados, sendo venc . ativa Com . de Prod . 
Hospitalares ltda, itens: 21, 22, 29, 107, 121; BH Farma Comercio 
ltda, itens: 03, 04, 83; Centermedi-Com . de Prod . Hospitalares ltda, 
itens 08, 17, 89, 101, 103, 104, 108, 120; Com . Cirúrgica rio Clarense 
ltda, itens: 05, 06, 07, 10, 14, 20, 23, 28, 37, 39, 41, 42, 48, 50, 53, 
54, 57, 58, 64, 66, 67, 72, 79, 98, 99, 115, 122, 126; Costa Camargo 
Com . de Prod . Hosp . ltda, itens: 100, 106, 114, 116, 123, 124; Cris-
tália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda, itens: 11, 12, 13, 15, 16, 24, 
25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 44, 47, 51, 55, 56, 62, 63, 65, 75, 76, 
77, 78, 90, 91, 92, 95, 96, 102, 118; Dimaci/MG Mat . l Cirúrgico ltda, 
itens: 02, 09, 30, 43, 49, 59, 60, 80, 82, 93, 109, 111; Drogafonte ltda, 
itens: 61, 70, 85, 86, 87, 97, 105, 112, 113 Farmaconn ltda, itens: 68, 
69, 73, 74, 110, 117; Hospfar Ind . Com . Prod . Hospitalares, itens: 01, 
19, 46, 81, 119, 127, 128; Multifarma Comercial ltda: 18, 88 . Itens 
rev .: 27, 36, 45, 52, 71, 84, 94, 125 . Vr estimado total r$ 1 .211 .088,94 . 
Brumadinho, 15 .08 .14 . José Paulo silveira ataide - Gestor do Fundo 
Municipal de saúde .
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Câmaras e Prefeituras 
do Interior

 CAMARA MuNICIPAL DE ARAXá . Concurso Público . Errata 
nº: 04 . Em virtude o feriado regional de Nossa senhora da aba-
dia, no dia 15/082014, ficam prorrogadas as inscrições com pedido 
de isenções para o concurso público até o dia 18/08/2014 (seunda-
feira) . a Errata está disponível no site: www .araxa .mg .leg .br, ou 
através do documento afixado no mural de avisos da Câmara, Av. 
João Paulo II nº: 1200 – bairro Guilhermina Vieira Chaer – ara-
xá-MG . Contato: (34) 3612-6929 . Presidente Miguel alves Ferreira 
Junior .
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ExTraTo Do PrEGÃo PrEsENCIal Nº 05/2014

a Câmara Municipal de Barão de Cocais, através de sua Pregoeira, 
torna Público aos interessados que fará realizar no dia 04/09/2014, 
às 14:00 horas, no endereço: av . Getúlio Vargas, nº 65, Centro, em 
Barão de Cocais/MG, a licitação na modalidade PrEGÃo PrE-
sENCIal, do tipo MENor PrEço Por ITEM, tendo por objeto: 
aquisição de equipamentos de informática para atendimento das 
necessidades da Câmara Municipal, conforme descrição do anexo 
I – Termo de referência, parte integrante do Instrumento Convo-
catório . o Edital completo encontra-se à disposição no site www .
cmbaraodecocais .mg .gov .br . Maiores esclarecimentos poderão ser 
obtidos através do e-mail licitacao@cmbaraodecocais .mg .gov .
br, pelo telefone (31) 3837-1391, ou na sede da Câmara Munici-
pal com a Pregoeira, à av . Getúlio Vargas, n .º 65, Centro, Barão de 
Cocais-MG, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas . Barão de 
Cocais, 15 de agosto de 2014 . silvane dos santos Coutinho Nasci-
mento - Pregoeira .
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A CÂMARA MuNICIPAL DE BELo oRIENTE/MG– Extrato 
de contrato – Contrato nº 05/2014, Contratado: Magno rogério 
santos - ME, CNPJ: 17 .358 .190/0001-16 oBJETo: Contratação 
de 02 (dois) veículos, ambos, tipo passeio, capacidade mínima de 
05 (cinco) lugares, 04 (quatro) portas laterais, sendo estes, comple-
tos, potência do motor mínima de 1 .4 e máximo de 1 .8 cilindra-
das, com mínimo de 85 CV, Bi combustível, câmbio automático ou 
manual de cinco velocidades a frente e uma a ré, com bagageiro de 
no mínimo 400 litros, ano de fabricação não inferior a 2012, em 
bom estado de conservação, sem limites de quilometragens, ou seja, 
quilometragem livre para atender a Câmara Municipal no transporte 
de pessoal, expediente e material da Câmara Municipal de Belo 
oriente . licitação: Carta Convite: 002/2014, dotação orçamentária: 
0102 .01 .010310001 .4002 .339039, Valor total r$ 56 .000,00 Belo 
oriente MG, 22 de abril de 2014 . PrEsIDENTE: WalDIr MEN-
DEs Da sIlVa
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a CÂMara MuNICIPal DE IGaraPÉ- MG torna público o 
extrato do contrato Nº 09/2014, firmado em 15/08/2014 entre a 
Câmara Municipal de Igarapé e a empresa ClÁuDIo FErNaN-
DEs Dos saNTos-ME; objeto: Fornecimento e Instalação em 
chapa lisa Es .18, em uma área de 41,91m² pintada na cor branca, 
para o fechamento lateral e fundo do telhado da Câmara Municipal 
de Igarapé; Modalidade Pregão nº: 05/2014; Valor: r$ 11 .450,00; 
signatários pela contratante Micharlis stânio da Fonseca e pela con-
tratada Cláudio Fernandes dos santos .
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aVIso DE rETIFICaçÃo DE EDITal - aCÂMara MuNICI-
Pal DE ouro PrETo comunica aos interessados que foram efe-
tuadas retificações noEDITAL e seuANEXO III, do PREGÃO PRE-
sENCIal Nº 09/2014, ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 18/2014, 
que tem por objeto a contratação de empresa para locação de licença 
de uso de sistemas Informatizados de Gestão Pública e serviços de 
conversão de dados, compreendendo implantação, parametrização, 
suporte técnico operacional, treinamento e atualizações que garan-
tam as alterações legais, corretivas e evolutivas e as que vierem a ser 
exigidas pela legislação e Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. Comunica ainda, que o edital com as devidas retificações 
encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de 
Compras e Patrimônio da Câmara Municipal de ouro Preto, situ-
ado à Praça Tiradentes, nº . 41, Centro, ouro Preto/MG, ou atra-
vés do sítio: http://www .cmop .mg .gov .br . Fica marcada a abertura 
dos envelopes para às 9:30 horas, do dia 29 de agosto de 2014, em 
sua sede, no endereço supracitado . Informações pelo telefone: (31) 
3552-8504 . ouro Preto, 18 de agosto de 2014 . Maria aparecida 
Guimarães de Paula – PrEGoEIra .
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INExIGIBIlIDaDE DE lICITaçÃo nº001/2013 - CrEDEN-
CIaMENTo nº 001/2013
a CÂMara MuNICIPal DE saNTos DuMoNT- MG, situada 
na av . Getúlio Vargas, nº 231 – Centro, santos Dumont, MG, torna 
público para todos os interessados que encontra-se prorrogado por 
mais doze meses o prazo para o CrEDENCIaMENTo de táxis 
e veículos do tipo van, para prestação de serviço de transporte de 
passageiros, em conformidade com os deslocamentos efetuados 
pelos servidores e colaboradores da CMsD . os interessados pode-
rão requerer o credenciamento a qualquer tempo durante o prazo de 
vigência . Maiores informações no endereço supracitado ou através 
do telefone (32) 3252-9600, de segunda a sexta-feira, das 14h00min 
às 17h00min, com a Comissão Permanente de licitações . Cópia 
do Edital de Credenciamento nº001/2013 poderá ser obtida no site 
<http://www .camarasd .mg .gov .br> . 14 de agosto de 2014 . FlÁ-
VIO HENRIQUE RAMOS DE FARIA, Presidente da CMSD.
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