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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas

Câmara municipal 
de Belo Horizonte

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 29/2019
aVIso de lICITaçÃo

a Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar, a partir das 14:00 horas do 
dia 12 de setembro de 2019 , pelo site www .comprasnet .gov .br, licita-
ção na modalidade Pregão eletrônico, tendo por objeto a contratação de 
serviço de buffet tipo coquetel para atender ao evento do Grande Colar 
do Mérito legislativo Municipal de Belo Horizonte . o texto integral do 
edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à 
disposição dos interessados na Internet, nos sites www .comprasnet .gov .
br , (utilizando-se para pesquisa o Código uasG nº 926306)  e www .
cmbh .mg .gov .br (link Transparência-licitações), bem como na seção 
de apoio a licitações, telefone: (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 
18:00 horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos escla-
recimentos adicionais .

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
Karina Tosta Froes

Pregoeira
4 cm -29 1266478 - 1

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 29/2019
aVIso de lICITaçÃo

a Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar, a partir das 14:00 horas do 
dia 12 de setembro de 2019 , pelo site www .comprasnet .gov .br, licita-
ção na modalidade Pregão eletrônico, tendo por objeto a contratação de 
serviço de buffet tipo coquetel para atender ao evento do Grande Colar 
do Mérito legislativo Municipal de Belo Horizonte . o texto integral do 
edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à 
disposição dos interessados na Internet, nos sites www .comprasnet .gov .
br , (utilizando-se para pesquisa o Código uasG nº 926306)  e www .
cmbh .mg .gov .br (link Transparência-licitações), bem como na seção 
de apoio a licitações, telefone: (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 
18:00 horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos escla-
recimentos adicionais .

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
Karina Tosta Froes

Pregoeira
4 cm -29 1266477 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

áGAPE PArTiCiPAÇÕES LTDA
a ÁGaPe ParTICIPações lTda, por determinação da superin-
tendência regional de Meio ambiente suPraM - ZM / superinten-
dência de Projetos Prioritários, torna público quesolicitou,por meio do 
Processo administrativo nº 13902/2019, lP+lI+lo (lICeNça PrÉ-
VIa, lICeNça de INsTalaçÃo e lICeNça de oPeraçÃo), 
para CeNTral Geradora HIdrelÉTrICa – CGH em Tombos 
(MG) .

2 cm -27 1265215 - 1

AGÊNCiA rEGuLADorA iNTErmuNiCiPAL DE 
SANEAmENTo BáSiCo DE miNAS GErAiS – AriSB-mG. 

a arIsB-MGe a Fundação de desenvolvimento da Pesquisa – FuN-
deP – tornam público o resultado dos recursos contra a nota da prova 
objetiva, resultado da prova de redação e classificação preliminar. Os 
resultados, em sua integra, serão divulgados nos endereços eletrônicos: 
www .arisb .com .br e www .gestaodeconcursos .com .br .

2 cm -28 1266238 - 1

CENTrAiS DE ABASTECimENTo DE 
miNAS GErAiS S/A–CEASAmiNAS

edital de Convocação - aGe - assembléia Geral extraordinária

Ficam convocados os senhores, acionistas para se reunirem em assem-
bléia Geralextraordinária, no dia 05 de setembro de 2019, às 10:30 
horas na sede da Centrais de abastecimento de Minas Gerais s/a – 
CeasaMINas, sociedade de economia mista de capital fechado, 
CNPJ 17 .504 .325/0001-04, rodovia Br 040, KM 688, Pavilhão admi-
nistração, s/n, Bairro Guanabara – Contagem/MG, para deliberar sobre 
o seguinte assunto: 01 – eleição e/ou recondução dos Membros do 
Conselho de administração e Fiscal .

 Contagem, 29 de agosto de 2019
 . Guilherme Caldeira Brant

 diretor-Presidente
4 cm -28 1266280 - 1

CoNSÓrCio PÚBLiCo iNTErmuNiCiPAL DE 
DESENVoLVimENTo SuSTENTáVEL Do TriÂNGuLo 

miNEiro E ALTo PArANAÍBA-CiDES
3ª reTIFICaçÃo de edITal . ProCesso Nº 01/2019 – CHaMa-
MeNTo PÚBlICo Nº 01/2019 . o Consórcio Público Intermunicipal 
de desenvolvimento sustentável do Triângulo Mineiro e alto Parana-
íba – CIdes torna público que promoveu alteração no item 7 .1, Tabela 
1 do edital, com o objetivo de alterar prazos . o instrumento convo-
catório alterado e atualizado poderá ser consultado na integra no site 
www .cides .com .br ou na sede do CIdes, na av . antônio Thomaz F . 
de rezende, nº 3 .180, distrito Industrial - uberlândia-MG, no horário 
das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira . uberlân-
dia-MG, 29 de agosto de 2019 . lindomar amaro Borges - Presidente .

3 cm -29 1266586 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA 
miCrorrEGiÃo Do VALE Do PirANGA CiSAmAPi

aVIso de lICITaçÃo - Inexigibilidade nº 004/2019- Credencia-
mento nº 004/2019 . o CIsaMaPI, através da CPl, faz tornar pública 
a realização de licitação, modalidade Credenciamento, tendo por objeto 
o Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços médi-
cos indicados no anexo I deste edital . edital e maiores informações com 
a CPl do CIsaMaPI: Telefone: (31)3819 .8817 . endereço: av . ernesto 
Trivellato, nº 120, Bairro Triangulo, Ponte Nova - MG . e-mail: licita-
cao@cisamapi .mg .gov .br . site: https://cisamapi .mg .gov .br/editais .

Ponte Nova, 29 de agosto de 2019 .
3 cm -29 1266428 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL muLTiSSEToriAL 
Do ENTorNo Do CAPArAÓ

PreGÃo Nº 008/2019
o Consórcio Intermunicipal Multissetorial do entorno do Caparaó, 
torna público que realizará o Processo licitatório n . 017/2019, Pre-
gão Presencial n . 008/2019, com abertura prevista para 30/09/2019, 
às 14:00 horas, destinado a Contratação de seguros contra veículos de 
terceiros e danos materiais, danos corporais, aPP morte e aPP Invali-
dez em veículos de terceiros e para os ocupantes (passageiros) que se 
encontrarem em trânsito na frota deveículos do sistema estadual de 
Transporte em saúde – seTs do CIs CaParaÓ, contendo(11) onze 
veículos marca Mercedes Benz, 27 passageiros, diesel,2010/2010 e(07) 
sete veículos marca Mercedes Benz, 25 passageiros, diesel,2018/2019, 
conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência). 
Cópia do edital estará à disposição dos interessados na secretaria exe-
cutiva, departamento de licitações, situada na rua dom Cavati, 695, 
Mutum, MG, CeP 36 .955-000, e também no site do Consórcio (www .
ciscaparao .gov .br) . Informações ou pedidos de esclarecimento através 
do fone/fax (33) 3312-1240, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 17 
horas . rosângela lamarca de oliveira Barcelos - Pregoeira . 

5 cm -29 1266383 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

PC 039/2019 Inexigibilidade 004/2019 Cont . de auditoria geral das 
operações e controles do Consórcio, com acomp . mensal, envolvendo 
exame da doc. contábil e controles em geral de finanças, pessoal patri-
mônio, arrecadação, despesas, licitações, contratos e outros, geran-
do-se parecer anual de auditoria independente, relatório de controle 
interno p/ composição da prest . de contas anual, com seus trâmites até 
a emissão do Parecer Prévio do tribunal de Contas do estado de Minas 
Gerais, consultoria financeira-contábil e administrativa, c/ orientações 
p/ melhoria de controles, prevenção de erros e atendimento à lei de 
Responsabilidade Fiscal. Sr. Presidente Ratifica e Homologa a favor 
de reis e reis auditores associados-ePP - CNPJ 06 .997 .348/0001-81
-CTr 092/19-sig . silvanei B . santos (presidente) e regiane M . reis 
p/ contratada-Vr .r$84 .000,00-21/08/19-Vig . 21/08/2019 a 20/08/2020 .

4 cm -29 1266568 - 1

CoNSÓrCio CoNATA-mAriNS-LAmAr
CNPJ – 16 .642 .479/0001-08

NIre – 3150021778-1

edITal de CoNVoCaçÃo asseMBleIa 
Geral eXTraordINÁrIa:

Ficam convocados os senhores Consorciados/sócios do CoNsÓr-
CIo CoNaTa-MarINs-laMar CNPJ – 16 .642 .479/0001-08, 
NIre – 3150021778-1, para se reunirem em assembleia Geral extra-
ordinária (aGe), a realizar-se no dia 10 de setembro de 2019, na rua 
João evangelista Pinheiro, 60, santa lúcia, CeP 30160-170, local da 
obra – “Consórcio santa lúcia”, às 14h30min, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: aGe: a) Constituir e nomear os membros 
(representantes e suplentes) do Conselho de administração; b) altera-
ção da forma de faturamento e recebimento dos serviços prestados pelo 
Consórcio; c) da aplicação de penalidades à Consorciada inadimplente 
com os aportes financeiros devidos; d) Autorização para captar recursos 
no mercado financeiro; e) Alteração do Estatuto Social; f) Outros assun-
tos de interesse do Consórcio .

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019 
aleXaNdre HuMBerTo CaraMaTTI MaNaTa

representante do Consorciado-líder
5 cm -29 1266474 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS. 

PorTarIa Nº 944/2019 . a Cons .ª Cláudia Navarro Carvalho duarte 
lemos, Presidente do Conselho regional de Medicina do estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições; resolVe: art . 1º - Nomear 
Gustavo de andrade Nogueira para o emprego permanente de agente 
administrativo, do quadro deste Conselho, aprovado em 3º lugar para 
Belo Horizonte/MG, conforme lei Federal nº 12 .990/14, do Concurso 
01/2017, homologação publicada em 10/08/2017 no Jornal Minas 
Gerais . art . 2º - deverá o candidato apresentar a documentação que se 
refere o item 15 .4 do edital, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publi-
cação desta Portaria, para posterior posse . art . 3º - esta Portaria entra 
entrará vigor na data de sua publicação . Belo Horizonte, 28 de agosto 
de 2019 . Cons .ª Cláudia Navarro Carvalho duarte lemos - Presidente

3 cm -29 1266572 - 1

DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA E 
ESGoTo DE PoÇoS DE CALDAS/mG

 aVIso de JulGaMeNTo
CoNCorrÊNCIa PÚBlICa Nº 001/2019 

– ProCesso Nº 001/2019
o departamento Municipal de Água e esgoto de Poços de Caldas – 
MG torna público o julgamento da CoNCorrÊNCIa PÚBlICa Nº 
001/2019, objetivando a Contratação de pessoa jurídica para execu-
ção da obra de substituição de redes coletoras, ramais e interceptor de 
esgoto localizados em diversos bairros, incluindo o fornecimento de 
mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários à com-
pleta execução do objeto, conforme especificações técnicas e demais 
anexos do edital, fase documental, declarando HaBIlITadas as lici-
tantes FoCo CoNsTruTora e PresTadora de serVIços 
lTda e Terra e TÉCNICa eNGeNHarIa e eMPreeNdIMeN-
Tos lTda e INaBIlITada a licitante CoNsTruTora eTaPa 
lTda . Poços de Caldas, 29 de agosto de 2019 - Portaria nº 76/2018 .

4 cm -29 1266640 - 1

DmAES – DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, 
ESGoTo E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG 

– extrato de Termo de revogação – Processo nº 040/2019 – Pregão Nº 
028/2019– o diretor Geral do dMaes declara reVoGado o Pro-
cesso em virtude de não ter vencedor/acordo . 

Ponte Nova (MG), 28 de agosto de 2019 . 
anderson roberto Nacif sodré/diretor Geral .

2 cm -28 1266290 - 1

DmAES – DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, 
ESGoTo E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG –

 eXTraTo de adJudICaçÃo e HoMoloGaçÃo – Processo 
021/2019 – Pregão 017/2019 – O Diretor Geral do DMAES ratifica 
a adjudicação aos vencedores e homologa o processo, acatando intei-
ramente os atos do Pregoeiro substituto, conforme Parecer favorá-
vel da assessoria Jurídica juntados ao Processo . Ponte Nova (MG), 
14/06/2019 . anderson roberto Nacif sodré/diretor Geral .

2 cm -28 1266197 - 1

DmAES – DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, 
ESGoTo E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG 

– eXTraTo do 4º adITaMeNTo de CoNTraTo - Processo 
048/2017 – Pregão Presencial 025/2017- Contratada: otimiza Tercei-
rização e serviços ltda . objeto: supressão de 15,126% ao Contrato 
administrativo nº 043/2017 . Valor suprimido r$ 18 .717,87 (dezoito 
mil e setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) . 

Ponte Nova (MG), 28 de agosto de 2019 . 
anderson roberto Nacif sodré/diretor Geral .

2 cm -28 1266282 - 1

DmAES – DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, 
ESGoTo E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG

eXTraTo de adJudICaçÃo e HoMoloGaçÃo – Processo 
037/2019 – Pregão 025/2019 – O Diretor Geral do DMAES ratifica 
a adjudicação ao vencedor do item 02 e declara sem vencedor/sem 
acordo o item 01 e homologa o processo, acatando inteiramente os 
atos do Pregoeiro substituto, conforme Pareceres favoráveis juntados 
ao Processo . Ponte Nova (MG), 29/08/2019 . anderson roberto Nacif 
sodré/diretor Geral .

dMaes – departamento Municipal de Água, esgoto e saneamento de 
Ponte Nova/MG – eXTraTo do CoNTraTo 027/2019 – Processo 
037/2019 – Pregão 025/2019 – CoNTraTada: GeNTe seGura-
dora s/a . objeto: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de seguro para os Veículos da Frota e para o equi-
pamento retroescavadeira – VIGÊNCIa 12 Meses – eXeCuçÃo 
PARCELADA – (Conforme especificações e condições contidas no 
anexo I - Termo de referência) . execução Parcelada por 12 meses . 
recurso orçamentário: 17 .512 .0054 .4016 .3390 .39 . recurso Finan-
ceiro: Próprio . Valor Total: r$ 13 .400,00 (Treze Mil e Quatrocen-
tos reais) . Vigência: 29/08/2019 a 28/08/2020 . Ponte Nova (MG), 
29/08/2019 . anderson roberto Nacif sodré/diretor Geral .

5 cm -29 1266697 - 1

DmAES – DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, 
ESGoTo E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG

eXTraTo de HoMoloGaçÃo - Processo 016/2019 – dIsPeNsa 
01/2019 . objeto: aquisição de: Contratação de empresa para revisão 
de Garantia em veículos Gol 1 .0 MC5 Pacas QPJ -1906 e QPJ -1911 . 
Homologo o Processo, conforme sugestão da Comissão Permanente 
de licitação efetivada em 23/08/2019, bem como o Parecer favorável 
do assessor Jurídico emitido em 22/08/2019 . adjudico o processo à 
empresa: MINas auTo lTda no valor estimado de r$ 456,74 . CoN-
TraTaNTe: dMaes Ponte Nova, 29 de agosto de 2019 . anderson 
roberto Nacif sodré /diretor Geral do dMaes .

3 cm -29 1266585 - 1

DmAES – DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, 
ESGoTo E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG 

– deCIsÃo do JulGaMeNTo de reCurso adMINIsTra-
TIVo - Processo 030/2019 – Pregão022/2019– o diretor Geral do 
dMaes no uso de suas atribuições, e pelos fundamentos elencados 
no Parecer Jurídico juntado às folhas 401-403 do Processo em epí-
grafe, deCIde: 1- NeGar ProVIMeNTo ao recurso interposto 
pela empresa FolHa de PoNTe NoVa lTda em face do resultado 
constante da ata da sessão pública, fls. 363-366, nos autos do Processo 
licitatório nº 030/2019, Pregão nº 022/2019, mantendo, na íntegra, a 
decisão do Pregoeiro substituto . 2-adJudICar o oBJeTo relativo 
ao item 02 (dois) do edital ao licitante vencedor INsTITuTo ZurIel 
CaPaCITaçÃo e PuBlICações lTda . Ponte Nova (MG), 
29/08/2019 . anderson roberto Nacif sodré/diretor Geral do dMaes .

3 cm -29 1266611 - 1

 DmAES – DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, 
ESGoTo E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG –

 eXTraTo de HoMoloGaçÃo-CoNTraTo- Processo 036/2019 
– INeXIGIBIlIdade 002/2019 . objeto: aquisição de: Prestação 
de serviços de Inserções em rádio aM – manha e tarde spots de 30” . 
Homologo o Processo, conforme sugestão da Comissão Permanente de 
licitação efetivada em 26/08/2019, bem como o Parecer do assessor 
Jurídico emitido em 22/08/2019 e do Controle Interno em 26/08/2019 . 
adjudico o processo à empresa: soCIedade lB CoMuNICaçÃo 
lTda no valor estimado de r$22 .176,00  .CoNTraTaNTe: dMaes 
CoNTraTada: soCIedade lB CoMuNICaçÃo lTda . Ponte 
Nova 29 de agosto de 2019 . anderson roberto Nacif sodré /diretor 
Geral do dMaes .

3 cm -29 1266581 - 1

DmE DiSTriBuiÇÃo S.A. - DmED
CNPJ 23 .664 .303/0001-04

NIre 3150021609-1

CoMuNICado

Para fins do disposto no artigo 151 da Lei 6.404, de 15/12/1976, comu-
nicamos a renúncia, a partir de 06/08/2019, da sra . Marlene de Fátima 
silva, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da 
Cédula de Identidade rG n° MG-4 .865 .214-ssP/MG, inscrita no CPF/
MF sob o n° 650 .300 .606-34, residente e domiciliada em Poços de Cal-
das, Minas Gerais, à av . Padre Cletus Francis Cox, 519, casa 28, Coun-
try Club, CeP 37701-355 como membro titular do Conselho Fiscal da 
dMe distribuição s .a . – dMed, por intermédio da carta datada de 
06/08/2019, e registrada na Junta Comercial do estado de Minas Gerais 
sob o nº 7440599 em 25/08/2019 – protocolo: 19/362 .557-1 . Poços 
de Caldas, 26 de agosto de 2019 . alexandre afonso Postal – diretor 
superintendente . 

4 cm -29 1266482 - 1

DmE ENErGÉTiCA S.A. - DmEE
 CNPJ: 03 .966 .583/0001-06

 NIre 3150021572-9

CoMuNICado

Para fins do disposto no artigo 151 da Lei 6.404, de 15/12/1976, comu-
nicamos a renúncia, a partir de 06/08/2019, da sra . Marlene de Fátima 
silva, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da 
Cédula de Identidade rG n° MG-4 .865 .214-ssP/MG, inscrita no CPF/
MF sob o n° 650 .300 .606-34, residente e domiciliada em Poços de 
Caldas, Minas Gerais, à av . Padre Cletus Francis Cox, 519, casa 28, 
Country Club, CeP 37701-355 como membro titular do Conselho Fis-
cal da dMe energética s .a . - dMee, por intermédio da carta datada de 
06/08/2019, e registrada na Junta Comercial do estado de Minas Gerais 
sob o nº 7440601 em 25/08/2019 – protocolo: 19/362 .571-7 . Poços de 
Caldas, 26 de agosto de 2019 . Marcelo dias loichate – diretor supe-
rintendente da dMee . 

4 cm -29 1266485 - 1

DmE PoÇoS DE CALDAS PArTiCiPAÇÕES S.A. – DmE
CNPJ nº 12 .265 .979/0001-09

NIre 3150021615-6

CoMuNICado

Para fins do disposto no artigo 151 da Lei 6.404, de 15/12/1976, comu-
nicamos a renúncia, a partir de 06/08/2019, da sra . Marlene de Fátima 
silva, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da 
Cédula de Identidade rG n° MG-4 .865 .214-ssP/MG, inscrita no CPF/
MF sob o n° 650 .300 .606-34, residente e domiciliada em Poços de 
Caldas, Minas Gerais, à av . Padre Cletus Francis Cox, 519, casa 28, 
Country Club, CeP 37701-355 como membro titular do Conselho Fis-
cal da dMe Poços de Caldas Participações s .a . - dMe, por intermé-
dio da carta datada de 06/08/2019, e registrada na Junta Comercial do 
estado de Minas Gerais sob o nº 7440600 em 25/08/2019 – protocolo: 
19/362 .531-8 . Poços de Caldas, 26 de agosto de 2019 . Marcelo dias 
loichate – diretor de Novos Negócios da dMe .

4 cm -29 1266481 - 1

miNErAÇÃo SErrAS Do oESTE EirELi
Termo de Compromisso de Compensação Florestal Minerária nº 
2101120500119, que entre si celebram o Instituto estadual de Flo-
restas – IeF, por intermédio da urFBio alto Médio são Francisco e 
Mineração serras do oeste eireli . objeto: estabelecer medida com-
pensatória de natureza florestal minerária prevista no art. 75 da Lei 
estadual nº 20 .922/13, em decorrência do licenciamento de empreen-
dimentos minerários causadores de significativos impactos ambientais, 
promovido pela CoMProMIssÁrIa conforme apurado nos autos 
do Pa CoPaM nº 00539/2004/005/2011, nos termos do PareCer 
ÚNICo urFBio alto Médio são Francisco nº 01/2019, Processo IeF 
nº 12000000887/18, aprovado na 34ª reunião ordinária da Câmara de 
Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas – CPB, realizada em 
24/07/2019, publicada na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 
em 27/07/2019, no diário do executivo, página 16 .
data da assinatura: 29 de julho de 2019 .
(a) Mário lúcio dos santos – supervisor da urFBio alto Médio são 
Francisco/Compromitente

(b) Mineração serras do oeste eireli – Compromissária
oBs: a publicação extemporânea deve-se a trâmite administrativo .

Termo de Compromisso de Compensação Florestal Minerária nº 
2101120500219, que entre si celebram o Instituto estadual de Flo-
restas – IeF, por intermédio da urFBio alto Médio são Francisco e 
Mineração serras do oeste eireli . objeto: estabelecer medida com-
pensatória de natureza florestal minerária prevista no art. 75 da Lei 
estadual nº 20 .922/13, em decorrência do licenciamento de empreen-
dimentos minerários causadores de significativos impactos ambientais, 
promovido pela CoMProMIssÁrIa conforme apurado nos autos 
do Pa CoPaM nº 10022/2003/005/2009, nos termos do PareCer 
ÚNICo urFBio alto Médio são Francisco nº 02/2019, Processo IeF 
nº 12000000888/18, aprovado na 34ª reunião ordinária da Câmara de 
Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas – CPB, realizada em 
24/07/2019, publicada na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 
em 27/07/2019, no diário do executivo, página 16 .
data da assinatura: 29 de julho de 2019 .
(a) Mário lúcio dos santos – supervisor da urFBio alto Médio são 
Francisco/Compromitente

(b) Mineração serras do oeste eireli – Compromissária
oBs: a publicação extemporânea deve-se a trâmite administrativo .
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