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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas  

Prefeitura municipal 
de Belo Horizonte

SECrETAriA muNiCiPAL DE oBrAS 
E iNFrAESTruTurA - SmoBi

ComPANHiA urBANiZADorA E DE HABiTAÇÃo 
DE BELo HoriZoNTE – urBEL

aVIso de lICITaçÃo
lICITaçÃo urBel/ sMoBI 001/2020 – 

CC - ProC . N .º 01-099 .555/19-92
oBJeTo: elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos exe-
cutivos de infraestrutura urbana e edificações dos empreendimentos 
aprovados no programa de orçamento participativo (oP) 2015/2016, 
para as vilas, favelas e áreas de interesse social do município de Belo 
Horizonte . ModalIdade: Concorrência . TIPo de lICITaçÃo: 
Menor Preço, aferido de forma global . reGIMe de eXeCuçÃo: 
empreitada por Preço unitário . daTa do JulGaMeNTo: dia 24 
de setembro de 2020 . HorÁrIo do JulGaMeNTo: 09h . oBTeN-
çÃo do edITal: o texto integral do edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados no site https://prefeitura .pbh .gov .br/licita-
coes e na suad – Protocolo Geral da urBel, localizada em Belo 
Horizonte/ MG, na av . do Contorno, 6 .664, 1º andar, savassi, segunda, 
quarta e sexta-feira, de 09h às 15h, ondeserão obtidos em meio digital, 
mediante o fornecimento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r não 
utilizado e/ou por cópia reprográfica, com a comprovação de recolhi-
mento do valor conforme previsão editalícia .

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020 .
Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura

6 cm -21 1389942 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

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

eXTraTo resuMIdo de CoNTraTo
PC 035/2020 - PP 0015/2020 – objeto: Contratação de empresa espe-
cializada em serviços de locação de solução integrada com forneci-
mento de equipamentos, suporte e manutenção para atender demanda 
do CIsruN/saMu MaCroNorTe – Montes Claros/MG . CNPJ 
05 .127 .711/0001-45 - CTr 068/2020- sig . silvanei B . santos (pre-
sidente) e Paulo Henrique lossio Barros p/ Contratada-Valor r$ r$ 
1 .552 .452,00 -Vig . 26/07/2020 a 25/07/2021 . 

3 cm -21 1390066 - 1

ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 
SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.

Torna público que marcou a licitação, modalidade PreGÃo eleTrÔ-
NICo nº . 066/2020, do tipo menor preço, objetivando registro de preço 
para futuro e eventual fornecimento de cimento Portland tipo composto 
CPII-e 32, para o período de 06 meses, material destinado à diversas 
manutenções desta Codau, em atendimento à solicitação da Seção Con-
trole de almoxarifados – diretoria de Gestão administrativa . lei Fede-
ral nº . 10 .520/2002, decreto Federal nº 3 .555/2000, decreto Federal nº 
10 .024/2019, decreto Municipal nº . 1 .766/2006, decreto Municipal nº . 
3443/2008, lei Federal nº . 8 .666/93, lei Complementar nº . 123/2006, 
lei Complementar nº 147/2014 . data/horário para realização da lici-
tação: 09h00min do dia 02 de setembro de 2020 . local aquisição do 
edital Av. Saudade, 755 – Uberaba/MG. Informações pelo telefone 
(0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .codau .com .br e plataforma para 
realização do pregão eletrônico https://licitanet .com .br/ . uberaba/MG, 
20 de agosto de 2020, regis Gaspar alves, Pregoeiro .

4 cm -21 1389956 - 1

ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 
SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.

Torna público que reTIFICou o edITal e marcou a licitação, moda-
lidade PreGÃo eleTrÔNICo nº . 058/2020, do tipo menor preço por 
lote, modo de disputa aberto, objetivando acontratação de empresa para 
fornecimento e configuração de equipamentos para automatização da 
balança de pesagem eletrônica instalada na unidade do aterro sanitário, 
conforme condições contidas no termo de referência anexo II, em aten-
dimento a solicitação da assessoria de Tecnologia da Informática – Pre-
sidência . lei Federal nº . 10 .520/2002, decreto Federal nº 3 .555/2000, 
decreto Federal nº 10 .024/2019, decreto Municipal nº . 3443/2008, 
lei Federal nº . 8 .666/93, lei Complementar nº . 123/2006, lei Com-
plementar nº 147/2014 . data/horário para abertura das propostas: 08h 
do dia 02 de setembro de 2020 . local aquisição do edital, e plataforma 
para realização do pregão eletrônico https://licitanet .com .br/ . Informa-
ções pelo telefone (0xx34) 3318-6036/6037. Site: www.codau.com.br. 
uberaba/MG, 20 de agosto de 2020, rodrigo sene Queiroz, Pregoeiro .

4 cm -21 1389953 - 1

9 cm -19 1389011 - 1

PASSiVo Valor (2019) Valor (2018)
CirCuLANTE 926.073 863.248
Empréstimos de Sócios 148.288 100.611
Impostos e Contrib. a Recolher 13.024 22
Obrigações Trabalhista e Previdenciária 4.391 2.290
Contas a Pagar 499 455
Dividendos Propostos 759.871 759.871

NÃo CirCuLANTE 35.923.294 35.923.294
Tributos Diferidos 35.923.294 35.923.294

PATrimÔNio LÍQuiDo 308.228.482 286.446.003
Capital Social 742.500 742.500
Reservas de Capital 29.191.862 29.191.862
Reservas de Lucros 278.294.120 256.511.641
PASSiVo ToTAL 345.077.849 323.232.545

mAFi  PArTiCiPAÇÕES  S.A.  CNPJ  20.796.054/0001-12
BALANÇo PATrimoNiAL

DEmoNSTrAÇÃo Do rESuLTADo Do EXErCÍCio
Despesas/receitas operacionais Valor (2019) Valor (2018)
Despesas Administrativas (39.472) (49.789)
Receitas Operacionais 25.807.395 30.958.157
Despesas Financeiras (270) (1.172)
Receitas Financeiras 204.264 419.702

Lucro/Prejuízo Antes CSLL/irPJ 25.971.917 31.326.898
Provisão p/ CSLL (18.724) (39.513)
Provisão p/ IRPJ (40.003) (93.133)

Lucro (Prejuízo) Líquido do Período 25.913.190 31.194.252
maria Norma Salvador Ligório

Sócia Administradora - CPF : 494.127.446-68
JmC Contabilidade Consultiva Ltda

reg. no CrC-mG nº mG 6764-CNPJ 04.833.205/0001-09

ATiVo Valor (2019) Valor (2018)
CirCuLANTE 3.776.679 3.628.370
Caixa 8.054 8.054
Bancos Conta Movimento 418 1
Aplicações Financeiras
Liquidez Imediata 3.768.201 3.595.441
Tributos a Recuperar / Compensar 6 24.874

NAo CirCuLANTE 341.301.170 319.604.175
Investimentos 341.301.170 319.604.175

ATiVo ToTAL 345.077.849 323.232.545

14 cm -20 1389718 - 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
COSEFI – COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS
CNPJ Nº 11.863.027/0001-24 - NIRE 31300094367

1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654, 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, 28 de julho de 2020, às 17:00 
hr. (dezessete horas). 2 - Presenças: Acionistas representando a 
totalidade das ações com direito a voto. 3 - Mesa: Presidente: Sr. 
Luiz Henrique Andrade de Araújo; Secretário: Dr. José Ribeiro 
Vianna Neto. 4 - Convocação: Dispensadas as formalidades de 
convocação, de acordo com o artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 5 
- Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 
6.404/76. 6 – Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela 
Mesa, todos os documentos referidos nesta ata. 7 - Deliberações: 
I – Foram aprovadas, sem reservas, as contas da Administração, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, tendo sido as 

foi de R$ 711.631,35, da seguinte forma: a) Reserva Legal: R$ 
35.581,57; b) Dividendos, sob a forma de Juros sob Capital Próprio, 
no valor de R$ 182.642,054, relativo ao exercício social de 2019 e 
pagos em 24/03/2020, correspondendo a R$ 00,00312 por ação e c) 

II - 
Foi estabelecida em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a remuneração 

daquele total. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, 
da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada por 
todos os presentes, conforme Livro de Presença, vai assinada pelo 
Presidente e Secretário, atestando a veracidade do quanto foi decidido 

28 julho de 2020. José Ribeiro Vianna Neto – Secretário. Luiz 
Henrique Andrade de Araújo – Presidente. Marco Antônio Andrade 
de Araújo e Paulo Henrique Brant de Araújo, pela Mercantil do Brasil 

Araújo e José Ribeiro Vianna Neto pela Bem Aqui Administradora 
e Corretora de Seguros, Previdência Privada e Correspondente 
Bancário S.A., Marco Antônio de Araújo e Paulo Henrique Brant 

S.A. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO 
PRÓPRIO. COSEFI – COMPANHIA SECURITIZADORA 
DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Fernando Antônio Machado 
Carvalho - Diretor Presidente e Ubirajara Rodrigues Cavalcanti 
- Diretor Executivo. 

número 20/496.170-0  em  17/08/2020, encontra-se  registrado  na  
Junta  Comercial sob  o  número  7968235,  em  18/08/2020.  O ato 

9 cm -19 1389010 - 1

PASSiVo Valor (2019) Valor (2018)
CirCuLANTE          133.169 120.306
Empréstimos          129.731 117.539
Impostos e Contrib. A Recolher              145 22
Obrigações Trab. e Previdenciárias           2.794 2.289
Contas a Pagar              499 454
Dividendos Propostos              - -

NÃo CirCuLANTE       35.923.294 35.923.293
Tributos Diferidos       35.923.294 35.923.293

PATrimoNio LiQuiDo      305.514.056 283.568.781
Capital Social          742.500 742.500
Reservas de Capital       29.191.862 29.191.862
Reservas de Lucros      275.579.694 253.634.419

PASSiVo ToTAL      341.570.519 319.612.381

LGL  PArTiCiPAÇÕES  S/A - CNPJ  20.662.723/0001-63
BALANÇo PATrimoNiAL

DEmoNSTrAÇÃo Do rESuLTADo Do EXErCÍCio
Valor (2019) Valor (2018)

Despesas/receitas operacionais
Despesas Administrativas (39.953) (47.933)
Receitas Operacionais 25.807.395 30.958.157
Despesas Financeiras (5.835) (215)
Receitas Financeiras 15.384 337.449

Lucro/Prej. antes da CSLL/irPJ 25.776.991 31.247.457
Provisão p/ CSLL (644) (53.840)
Provisão p/ IRPJ (1.072) (137.543)

Lucro (Prejuízo) Líq. do Período 25.775.275 31.056.074
márcia Salvador Geo - Sócia Administradora

CPF 581.317.796-53
JmC Contabilidade Consultiva Ltda - CRC-MG nº MG 6764

ATiVo Valor (2019) Valor (2018)
CirCuLANTE               269.348 8.206
Caixas                 8.170 8.170
Bancos Conta Movimento                   514 35
Aplicações Financeiras               190.061 -
Tributos a Recuperar/Compensar                603 -
Realizável a Curto Prazo                70.000 -

NÃo CirCuLANTE           341.301.170 319.604.175
Investimentos           341.301.170 319.604.175

ATiVo ToTAL           341.570.519 319.612.381

19 cm -20 1389531 - 1

PATRIMAR ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF: 23.236.821/0001-27 / NIRE: 31210768377

(Companhia de Capital Autorizado)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2020 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 05 dias do mês de 
agosto de 2020, às 10:00 horas, na sede da Patrimar Engenharia 
S.A. (“Companhia”), situada na cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 
521, sala 1.701, Bairro Belvedere, CEP: 30.320.760. 2. PRESENÇA, 
QUORUM E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, por 
estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia. 3. MESA: 
Presidida pela Sra. Heloísa Magalhães Martins Veiga (“Presidente”) 
e secretariada pelo Sr. Luigi Oliveira Ribeiro (“Secretário”), 
conforme indicação da Presidente. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre:  (i) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 

em 31 de dezembro de 2019; (ii) a proposta de destinação do lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

global da remuneração da Administração da Companhia para o 
exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2020; e (v) sobre o jornal 
de publicações legais da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: instalada 
a assembleia, após a discussão das matérias, resolveram os presentes, 
por unanimidade, aprovar: 5.1. As contas dos administradores, as 

à presente ata; 5.2. A destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante de R$5.974.589,13 
(cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta 
e nove reais e treze centavos), o qual será integralmente utilizado para 
compensação de prejuízos acumulados existentes na referida data, no 
montante de R$ 23.275.714,26 (vinte e três milhões, duzentos e setenta 
e cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos). Após a 
absorção do resultado, os prejuízos acumulados passam a totalizar R$ 
17.301.125,13 (dezessete milhões, trezentos e um mil, cento e vinte e 
cinco reais e treze centavos). 5.3. A eleição dos membros do Conselho 
de administração da Companhia, o qual será formado por 5 (cinco) 

Heloisa Magalhães Martins Veiga, 
brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade 

Renata 
Martins Veiga Couto, brasileira, casada, engenheira civil, portadora 
do documento de identidade MG-11.936.963, expedido pela SSP/

Mônica Freitas Guimarães Simão, 
brasileira, casada em comunhão parcial de bens, administradora de 
empresas, portadora do documento de identidade MG 3.122.015, CPF 

Fernando Antônio Moreira Calaes, brasileiro, 
divorciado, engenheiro, portador do documento de identidade MG-
724.796, expedido pela SSP/MG, CPF 496.446.616-72, eleito como 
membro independente do Conselho de Administração, nos termos 

Milton Loureiro Júnior, 
brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade 
MG-13.592.683, expedido pela SSP/MG, CPF 028.347.898-51, eleito 
como membro independente do Conselho de Administração, nos 
termos do Regulamento do Novo Mercado. Todos os eleitos possuem 

Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 521, 
sala 1.701, Bairro Belvedere, CEP: 30.320.760. Os Conselheiros 
eleitos terão mandato até a realização da assembleia geral ordinária 
da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2021. A 

de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à 
assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia. 
5.4. A remuneração global anual dos administradores para o exercício 
social de 2020, que será no montante de até R$10.873.802,10 (dez 
milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e dois reais e dez 
centavos). 5.5. A designação do jornal ”Diário do Comércio”, como o 
jornal de grande circulação para a realização das publicações legais 

do Estado de Minas Gerais, podendo ser realizadas de outra forma, 
caso venha a ser permitido por alteração legislativa superveniente.  
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente 
assembleia, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi 
assinada por todos. Presidente: Sra. Heloísa Magalhães Martins 
Veiga. Secretário: Sr. Luigi Oliveira Ribeiro. Acionistas presentes: 

Veiga; Renata Martins Veiga Couto; e Patrícia Martins Veiga. Belo 
Horizonte, 05 de agosto de 2020. Confere com o documento original 
lavrado no Livro de Registro de Assembleias Gerais arquivado na 
sede da Companhia. Heloísa Magalhães Martins Veiga - Presidente 
da Mesa. Luigi Oliveira Ribeiro - Secretário da Mesa. 

CoNSELHo rEGioNAL DE ADmiNiSTrAÇÃo 
DE miNAS GErAiS – CrA-mG

edITal de reGIsTro de CHaPas
a CoordeNadora da CoMIssÃo PerMaNeNTe eleITo-
ral do CoNselHo reGIoNal de adMINIsTraçÃo de 
MINas GeraIs Cra-MG, tendo em vista o disposto no art . 11º do 
Regulamento das Eleições do Sistema CFA/CRAs, aprovado pela Reso-
lução Normativa CFa nº 567, de 13 de junho de 2019, torna público que 
foi deferido o pedido e registrada pelo CFa, a chapa relacionada no 
anexo a este, para o preenchimento de vagas de Conselheiros regio-
nais, efetivos e suplentes, a partir de janeiro de 2021, com mandatos de 
04 (quatro) anos, 2021/2024 .

aNeXo
CHaPa 01 ao Cra-MG: efetivos: 1 . adm . Joubert roberto Ferreira 
Fidelis; 2 . adm . Tânia Maria Zambelli de almeida Costa; 3 . adm . Nou-
rival de souza resende Filho; 4 . adm .Gisely Xavier da silva; suplen-
tes: 1 . adm . Marcos eduardo Tanner; 2 . adm . Flávio Marcelo de Car-
valho silva; 3 . adm . emerson andrade Câmara; 4 . adm .denise alves 
dos santos .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
adm . Nádia Mauren Venuto Paxeco – Cra-MG nº 13 .151

Coordenadora da Comissão Permanente eleitoral do Cra-MG
5 cm -21 1389992 - 1

CoNSÓrCio CEmiG - CEB.
CoNTraTo Nº 08/2018 . eXTraTo de TerMo adITIVo . espé-
cie: segundo Termo aditivo ao Contrato nº 08/2018 . Partes: Consórcio 
Cemig - CeB e Gico, Hadmann & dutra advogados . data da assina-
tura do aditivo: 20/08/2020 . objeto: Prorrogação do prazo de vigência 
do Contrato. O prazo de vigência do instrumento principal fica pror-
rogado por 12 (doze) meses a contar de seus vencimentos . os recur-
sos financeiros serão de R$ 25.282,02 (Vinte e cinco mil, duzentos e 
oitenta e dois reais e dois centavos) . assinatura pelo Consórcio Cemig 
- CeB: alexandre Vidigal Pereira Pinto - diretor de operação e Manu-
tenção e João Wellisch - diretor administrativo Financeiro e pela Gico, 
Hadmann & dutra advogados: eric Hadmann Jasper - representante 
legal .

3 cm -21 1390207 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA rEDE DE urGÊNCiA E EmErGÊNCiA Do 
NorDESTE E JEQuiTiNHoNHA - CiSNorJE 

Portaria nº 22 de 19/08/2020. Dispõe sobre a instauração de Processo 
administrativo disciplinar, nomeia Comissão Processante e dá outras 
providências . abertura de processo administrativo disciplinar para 
apurar possíveis irregularidades praticadas pelo empregado público: 
s .G .s . Comissão Processante composta por: Julio César Miranda soa-
res, Carlos eduardo alves Nascimento e Carla de almeida Gonçalves . 
Prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão: 60 dias contados a 
partir da publicação desta portaria, podendo ser prorrogável por igual 
período . Fica assegurado o direito a ampla defesa, contraditório e o 
processo legal. Gestão 2019/2020. Teófilo Otoni 19/08/2020. Henrique 
Luiz da Mota Scofield, Presidente do CISNORJe .

3 cm -21 1390053 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL ALiANÇA PArA A SAÚDE –
extrato de Contrato – Processo administrativo 026/2020 . o Consórcio 
Intermunicipal aliança para a saúde torna público o Contrato 18 .2020 
referente ao acordo de Cooperação Técnica . objeto: utilização de sis-
tema Eletrônico de Licitações. Partes: CIAS x Banco do Brasil S.A. 
Vigência: 13 .08 .2021 . BH/MG, 13 .08 .2020 . diran rodrigues de souza 
Filho – secretário executivo .

2 cm -21 1390300 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE 
DA rEDE DE urGÊNCiA E EmErGÊNCiA Do 
NorDESTE E JEQuiTiNHoNHA - CiSNorJE

Portaria nº 23 de 19/08/2020. Dispõe sobre a instauração de Processo 
administrativo disciplinar, nomeia Comissão Processante e dá outras 
providências . abertura de processo administrativo disciplinar para 
apurar possíveis irregularidades praticadas pelo empregado público: 
M .M .P .s . Comissão Processante composta por: Julio César Miranda 
soares, Carlos eduardo alves Nascimento e Carla de almeida Gonçal-
ves . Prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão: 60 dias contados 
a partir da publicação desta portaria, podendo ser prorrogável por igual 
período . Fica assegurado o direito a ampla defesa, contraditório e o 
processo legal. Gestão 2019/2020. Teófilo Otoni 19/08/2020. Henrique 
Luiz da Mota Scofield, Presidente do CISNORJE.

3 cm -21 1390055 - 1

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

extrato do 1º aditamento contratual nº 1 ao empenho ordinário 
nº504/2020 – Processo 028/2020 – Pregão Presencial 018/2020– Con-
tratada: 2R Comércio de Confecções Ltda. Objeto: alteração quantita-
tiva de 17,03% para atender a demanda de uniformes do setor adminis-
trativo no dMaes . Valor r$1 .154,00 . Ponte Nova (MG), 21/08/2020 . 
anderson roberto Nacif sodré/diretor Geral do dMaes .

2 cm -21 1390353 - 1

JLC miNErAÇÃo LTDA
inscrita no CNPJ 33 .783 .042/0001-03, responsável pelo projeto Mina 
do Meio, localizada no município de Barão de Cocais/MG, torna 
público o Termo de Compromisso por Compensação Florestal por 
intervenção em Área de Preservação Permanente (aPP) e supressão de 
vegetação nativa no bioma Mata Atlântica, firmado junto à Superinten-
dência regional de Meio ambiente do leste Mineiro – suPraM lM
1 . JlC MINeraçÃo lTda – Pesquisa Mineral com ou sem emprego 
de Guia de utilização, com supressão de vegetação secundária nativa 
pertencente ao bioma Mata atlântica em estágios médios e avançado 
de regeneração, exceto árvores isoladas, laC 1 (lP+lI+lo), Pa N° 
14303/2019/001/2019 .

3 cm -19 1389299 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200821202616021.


