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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
[Fundação Clóvis Salgado]
[Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças]
PORTARIA N. 18/2021
Institui a Comissão de Avaliação, no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse FCS nº 001/2021, para desenvolvimento das atividades necessárias
à condução do processo e consolidação dos estudos recebidos.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando:
a publicação do Edital PMI FCS nº 001/2021 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, cujo objeto é a obtenção de projetos, levantamentos, investigações e
estudos - ESTUDOS - a fim de subsidiar modelagem da CONCESSÃO para operação, manutenção e exploração comercial da SERRARIA SOUZA PINTO;
que o edital prevê a formação de uma Comissão para condução do PMI, em especial para realização das comunicações oficiais, apresentação de
esclarecimentos, apreciação dos documentos de autorização dos interessados, análise e seleção dos estudos,
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a Comissão de Avaliação para exercer as atividades previstas no Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse FCS nº 001/2021.
Parágrafo único - A Comissão referida no caput deste artigo será composta pelos seguintes membros:
I - Marina Emediato Lara Carvalho - Masp n° 752.893-8, a qual exercerá a função de presidente da Comissão;
II - Nilza Costa Silva, MASP n° 1252574-7;
III - Luciana Dias Salles, MASP 1477856-7;
IV - Jussara Guiomar Ferreira Vilaça de Pardo, MASP n° 752717-9;
V - Jefferson Monção de Souza, MASP n° 1093646-6.
Art. 2º - A Comissão de Avaliação poderá, quando necessário, valer-se de informações, documentos e assessoramento técnico de especialistas de outros órgãos
e entidades da Administração Pública.
Art. 3º - A atividade da Comissão prevista nesta Portaria será considerada de interesse público, não cabendo remuneração a seus membros, sem prejuízo das
atividades inerentes aos cargos que ocupam.
Art 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
Eliane Parreiras
Presidente da Fundação Clóvis Salgado
Documento assinado eletronicamente por Eliane Denise Parreiras Oliveira, Presidente(a), em 28/10/2021, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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