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OFÍCIO N" 133/2019 , SEOHAB
Pre/nulo Senhor:

0 presente olício lem por nmnuude dispumbuh/ar mlnmmçõea mmponucmcs no
Comite nº 17/2013, pmcesw admin ramo n“ mm zm & em ulendnmenm à snli itação dc
Vmsa Senhoria no prºcesso admuxsmno n“mano.

Tenth) em mm sua manifestação em fls. 01 c 02 da processo nª 3195 2010, em
Alendlmsnm à Ley de Ama" "a Informação, informamos que e cxualo de publicação da abenura
du ('ermme rm publicado & acaº vel a um,», dentro dos crilórios legais. ou s=ia. de acordo cam
0 An 22, inusu IL 53“ DA 1 e. Federal x new.

'An eº São mudxhdudcxdc hmmçno

( J

m , mmm».

[ ]

ssª Comm: c a muuuhdxdc do mmo entre imelessndos de ram mumu» xm wu
uma, cadastrados ou não. estah—Him ç &".me c númcm mmm de 3 mas» pela
umdmk mmmwlmlvw » um amu, em loca! awovrvadu. mw a“ mummemo
conmcmonn : «mmm 40x dcv i» (admirados na conespondemfe Jspcuahdndg que
mmmmn »en interesse com amêcedêncm uu m 14 «um : qunrrmhmm u.,

nplesenmcãu das hmposm'

Além do cumpnmcnm a Lei. n níixuçãu do emule de pubhcaçím da abcmua do
(Ímnmc csm mmm = Ceu Ada m »,me 14.14 da Edina]. rna—mmm pm em que
parllclpnlam ns empires» cscolhvdae :: mmudgdas em número mímmu de 3 (“e.-) pm unidmíc
administrativa nos mmm a" miªu mencionado antevíomwme n processo «: seu imeim teor
euconlm -= dusponhcl palª solicitação de m..» um qumsqucrAnmzessadcs queiram requixvlar,
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Apmveitamos paramim nossas proteslos de mim = consideração.

Amnuosamcmc.
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(“Resp.p Exp.
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