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ATA DE SESSÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA - EDITAL 03-2021 
 
 

Dependência: FADEMA 
Modalidade de Licitação e Número: Seleção Pública 03/2021 – Modalidade Fechada – 
MENOR PREÇO 

 

Às 09h:00 min do dia 13/10/2021 no endereço da Fadema, Rodovia Machado 
Paraguaçu, km 03 – Campus do IFSULDEMINAS, na cidade de Machado - MG, reuniu-se 
a Comissão de Seleção abaixo-assinada, designada pelo ato de nomeação, para a 
abertura da Seleção Pública de nº 003/2021, que tem por objeto a Contratação de 
aquisição de para a seleção de pessoa jurídica visando a aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para o desenvolvimento do Projeto “Igualdade de acesso à 
meios digitais em um cenário de pandemia” do IFMG – Instituito Federal de Minas 
Gerais especificados neste Edital. 

 
Aberta a sessão no horário aprazado, pela comissão foi feita conferência da 
documentação, conforme exigido no Decreto 8.241/14 e, em seguida, feita chamada 
para apresentação de fornecedores e propostas. Não houve comparecimento de 
nenhum fornecedor na sede da FADEMA para participação no certame. 

 

Foi verificado pela comissão o e-mail rhfadema@gmail.com, local indicado no edital 
para o envio de propostas, cumprindo o disposto o art. 9º do Decreto 8.241/14, 
contudo, também neste meio, não foi recebida nenhuma proposta, nem documentos 
ou solicitações, apesar de publicado no Portal de Compras da FADEMA. 

 
Diante do exposto, a comissão lavrou a presente ata, para documentação e 
prosseguimento do processo de compras, conforme disposto no §3º do Art. 9º do 
Decreto 8.241/14. Nada mais havendo a tratar, a comissão de seleção declarou 
encerrada esta etapa com a presente ata, que depois de lida, conferida e achada 
conforme, será assinada pela Comissão de Seleção e pelos presentes que assim o 
desejarem, devendo compor a documentação do processo de compras e ser publicada 
no Portal de Fornecedores da FADEMA. 
 

 

Machado, 14 de outubro de 2021. 
 

Comissão de Compras e Licitações 
Portaria 02 de 05 de Janeiro de 2021. 
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