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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata nº 01/2022

Ata da Sessão de Recebimento de Envelopes da Concorrência Internacional 01/2021 – Objeto:
Concessão de Uso do Estádio Jornalista Felipe Drummond – Mineirinho.

Órgão: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Ata nº 01/2022 – Processo SEI: 1300.01.0003451/2021-65

 

Conforme determinado em Edital e Anexos, amplamente divulgados em endereço
eletrônico e mídias impressas, entre as 9:00:00 e 12:00:00 horas, do dia 24 de janeiro de 2022, reuniram-
se na sede da B3 (Bolsa de Valores), na cidade de São Paulo -SP, os membros da Comissão Especial de
Licitação, nomeados pela Resolução Conjunta Seinfra/DER n° 05/2021 e atualizada pela n°07/2021, de
forma presencial, o servidor André Corrêa de Souza e de forma remota os servidores  Rogério Alves
Antunes da Silva e Emerson Dutra Silva, com o apoio técnico da equipe da B3, com a finalidade de realizar
todos os procedimentos previstos rela�vos ao instrumento convocatório para a Concorrência
Internacional n° 01/2021, visando a seleção de proposta mais vantajosa para celebração de Contrato de
Concessão de Uso Do Estádio Jornalista Felipe Drummond - "Mineirinho"

Os membros aguardaram que a licitantes, por intermédio dos representantes das
corretoras credenciadas entregassem os documentos da licitação durante o período e no local previsto na
cláusula 14.4 do Edital, na forma do anexo IV do Edital, bem como conforme disposições con�das na Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, demais legislações per�nentes e outras disposições do Edital e
Anexos.

Contudo, durante todo o período descrito não houve o comparecimento de qualquer
licitante e entrega de envelopes para a Comissão. Dessa forma, o resultado do não recebimento de
envelopes durante a sessão conclui o procedimento com a situação deserta.

Diante do exposto, a licitação se encerra sem a necessidade da realização da Sessão
Pública da Licitação prevista para o dia 28/01/2022. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Alves Antunes da Silva, Diretor de Planejamento
e Orçamento, em 26/01/2022, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Emerson Dutra Silva, Especialista em Polí�cas Públicas e
Gestão Governamental em Minas Gerais, em 26/01/2022, às 14:00, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por André Correa Souza, Servidor Público, em 27/01/2022, às
10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 41197390
e o código CRC 8A2DAAE7.

Referência: Processo nº 1300.01.0003451/2021-65 SEI nº 41197390
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