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PORTARIA DO CONSELHO DIRETOR Nº 006/2021 

 

 
Designa comissão responsável pela realização de 
“Chamada Pública para selecionar instituição privada, 
com ou sem fins lucrativos, com capacidade técnica e 
qualificação comprovada em projetos de eficiência 
energética que se enquadrem nas atividades 
desenvolvidas por Empresas de Serviços de 
Conservação de Energia – ESCOs – interessadas em 
elaborar propostas de projeto de eficiência energética, 
em benefício de possíveis consumidores que 
estabelecerão acordos de cooperação, convênios ou 
instrumentos congêneres com a FADETEC, para a 
participação Chamadas Públicas Programas de Eficiência 
Energética, em todo o Brasil, publicadas no anos de 2021 
e 2022, bem como executarem os projeto que 
eventualmente forem aprovados”. 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNOLÓGICO – FADETEC, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto Social da Fundação, resolve:  

 

Art. 1º Ficam designados, nos termos do Decreto nº 8241/14, os seguintes membros 

abaixo relacionados para comporem a comissão responsável por executar a 

seleção pública de fornecedores para realização de “Chamada Pública para 

selecionar instituição privada, com ou sem fins lucrativos, com capacidade técnica e 

qualificação comprovada em projetos de eficiência energética que se enquadrem 

nas atividades desenvolvidas por Empresas de Serviços de Conservação de Energia 

– ESCOs – interessadas em elaborar propostas de projeto de eficiência energética, 

em benefício de possíveis consumidores que estabelecerão acordos de cooperação, 

convênios ou instrumentos congêneres com a FADETEC, para a participação 

Chamadas Públicas Programas de Eficiência Energética, em todo o Brasil, 

publicadas no anos de 2021 e 2022, bem como executarem os projeto que 

eventualmente forem aprovados”: 

 

- Guilherme Medeiros Junqueira Meirelles – Presidente 

- Luciano Xavier Dos Santos - Secretário 



Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico -  

FADETEC 

CNPJ Nº 04.043.851/0001-72 

 

 

 
Fazenda Varginha, km 02 da Rodovia MG-404 (Salinas-Taiobeiras) - Salinas - MG 

CEP: 39560-000 - e-mail: fadetec@fadetec.org.br 

- Vítor Sarmento Petroni Pena Santiago - Membro 

 

Art. 2º O Presidente da Comissão será substituída, em seus impedimentos legais e 

eventuais, pelo Secretário. 

 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Salinas - MG, 28 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Tiago Reis Dutra 
Presidente do Conselho Diretor da FADETEC 


