
 

 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

 

Às dez horas do dia trinta e um de maio de dois mil e vinte um, foi dada a abertura da Sessão 

Pública do Chamamento Público nº 001/2021, com a presença da Comissão de Seleção, designada 

pela Portaria nº 048/2021 do Crea-MG, cujo integrantes presentes eram: Lucas Matos Morais 

(coordenador), Maria das Graças Pereira e Roberta de Souza dos Santos. 

Inicialmente, foi relatado pelo Coordenador da Comissão de Seleção que foram recebidos envelopes 

de propostas de entidades até o dia anterior, não sendo possível aceitar novas propostas a partir da 

presente data. A Comissão iniciou, portanto, a fase de avaliação técnica das propostas, conforme 

cláusula 4.2. do Edital. A avaliação foi feita com base nos critérios de julgamento estabelecidos na 

cláusula 4.3. 

A Comissão de Seleção analisou se as entidades apresentaram: plano de trabalho e demais anexos 

previstos no Edital devidamente preenchidos; objetivos alinhados ao pretendido pelo Chamamento 

Público; justificativa pertinente; três orçamentos como forma de balizamento de preços para cada 

aquisição/contratação; e demais informações que permitiram a boa análise e pertinência do objeto 

de cada projeto. 

Assim sendo, a Comissão de Seleção decide, por unanimidade, aprovar e reprovar os seguintes 

projetos: 

 

APROVADOS 

1. ABEE-MG – Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas de Minas Gerais. 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 10,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. 



 

 

2. ABEMEC-MG – Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 10,0 

3. ABENC-MG – Associação Brasileira de Engenheiros Civis 

Valor aprovado: R$ 90.000,00.  Nota atribuída: 10,0 

OBSERVAÇÃO: No plano de aplicação, ausente 02 orçamentos para a despesa do item 01 (curso 

de Norma de Desempenho em Edificações); ausente 01 orçamento para a despesa do item 04 (curso 

Sistema de Pressurização de Escadas de Segurança); ausente 02 orçamentos para a despesa do item 

06 (curso de Manifestações Patológicas em Revestimentos de Fachadas); ausente 03 orçamentos 

para despesa do item 02 (curso Plano de Ações Emergenciais); inválido o orçamento apresentado 

para o item 02 - curso Plano de Ações Emergenciais (quadro societário da empresa consta ocupante 

de cargo honorífico do Crea-MG; cláusula 9.5. do Edital); ausente 03 orçamentos para a despesa do 

item 15 (manutenção do portal/site); ausente 03 orçamentos para a despesa do item 20 (cerimonial); 

ausente 03 orçamentos para a despesa do item 21 (fotografia). Necessário informar local de origem 

dos palestrantes e detalhar valores de hospedagem, alimentação e honorário de cada um. 

4. ACENTOPEA – Associação Centro Mineira dos Profissionais de Engenharia e 

Agronomia 

Valor aprovado: R$ 20.000,00.  Nota atribuída: 8,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá apresentar um quociente como indicador de avaliação de resultados. Exemplo: nº de 

participantes / nº total de associados. Além disso, deverão ser apresentados 03 orçamentos para cada 

despesa prevista no plano de trabalho, tendo em vista que nenhum orçamento foi apresentado. Falta 

assinatura do presidente da entidade no plano de aplicação e cronograma de desembolso financeiro. 

5. AEA – Associação dos Engenheiros de Araguari 

Valor aprovado: R$ 52.080,00. Nota atribuída: 7,0 



 

 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. Como condição para dar prosseguimento à formalização da 

parceria, a entidade deverá apresentar um quociente como indicador de avaliação de resultados. 

Exemplo: nº de exemplares produzidos / nº total de associados. Além disso, deverão ser 

apresentados 03 orçamentos para cada despesa prevista no plano de trabalho, tendo em vista que 

nenhum orçamento foi apresentado. 

6. AEAEEUFMG – Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da UFMG 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 7,0 

OBSERVAÇÃO: A entidade deve demonstrar como o produto final do projeto, que são as 

entrevistas com ex-alunos da escola de engenharia, será utilizado para atender aos objetivos gerais 

do Chamamento Público, inclusive a contrapartida prevista no Edital. 

7. AEAPAM – Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Pará de Minas 

Valor aprovado: R$ 89.999,98. Nota atribuída: 8,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. Como condição para dar prosseguimento à formalização da 

parceria, a entidade deverá reenviar o Anexo I (Plano de Trabalho) do edital, no modelo original 

disponibilizado no site do Crea-MG, com o timbre da entidade. Deverá ser apresentado um 

quociente como indicador de avaliação de resultados. Exemplo: nº de participantes no projeto / nº 

total de associados. É necessário também que a entidade esclareça como o produto final do software 

que será desenvolvido, será apresentado aos profissionais e/ou estudantes, conforme a meta de 

contrapartida prevista no edital. 

8. AEJM – Associação dos Engenheiros de João Monlevade 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 9,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. Como condição para dar prosseguimento à formalização da 



 

 

parceria, a entidade deverá apresentar 03 orçamentos para cada despesa prevista no plano de 

trabalho, tendo em vista que foi apresentado apenas orçamentos para um item de despesa. 

9. AGRO-NM – Associação dos Engenheiros Agrônomos do Norte de Minas 

Valor aprovado: R$ 82.509,89. Nota atribuída: 8,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. A entidade deverá esclarecer qual tipo de contratação será feita nas 

despesas dos itens 05 e 06, se pessoa física ou jurídica. Deverão também ser apresentados 03 

orçamentos para cada despesa prevista no plano de aplicação. 

10. AGROTAP - Associação dos Engenheiros Agrônomos do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba 

Valor aprovado: R$ 50.000,00. Nota atribuída: 10,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá apresentar um quociente como indicador de avaliação de resultados. Exemplo: nº de 

participantes no ciclo de palestras / nº total de associados. No plano de aplicação, no item 01 – 

Despesas com Palestras, é necessário citar quais despesas estão sendo custeadas com o montante 

dedicado; no item 02 – Despesas com Instrutores, citar o valor que cada palestrante irá receber; no 

item 06 – Despesas com material didático, software e contador, separar as três despesas em itens 

diferentes no plano de aplicação, tendo em vista a diferente natureza das despesas. Além disso, 

deverão ser apresentados 03 orçamentos para cada despesa prevista no plano de trabalho, tendo em 

vista que nenhum orçamento foi apresentado. 

11. AMPEA – Associação Médio Paraopebana dos Profissionais de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 7,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá apresentar um quociente como indicador de avaliação de resultados. Exemplo: nº de 

participantes nas palestras / nº de inscritos. Campo de justificativa no plano de trabalho (Anexo I) 



 

 

também deve ser preenchido. No campo forma de execução, deverá constar todo o detalhamento 

das atividades a serem realizadas (citar tema das palestras e dos cursos e descrever como será 

realizada a semana da engenharia). No plano de aplicação, item 01 – despesa com instrutores e 

palestrantes, deverá ser descrito o montante que cada palestrante irá receber. No item 08, aquisição 

de equipamento e serviços de informática, deverá ser descrito o que será adquirido ou contratado e 

apresentado 03 orçamentos. No cronograma de desembolso, deverão ser colocadas apenas as 

despesas que serão custeadas pelo Crea-MG. No item 05, despesa com locação de espaço, apenas 

02 orçamentos foram válidos, pois o terceiro orçamento indicava serviço de “buffet” na proposta. 

Dessa forma, deverá ser apresentado mais um orçamento para a despesa. 

12. APEA-TMAPS – Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Triângulo 

Mineiro, Alto Paranaíba e Sul de Minas 

Valor aprovado: R$ 67.893,40. Nota atribuída: 6,0 

OBSERVAÇÃO: Embora a entidade tenha apresentado orçamentos com um único fornecedor para 

três despesas, deverá ser emitida uma nota fiscal para cada um dos serviços listados no plano de 

aplicação ao longo da execução do objeto. A entidade também deverá detalhar como serão 

realizadas as atividades do projeto, a fim de atingir a meta prevista na contrapartida do Edital 

13. APROGEO-MG – Associação Profissional de Geógrafos de Minas Gerais 

Valor aprovado: R$ 53.260,00. Nota atribuída: 9,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá apresentar um quociente como indicador de avaliação de resultados. Exemplo: nº de 

avaliações satisfatórias / nº total de avaliações preenchidas. Também, deverão ser apresentados 03 

orçamentos para cada despesa, tendo em vista que nenhum foi apresentado. 

14. ÁREA-ARAXÁ – Associação de Engenheiros e Agrônomos da Região de Araxá 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 9,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá apresentar 03 orçamentos para cada despesa, tendo em vista que nenhum foi apresentado. A 



 

 

entidade deverá detalhar como serão realizadas as atividades do projeto, a fim de atingir a meta 

prevista na contrapartida do Edital. 

15. ÁREA DAS ÁGUAS – Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

das Águas 

Valor aprovado: R$ 89.240,00. Nota atribuída: 10,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá apresentar 03 orçamentos para cada despesa, tendo em vista que nenhum foi apresentado. 

16. AREA-SSP – Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São 

Sebastião do Paraíso 

Valor aprovado: R$ 70.615,40. Nota atribuída: 10,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. 

17. ASSEAG – Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos de Itabira 

Valor aprovado: R$ 89.900,00. Nota atribuída: 9,0 

OBSERVAÇÃO: No plano de trabalho, deverá ser esclarecido se serão realizados 02 ou 03 cursos, 

visto que foram apresentadas propostas com três cursos, embora o plano de trabalho cite apenas 

dois. 

18. ASSEAL – Associação de Engenheiros e Agrônomos de Lavras e Região 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 7,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. Como condição para dar prosseguimento à formalização da 

parceria, a entidade deverá apresentar um quociente como indicador de avaliação de resultados. 

Exemplo: nº de avaliações satisfatórias / nº total de avaliações preenchidas. No plano de aplicação, 

no item 01, é necessário separar a despesa com remuneração da equipe de trabalho do serviço de 



 

 

contabilidade. No item 11, deverá ser descrito número de exemplares a serem produzidos. No 

campo forma de execução, deverá constar todo o detalhamento das atividades a serem realizadas 

(citar tema das palestras e dos cursos e carga horária). Necessário justificar a necessidade da 

aquisição de uma plotter para execução do projeto (cursos). A entidade deverá detalhar como será 

atingida a meta prevista na contrapartida do Edital. 

19. ASSEAVA – Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Vale do Aço 

Valor aprovado: R$ 89.972,80. Nota atribuída: 10,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. 

20. ASSEND – Associação Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento 

Valor aprovado: R$ 71.929,28. Nota atribuída: 6,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá justificar a necessidade de aquisição e especificar as características técnicas dos seguintes 

itens previstos no plano de aplicação: 01 computador; 01 impressora. No item 15, contratação de 

profissional ou empresa para edição e formatação do jornal, deverá ser especificado se será 

contratada pessoa física ou jurídica.  Orçamentos para despesa 21 do plano de aplicação não 

condizem com o serviço apresentado no plano de aplicação. 

ITENS VETADOS no plano de aplicação:  

 Despesa 13 – Aquisição de 01 mesa de reunião; valor estimado: R$ 2.200,00: vetado. 

Motivo: despesa desproporcional com o objeto. Aquisição de mobiliário incompatível com 

item essencial à consecução do objeto (alínea j, cláusula 9.1. do Edital). 

 Despesa 14 – Aquisição de 10 cadeiras; valor estimado R$ 9.300,00: vetado. Motivo: 

despesa desproporcional com o objeto. Aquisição de mobiliário incompatível com item 

essencial à consecução do objeto (alínea j, cláusula 9.1. do Edital). 

 Despesa 20 – Locação de salão/espaço para realização do evento; valor estimado R$ 

4.100,00: vetado. Motivo: despesa desproporcional com o objeto. Orçamentos apresentados 



 

 

incompatíveis com a despesa, visto que a estrutura orçada contempla grandes apresentações, 

como shows, música ao vivo, apresentações musicais e semelhantes. (alínea b, cláusula 4.2. 

do Edital). 

 Despesa 22 – Contratação de cerimonialista, recepcionista, apresentador, segurança e 

serviços gerais para manutenção de banheiros; valor estimado R$ 2.300,00: vetado. Motivo: 

despesa desproporcional com o objeto. Quantidade de pessoal a ser contratada é 

desproporcional à necessária para realização de uma palestra. (alínea b, cláusula 4.2. do 

Edital) 

 

21. ASSENDER – Associação dos Engenheiros do DER-MG 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 10,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. Ausente 01 orçamento para a despesa do item 01 (programa de 

ensino). 

22. AVEA – Associação Varginhense de Engenheiros e Arquitetos 

Valor aprovado: 89.442,96. Nota atribuída: 10,0  

OBSERVAÇÃO: A entidade deverá informar a carga horária e o valor da bolsa estágio e demais 

despesas com estagiário. 

23. CEJF – Clube de Engenharia de Juiz de Fora 

Valor aprovado: R$ 88.500,00. Nota atribuída: 9,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. Como condição para dar prosseguimento à formalização da 

parceria, a entidade de classe deverá apresentar 03 orçamentos para cada despesa, tendo em vista 

que não foram apresentados orçamentos. 

 



 

 

24. IBAPE-MG – Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia – Minas Gerais 

Valor aprovado: R$ 87.919,82. Nota atribuída: 8,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá apresentar um quociente como indicador de avaliação de resultados. Exemplo: nº de 

avaliações satisfatórias / nº total de avaliações preenchidas. A entidade deverá se atentar à cláusula 

9.4.: “É vedado remunerar ou pagar honorários, a qualquer título, com recursos vinculados à 

parceria, a servidor ou empregado público do Crea-MG, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, bem como ao seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e 

na lei de diretrizes orçamentárias.” (inciso III, art. 27 do Decreto nº 8.726/16). 

25. IEA-TM – Instituto de Engenharia e Agronomia do Triângulo Mineiro 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 9,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

de classe deverá apresentar 03 orçamentos para a despesa do item 01 do plano de aplicação 

(assessoria de marketing). 

26. IMEC – Instituto Mineiro de Engenharia Civil 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 9,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

de classe deverá apresentar mais 02 orçamentos para a despesa do item 02 (gestão de mídias 

sociais).  

27. IMET – Instituto Metropolitano de Engenharia e Tecnologia de Minas Gerais 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 9,0 

OBSERVAÇÃO: Orçamento de menor preço apresentado para a despesa do item 01 (despesas do 

seminário) inválido, atividade econômica principal não condiz com objeto da proposta. Ausente 03 

orçamentos da despesa do item 03 (serviços de contabilidade). 



 

 

28. INEA – Instituto de Engenharia e Agronomia do Leste de Minas Gerais  

Valor aprovado: R$ 20.000,00. Nota atribuída: 5,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá detalhar como serão realizadas as atividades do projeto, a fim de atingir a meta prevista na 

contrapartida do Edital. Deverá apresentar também um quociente como indicador de avaliação de 

resultados. Exemplo: nº de participantes / nº total de inscritos. Necessário apresentar 03 orçamentos 

para cada despesa, tendo em vista que nenhum foi apresentado. Informar o tipo de material a ser 

produzido para a campanha nas redes sociais. 

29. SEAMG – Sociedade dos Engenheiros Agrimensores de Minas Gerais 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 9,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá prever no plano de trabalho que atingirá a meta de contrapartida prevista no edital. A 

entidade também deverá apresentar orçamentos com a identificação dos fornecedores (inclusive 

número de CNPJ), uma vez que vários dos orçamentos apresentados estavam sem identificação.  

30. SENGE-MG – Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais 

Valor aprovado: R$ 88.206,98. Nota atribuída: 10,0 

OBSERVAÇÃO: A Comissão sugere que a entidade inicie o projeto em agosto, com término 

previsto para fevereiro de 2022. 

31. SINGEO-MG – Sindicato dos Geólogos de Minas Gerais 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 10,0 

32. SMEA – Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos 

Valor aprovado: R$ 90.000,00. Nota atribuída: 8,0 



 

 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

deverá apresentar um quociente como indicador de avaliação de resultados. Exemplo: nº de 

avaliações satisfatórias / nº total de avaliações preenchidas. No plano de trabalho, deverá ser 

informado o custo total de trabalho. No plano de aplicação, nos itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 

10 e 11, deverá ser esclarecido que tipo de empresa será contratada (ex. consultoria técnica) ou se 

será contratada pessoa física. A entidade também deverá apresentar 03 orçamentos para cada 

despesa, tendo em vista que nenhum foi apresentado. 

33. SPE – Sociedade Patrocinense de Engenheiros 

Valor aprovado: R$ 74.367,00. Nota atribuída: 8,0 

OBSERVAÇÃO: Como condição para dar prosseguimento à formalização da parceria, a entidade 

de classe deverá apresentar 03 orçamentos para cada despesa, tendo em vista que não foram 

apresentados para os itens: contratação de agência de publicidade; contratação de agência de 

fotografia e filmagem; contratação de professor para o curso Dimensionamento de Muro de Arrimo 

(apenas 01 orçamento apresentado); contratação de professor para o curso Elaboração de Projeto 

Arquitetônico com Revit (apenas 01 orçamento apresentado); contratação de professor para o curso 

Sensoriamento Remoto (apenas 01 orçamento apresentado); e contratação de professor para o curso 

de SIG Aplicado à Agricultura (apenas 01 orçamento apresentado). A entidade também deverá 

esclarecer qual tipo de contratação será realizada no item “Gestão e divulgação do projeto em redes 

sociais”, se será pessoa física ou jurídica, e apresentar 03 orçamentos. Por fim, é necessário prever 

no plano de trabalho que a entidade cumprirá a contrapartida prevista no Edital de atingir no 

mínimo 100 profissionais e 500 estudantes. A entidade deverá apresentar um quociente como 

indicador de avaliação de resultados. Exemplo: nº de avaliações satisfatórias / nº total de avaliações 

preenchidas 

INDEFERIDO 

1. INEC – Instituto Nacional de Engenharia Civil 

Motivo: Entidade não faz parte do Colégio Estadual de Entidades do Crea-MG (cláusula 2.1.). 

 



 

 

A divulgação do resultado preliminar será feita no sítio oficial do Crea-MG e, nos termos do item 

4.6. do Edital, as entidades terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de recurso. 

Nada mais havendo, eu, Lucas Matos Morais, lavrei e assinei a presente ata, a qual vai assinada 

pelos membros da Comissão de Seleção. 

 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2021. 

 

 

Lucas Matos Morais 

Coordenador 

Matrícula: 1958 

 

Maria das Graças Pereira 

Matrícula: 0797 

Roberta de Souza dos Santos  

Matrícula: 1989 

 

 


