
 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

Às quatorze horas do dia vinte e um de junho de dois mil e vinte um, a Comissão de Seleção, 

designada pela Portaria nº 048/2021 do Crea-MG, se reuniu com o objetivo de julgar os recursos 

apresentados pelas entidades de classe ante à decisão da Comissão de Seleção de aprovação dos 

projetos (cláusula 4.6. do Edital). 

A Comissão de Seleção decide: 

I. DEFERIR PARCIALMENTE o recurso apresentado pela ASSEND – Associação 

Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento:  

1. Indeferir a solicitação de revisão da nota atribuída, visto que a avaliação se dá pelo 

correto preenchimento de todo o plano de trabalho, inclusive a correta apresentação de 

orçamentos e demais materiais que permitam a boa análise do projeto. 

2. Indeferir o recurso apresentado ante o veto à despesa de cerimonial, visto que a entidade 

não trouxe elementos novos que justificassem a quantidade de pessoal a ser contratada 

para um evento de 01 palestra (alínea b, cláusula 4.2. do Edital). 

3. Indeferir o recurso apresentado para os itens vetados das despesas 13 e 14 (aquisição de 

01 mesa e 10 cadeiras), uma vez que a aquisição se destina à compra de bem de uso 

permanente da entidade de classe, não sendo um item essencial à consecução do objeto. 

4. Deferir o recurso apresentado ante o veto à despesa de locação de espaço físico, visto 

que a própria entidade declarou que “o evento proposto não se trata de show, musical e 

afins, e sim de grande evento motivacional, de aprendizagem, dinâmico e de grande 

impacto para os profissionais da área.”. (Despesa aprovada no valor de R$ 4.100,00 a 

ser acrescido no projeto).  

5. A Comissão acata as informações apresentadas a respeito da justificativa e 

especificações de características técnicas dos equipamentos, embora não seja objeto de 

recurso. A Comissão se reserva ao direito de solicitar novas informações sobre o projeto 

em fases posteriores (cláusula 4.4. do Edital). 

Com as decisões acima, o projeto anteriormente aprovado no valor de R$ 71.929,28, recebe o 

acréscimo de R$ 4.100,00. Valor final aprovado: R$ 76.029,28. 

 



 

 

II. DEFERIR o recurso apresentado pelo IMET – Instituto Metropolitano de 

Engenharia e Tecnologia:  

1. A entidade já teve seu projeto aprovado no valor solicitado. Foi solicitado pela 

Comissão de Seleção orçamentos para que complementassem a documentação 

apresentada. Embora não seja motivo de recurso, pois não houve veto, alteração ou 

qualquer impedimento no projeto, a Comissão de Seleção aprova os orçamentos 

apresentados, reservando-se ao direito de solicitar novas informações sobre o projeto em 

fases posteriores (cláusula 4.4. do Edital). 

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, 21 de junho de 2021. 
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