
 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2016 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS–CREA-MG, 
COM SEDE NA AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO, CEP: 30.170-
917, BELO HORIZONTE/MG, ATRAVÉS DA SUA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE CHAMADA 
PÚBLICA, E NOS TERMOS DA LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, DA LEI 13.019/2014, 
TORNA PÚBLICO QUE SE ACHA ABERTO O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO 
PÚBLICA DE ENTIDADES PARA APOIO FINANCEIRO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS 
ORIUNDOS DAS ENTIDADES REGIONAIS REGISTRADAS NO CREA-MG, MEDIANTE AS 
CONDICOES ESTABELECIDAS NOS TERMOS DESTE EDITAL, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES 
GERAIS E ESPECIAIS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – Crea-MG estará 
selecionando entidades para apoio financeiro na execução de projetos de interesse do Crea-
MG, na forma e condições estabelecidas no presente edital de chamada pública.  

 
 
1-  OBJETIVO 
 
1.1. O presente edital de chamada pública tem por objetivo selecionar entidades para concessão 

de apoio financeiro para execução de projetos de interesse do Crea-MG, oriundos das 
entidades regionais com registro homologado no CREA-MG, na forma e condições 
estabelecidas no presente edital de chamada pública.  
 

1.1.1. Tais projetos devem ter como objetivo o aperfeiçoamento das profissões abrangidas pelo 
Sistema Confea/Crea, o fortalecimento de sua respectiva fiscalização, a divulgação do 
Código de Ética Profissional e legislação profissional, a valorização e inserção profissional, o 
aperfeiçoamento técnico e cultural e a conscientização sobre a importância do registro e da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e acervo técnico.  

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.1. Cada projeto deve abranger no seu escopo um ou mais dos seguintes aspectos:  

 
A) Promover a divulgação das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Creas por meio de 

eventos científicos, culturais e tecnológicos.  
 

B) Promover o aperfeiçoamento das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e sua 
respectiva fiscalização.  
 

C) Fomentar a participação dos profissionais na formulação de políticas públicas que envolvam o 
exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.  
 

D) Divulgação da legislação do Sistema Confea/Crea e Mútua. 
 

  
3.  ELEGIBILIDADE DAS ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
3.1.  Entidades Proponentes/Convenente:  

 

 Entidades regionais com registro no CREA-MG pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos; 
 

Não se faz necessário o envio do referido documento, haja visto que a Comissão de 
Seleção irá verificar junto ao Sistema CONFEA/CREA-MG a situação do interessado. 

 



 

 

3.1.1. Documentos necessários para habilitação das entidades participantes.  
 
a) Prova de inscrição no CNPJ;  

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Distrital ou Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou equivalente na forma da Lei.  

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS e com a Dívida Ativa da União 

por meio de Certidão Conjunta.  

d) Prova de regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.  

e) Declaração expressa da entidade interessada, sob as penas do art. 299 do Código Penal, 

de que não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal Direta e Indireta, bem como Sistema Confea/Crea/Mútua 

(MODELO ANEXO IV);  

f) Ata de eleição da atual diretoria, registrada em cartório;  

g) Documento contendo endereço, telefone, e-mail da entidade e cópias autenticadas da 

carteira de identidade e do CPF/MF do representante legal da entidade; 

h) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles. 

 

 
4-  CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 
 
4.1. As propostas serão formuladas pelo Crea-MG após considerada elegível a interessada, 

conforme item 3 do presente Edital. 
 
4.2. Depois de consideradas habilitadas a firmarem Termo de Colaboração com Crea – MG, as 

entidades serão alvo de visita técnica por membros do Conselho que formataram o Plano de 
Trabalho de modo que atende às expectativas do objeto deste Edital. 

 
4.3. É facultado ao Conselho desistir, mesmo depois de celebrado o Termo de Colaboração do 

mesmo, mediante justificativa, sem qualquer ônus às partes interessadas. 
 

 
5-  RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDIDOS 
 
5.1 No âmbito deste Edital de Chamada Pública será comprometido recursos no valor total de até 

R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).  
 
 5.1.1. O valor máximo previsto para a realização de cada projeto será de R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais).  
 
 5.1.2. O valor de cada prohjeto será definido pelo Crea-MG após a visita de seus membros 

as entidades habilitadas para que possa ser criado o Plano de Trabalho. 
 
 5.1.3. A despesa de que trata o objeto foi estimada em R$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E 

QUINHENTOS MIL REAIS) conforme determinado pelo Crea-MG, que ocorrerão à conta n.o 
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001. 

 



 

 

 
6-  CONTRAPARTIDA DO PROPONENTE 
 
 
6.1.  É obrigatória a apresentação de contrapartida institucional pelo proponente, de acordo com o 

Projeto que será definido, sendo que a contrapartida poderá ser financeira ou técnica;  
 
6.2. O Crea-MG disponibilizará no máximo 80% (oitenta por cento) do valor total do projeto. 
 
 
 
7-  OUTROS RECURSOS DESTINADOS AO PROJETO 
 
7.1. Outras entidades, inclusive de caráter privado, poderão aportar ao projeto recursos 

financeiros. 
 
 
8-  PRAZOS 
 
8.1.  Dos prazos: 
  

Lançamento da Chamada pública  27/04/2016 
Data final para o recebimento da cópia 
impressa (1)  

30 dias após a publicação 

Divulgação dos Resultados  15-30 dias após a data final do recebimento  
 
 (1) A cópia impressa da documentação deverá ser protocolizada no CREA-MG até as 
18h do dia 30/05/2016.  
 

8.1.1. O envelope deverá ser entregue com todos os documentos necessários à habilitação 
da entidade, LACRADOS com os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE N.º 1- HABILITAÇÃO 
CREA-MG - COMISSÃO DE SELAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DO CREA-MG 
NOME E CNPJ DO PROPONENTE: 
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2016 
DATA DE ABERTURA: 01/06/2016 

 
 
9-  PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 
9.1. O prazo de execução do projeto deverá ser de até 12 (doze) meses podendo ser prorrogado 

a critério do Crea-MG. 
 
 
10-  DESPESAS APOIÁVEIS 
 
10.1.  Poderão ser apoiadas, em observância à legislação em vigor à época da aprovação do 

projeto, as despesas em consonância com o objeto do projeto apresentado ligado ao 
presente Edital de Chamamento Público.  

I - Despesas de composição, fotolitos, arte final e impressão de informática, cartazes, folders, 

formulários, impressos, envelopes e outros materiais necessários à divulgação e realização 

de cursos, palestras, seminários, eventos, conferências promovidas pelo proponente, assim 

como, as despesas mensais com a elaboração do jornal informativo;  



 

 

II - Pagamentos a palestrantes, pessoas físicas e/ou jurídicas que promovam palestras, 

eventos, cursos, simpósios e outros, objetivando aprimoramento e valorização da classe de 

profissionais do sistema Confea/Crea; 

III - Pagamento a profissionais autônomos que desenvolvam atividades orientativas aos 

profissionais e comunidade, que venham a colaborar com a fiscalização do CREA-MG, 

estabelecer ações coordenadas que visem o aprimoramento quanto à exigência da ART, em 

todos os trabalhos e serviços desenvolvidos pelos profissionais e/ou filiados, compreendendo 

também jornalistas autônomos para editoração de matérias elucidativas à classe; 

IV - Despesas de postagens de correspondências aos profissionais filiados com a finalidade 
de divulgação de assuntos de interesse da classe;  

V - Despesas com aquisição de equipamento de informática, tais como: microcomputador, 
impressoras, plotter, aparelho de fax e aquisição de software para desenvolvimento das 
atividades, a fim de permitir o acompanhamento dos serviços inerentes ao objeto do projeto; 

VI - Despesas com publicações de editais em jornais, assinaturas de revistas e periódicos, 
relativos a matérias de cunho informativo, orientativo e educativo à classe profissional e 
comunidade; 

VII – Despesas com locação de espaço físico e equipamentos, destinadas ao 

desenvolvimento de eventos promovidos pelo proponente como: televisão, telão, DVD, 

projetor, máquinas de xerox, sistema de sonorização. Havendo outras despesas, deverá ser 

solicitada ao CREA-MG autorização prévia; 

VIII - Despesas com pagamento de estagiário e/ou funcionário que desenvolva atividades 

dentro dos objetivos do projeto e que esteja devidamente contratado pelo proponente, desde 

que o valor destas despesas, incluindo salário/bolsa estágio e encargos sociais e trabalhistas 

não ultrapasse o valor médio de mercado vigente à época do pagamento;  

IX – Contratação de serviços de provedores de acesso à internet e pagamento de conta de 
telefone vinculada ao projeto;  

X – Publicação em jornais, revistas e periódicos que contemplem matérias ou divulgação 
relacionadas com os objetivos do Sistema Confea/Crea;  

XI – Aquisição de livros, publicações, revistas e material didático de cunho técnico das 
atividades relacionadas ao sistema Confea/Crea, para compor a biblioteca da Entidade 
proponente. 

XII – Contratação de assessoria técnica, prestada por pessoa física ou jurídica, para a 

promoção de eventos, como palestras, cursos, simpósios e outros eventos assemelhados; 

 

XIII – Contratação de consultoria técnica, prestada por pessoa física ou jurídica, para o 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao objeto do Termo de Colaboração e à 

valorização da Entidade de Classe; 

 

XIV – Despesas com materiais de expediente tipo: papel A4, caneta, clips, durex, caneta 

salientadora, pastas para arquivo de documentos, cartuchos, recarga de cartuchos, sacos 

plásticos, papel/bobina para plotter, desde que o valor não ultrapasse meio salário mínimo 

mensal à época do pagamento;  

 



 

 

XV – Aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais permanentes essenciais à 

consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à 

instalação dos referidos equipamentos e materiais. 

 

Parágrafo Primeiro: Qualquer despesa não constante da relação deverá ser objeto de 

análise do CREA-MG.  

Parágrafo Segundo: Juntamente com os comprovantes de pagamento do funcionário e/ou 

estagiário a ENTIDADE deverá apresentar um relatório de atividades que confirme o 

desenvolvimento de atividades incluídas no objetivo do projeto, referente a cada período, 

relativo às despesas apresentadas e comprovar, ainda, a regularidade fiscal e trabalhista de 

todo o pessoal indicado. 

Parágrafo Terceiro: A soma das despesas com internet, telefonia e postagem de 

correspondência aos profissionais filiados ou não, com a finalidade deste Termo de 

Colaboração, ficam limitadas ao valor de 01(um) salário mínimo e ½ (meio) por mês, vigentes 

à época da realização das referidas despesas 

 

10.1.1.  Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais 

permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será 

gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de 

transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção. 

 

10.2. Para os objetivos e metas do projeto é vedada a apresentação de despesas com:  

I - Taxas de alvará de licenciamento, taxa de administração, multas e juros de pagamentos 

efetuados fora do prazo e impostos de qualquer natureza; 

 

II - Remuneração adicional a servidor ou funcionário que esteja em exercício de atividades 

remuneradas a qualquer um dos CREA’s, inclusive ao presidente da Entidade ou membro de 

sua diretoria; 

 

III - Despesas com publicidade caracterizando promoção pessoal de quem quer que seja, ou 

de outras entidades estranhas à classe da Engenharia e Agronomia e demais profissões 

abrangidas pelo Sistema Confea/Creas; 

 

IV - Bebidas alcoólicas em geral, serviços de coffe break, buffet e gêneros alimentícios; 

 

V - Aquisição de automóveis, automotores, motocicletas, ou similares, para fins de 

locomoção;  

 

VI - Projetos, obras de construção civil, inclusive reparação, adaptação, reformas e 

instalações prediais;  

 

VII - Brindes, como: bonés, chaveiros, canecas e similares, bolas, TV, DVD, celulares, 

calendários, réguas, tablets e outros de qualquer natureza; bonés, chaveiros, TV, 

videocassete, DVD, entre outros;  

 

VIII – Aluguel da sede da Entidade, bem como IPTU, taxas de condomínio, materiais de 



 

 

limpeza, materiais elétricos, serviços de limpeza, gás, despesas cartorárias;  

 

IX - Coroa de flores para homenagens póstumas;  

 

X - Honorários a profissionais liberais alheios aos objetivos do projeto; 

 

XI - Mensalidades e/ou contribuições a outras Entidades;  

 

XII – Homenagens a pessoas que não são profissionais ou não fazem parte do sistema Confea/Crea; 

 

XIII - Pagamento efetuado fora do período de vigência do Termo de Colaboração, exceto 

quando houver atraso por conta do CREA-MG na transferência do recurso; 

 

XIV - O pagamento de despesas bancárias, tais como taxas de manutenção de conta e tarifas 

diversas bem como multas, juros, entre outras; 

 

XV - Pagamentos a ocupantes de cargos honoríficos do Sistema Confea/Crea. (Conselheiros, 

inspetores, diretores); 

 

XVI - Despesas com publicidade caracterizando promoção pessoal de quem quer que seja, 

bem como de outras entidades estranhas à classe da Engenharia e Agronomia; 

 

XVII - Projetos, obras de construção civil; 

 

XVIII – Carteirinhas e similares para associados; 

 

XIX – Serviços e materiais de decoração (arranjos de flores, vasos, balões, etc.); 

 

XX - Outras que não atendam aos objetivos do projeto. 

 
 
 
11-  PROCEDIMENTOS 
 
11.1. Apresentação da documentação  

 
11.1.1. Os documentos deverão ser enviadas para a Sede do Crea-MG, aos cuidados da 
Comissão de Seleção de Chamada Pública, até a data limite estabelecida no item 8, no 
endereço abaixo: 
 

Chamada Pública Crea-MG nº 001/2016 
 
Nome da Interessada 
 
Crea-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
 
Endereço: Avenida Álvares Cabral, 1.600, bairro Santo Agostinho 
 
CEP: 30.170-917 – Belo Horizonte / MG 

 
 



 

 

11.1.2. Se faz obrigatório o envio ao CREA-MG de todos os documentos impressos, 
assinadas pelo presidente da entidade, para comprovação dos compromissos estabelecidos, 
além de cópias dos documentos de habilitação descritos no item 3.1.1 deste edital.  
 
11.1.4. A documentação poderá ser protocolizada diretamente no CREA-MG, respeitando o 
disposto no item 8 desta Chamada Pública, em envelope fechado hermeneuticamente, 
conforme previsto no edital.  

 
 
 
Chamada Pública Crea-MG Nº 001/2016 
 
Crea-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
 
Endereço: Avenida Alvares Cabral, 1.600, bairro Santo Agostinho – 10º 
andar 
 
CEP: 30.170-917 – Belo Horizonte / MG 

 
11.1.5. Após o prazo limite para apresentação da documentação, nenhuma outra será 
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita 
e formalmente solicitados pelo Crea-MG. 
 

 
12-  JULGAMENTO 
 

 
12.1. O julgamento dos interessados em receber apoio financeiro será realizado em 01 (uma) 

etapa: Pré-qualificação.  
 

12.1.1. O julgamento será realizado pela Comissão de Seleção de Chamada Pública 
do Crea-MG, conforme Portaria Nº 057 de 14 de abril de 2016. 
 
12.1.2. O não atendimento a quaisquer das exigências especificadas nesta Chamada 
Pública implicará a desclassificação automática da proposta.  

 
12.2. Pré-qualificação  
 

12.2.1. Esta etapa é eliminatória e consistirá no exame formal dos documentos 
segundo os critérios abaixo:  

 
- recebimento da documentação impressa pelo CREA-MG até a data limite 

estabelecida no item 8 em envelope lacrado; 

- elegibilidade das entidades participantes, conforme item 3; 

- envio da documentação que comprove o atendimento das exigências de habilitação 

das entidades, constantes no item 3.1.1; 

13-  DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EM CONJUNTO COM O CONSELHO 
 
13.1. Definidas as entidades habilitadas a firmarem Termo de Colaboração, o Crea-MG enviará 

equipe de membros por ele designado que irá realizar diligência, sem prévio agendamento, 
até a entidade para que viabilizem através de estudo técnico, o projeto que melhor atingirá os 
objetivos previstos na presente Chamada Pública. 
 
13.1.1. Todas as visitas serão documentadas e reduzidas a termo de Visita. 



 

 

 
13.2. O Projeto será definido pelo Crea-MG, não excluindo da entidade interessada, apresentar 

seus projetos pré-existentes, para que sejam analisados pela equipe designada pelo Crea-
MG.  

 

14-  DA CELEBRAÇÃO DO TERMO 
 
14.1. As condições para a celebração do Termo de Colaboração de cada projeto serão definidas 

em função das recomendações técnicas, jurídicas e financeiras do CREA-MG, e com base 
nas orientações da comissão constituída na forma do edital e de acordo com a definição da 
Comissão Julgadora e da equipe definida pelo Crea-MG, depois de realizadas as visitas para 
a elaboração das propostas.  

 
14.2. Os recursos para a execução dos projetos selecionados serão comprometidos através de 

termos de colaboração a serem celebrados entre o CREA-MG e as Entidades, que figurarão 
nos termos com a denominação de Colaboradores. Para a assinatura dos Termos pelo 
CREA-MG as entidades selecionadas deverão comprovar sua situação de regularidade, 
apresentando os documentos de acordo com a Legislação Federal em vigor à época, entre 
eles:  
 

- Certidão Conjunta Negativa relativa a Débitos de Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

- Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS;  

- Certidão Negativa de Débito – CND, ou certidão positiva com efeitos de 

negativa, junto ao INSS;  

- Certidão Negativa de Debito junto à Justiça do Trabalho; 

- Documento contendo a conta bancária em nome da entidade, constando o 

banco, o número da agência e número da CONTA ESPECÍFICA para o 

projeto.  

 
14.2.1. Os órgãos ou entidades da Administração Pública deverão observar o que 
dispõe o Decreto nº 3.788, de 11/04/2001, apresentando ao CREA-MG o Certificado 
de Regularidade Previdenciária – CRP que, se for o caso, poderá substituir a 
apresentação da CND. 
 
14.2.2. Conforme art. 51 da Lei 13.019/2014, os recursos recebidos em decorrência 
da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária 
da instituição financeira pública determinada pela Administração Pública. 

 
 

15-  DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
 
15.1. O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos apoiados será feito pelo CREA-MG, 

através de visitas de acompanhamento, reuniões técnicas ou outros mecanismos de 

avaliação, a critério do CREA-MG, sendo realizado pela Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, conforme Portaria Nº 058 de 14 de abril de 2016. 



 

 

 

16-  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. As decisões proferidas pelo CREA-MG são terminativas.  
 
16.2. A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no todo ou 

em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 
16.3. O CREA-MG reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas 

na presente Chamada Pública. 
 
17-  DOS RECURSOS 
 
17.1. Analisada a documentação para verificação do cumprimento das exigências do Edital, a 

Comissão divulgará os nomes dos classificados por meio de publicação de ato específico no 
Diário Oficial da União, jornal de grande circulação e no site do Crea-MG. 
 

17.2. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado em relação à inabilitação, 
apresentando suas razões devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo máximo de 
até 05 (cinco) dias úteis contados do primeiro dia útil subseqüente à data da divulgação, 
ficando, nesse período, autorizada vista ao seu processo na Comissão. 

 
17.3. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 

documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo considerado documento anexado 
em fase de recurso. 

 
17.4. O recurso será protocolado na Comissão, ficando estabelecido prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis para reconsiderá-lo ou encaminhá-lo para análise da Autoridade Superior, que terá igual 
prazo para análise e decisão. 

 
17.5. Não serão aceitos recursos por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões e 

prazos estabelecidos neste Edital.  
 
17.6. Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios.  
 
17.7.  Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo de 

contestação. 
 
17.8. Ao recurso não será conferido efeito suspensivo. 
 
 
18-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
18.1. Os recursos para execução das despesas deste Contrato correrão à conta n.

o 

6.2.2.1.1.01.08.01.003.001. 
 
19 -  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
19.1. As contas deverão ser prestadas conforme será disposto no termo de Colaboração em 

consonância com a legislação federal vigente. 
 
19.2. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei Nº 

13.019/2014, além de prazos e normas de elaboração constante do instrumento de parceria e 
do plano de trabalho; 

 



 

 

19.3. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter 
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu 
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas. 

 
19.4. A prestação de contas deverão ser publicadas através do site das entidades, do Crea-MG ou 

outros meios que possam dar publicidade aos atos; 
 
19.5. Após o final de cada exercício orçamentário, a entidade terá o prazo de 60 (sessenta) dias 

para apresentar sua prestação de contas, independente que o termo ainda esteja em vigor; 
 
 19.5.1. A apresentação de contas do exercício finalizado deverá ser de acordo com os gatos 

e metas definidas no Termo até a data final do exercício. 
 
20-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

20.1. Os resultados finais serão divulgados na página eletrônica do CREA-MG (www.crea-
mg.org.br), comunicação às entidades selecionadas, e no Diário Oficial da União.  

 
20.2. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser obtidos 
através da Comissão de Seleção de Chamada Pública do Crea-MG – e-mail: 
comissaoselecao@crea-mg.org.br. 

 

21-  ANEXOS 
 

21.1. O presente edital possui os seguintes anexos: 
 
I- Modelo do Termo de Colaboração 
II- Portaria Nº - Comissão Julgadora 
III- Portaria Nº - Comissão Monitoramento 
IV- Modelo de declaração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº XXXXXXXXXX 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 

REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE 

MINAS GERAIS – CREA-MG E A XXXXXXXXXXXX. 

 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIADE MINAS GERAIS – CREA-MG, 
inscrito no CNPJ sob o n. 17.254.509/0001-63, sediado na Avenida Álvares Cabral, 1600, Santo 
Agostinho, Belo Horizonte/MG – CEP 30.170–001, por seu Presidente, o Eng. Civil Jobson Nogueira 
de Andrade, brasileiro, casado, CREA/MG 61.760/D, titular do  CPF n.º 836.551.076-68, residente e 
domiciliado nesta Urbe, doravante denominado Colaborador e a  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com 
sede XXXXXXXXXXXX, nº: XXXXXX, Bairro: XXXXXXXXXXXXXXX, em XXXXXXXXXX/XX – CEP 
XXXXXXXX, representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXX doravante denominada Colaborador, 
resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, que se regerá no que couber, pela Lei n: 
8.666/93 e 13.019/2014, suas posteriores alterações e pelas cláusulas seguintes: 
   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX com base 

no objeto previsto no Edital de Chamamento Público Nº XXX/2016.  
 
 
1.2.  O objetivo desse Termo de Colaboração será realizar o projeto anexo, visando atender aos 

objetivos previstos no Edital de Chamamento Público Nº XX/2016.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO 
 
2.1. Constitui parte integrante deste Termo de Colaboração, independentemente de transcrição, o 
Plano de Trabalho aprovado pelas partes e anexado ao presente termo de colaboração. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS COLABORADORES: 
 
3.1. DAS OBRIGAÇÕES DA XXXXXXX: 
 

 Serão inclusa as obrigações específicas do Projeto a ser elaborado além das previstas no 
Edital; 

 
 
3.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CREA/MG: 
 

 Serão inclusa as obrigações específicas do Projeto a ser elaborado além das previstas no 
Edital; 



 

 

 
CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. Este instrumento acarretará ônus ao Crea-MG, e o referido custo correrá a conta da dotação 
orçamentária XXXXXXXXXXXXX. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
5.1. O presente Termo de Colaboração entra em vigor a partir da data de sua assinatura e terá 
vigência por 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA SÉXTA– DAS ALTERAÇÕES 
 
6.1. Poderão ser firmados Termos Aditivos a este Termo de Colaboração para o caso de haver 
necessidade de regulamentar aspectos não previstos neste instrumento e que possam complementá-
lo e aprimorá-lo, inclusive no que diz respeito à prorrogação de seu prazo de vigência desde que as 
partes apresentem por escrito a justificativa para o atraso na consecução do objeto e esta seja aceita 
pelo CREA-MG.  
 
6.2. Em hipótese alguma será permitido o aditamento que vise à alteração do objeto pactuado. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
7.1. A XXXXX deverá apresentar prestação de contas ao final de cada ano de exercício, no prazo de 
60 (sessenta) dias após o término do ano vigente. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICIDADE 
 
8.1. Ficará a cargo do CREA-MG proceder à publicação do extrato do presente Termo de 
Colaboração na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
9.1. O presente Termo de Colaboração poderá, a qualquer tempo, ser denunciado e rescindido nas 
seguintes condições: 
 

 Quando sobrevier fato ou disposição de lei que o torne ilegal e impraticável; 
 

 Por iniciativa de qualquer das partes, mediante comunicação escrita à outra, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 
9.2. Em qualquer hipótese as etapas de execução do objeto que se encontrar em andamento serão 
cumpridas até seu término. 
 
9.3. Ocorrendo a rescisão, não caberá aos partícipes qualquer direito a reclamação de indenização 
pecuniária, obrigando-os, entretanto a apresentarem ao CREA-MG os relatórios das atividades 
desenvolvidas e de prestação de contas, até a data do encerramento do Termo de Colaboração, bem 
como eventual restituição de valores recebidos, se houver. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXECUÇÃO 
 
10.1. A inexecução total ou parcial deste Termo de Colaboração por qualquer dos partícipes, ensejará 
a sua denúncia e rescisão pela parte prejudicada, com as conseqüências previstas em Lei, em 



 

 

dispositivos normativos do Conselho e neste instrumento, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial mantida as disposições dos itens 9.2 e 9.3 da cláusula nona. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
 
11.1. Tanto quanto possível, as partes se esforçarão para resolver amistosamente, através de 
Termos Aditivos, todos os casos omissos a este Termo de Colaboração. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
12.1. Os partícipes elegem o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, como 
competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Colaboração ou de sua 
participação, que não possam ser solucionadas administrativamente.  
 

E, por estarem assim ajustadas e conveniadas, as partes assinam o presente documento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, que também o assinam. 
 
 
Belo Horizonte, _____ de______________ de 2016.  
 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
 
_____________________________________________________ 

Jobson Nogueira de Andrade 
Presidente 
 
 

 
_________________________________________________ 
Representante Legal 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome completo: _____________________________________________________ 
 
CPF: _______________________________ Ass.: ___________________________ 
 
 
Nome completo: ______________________________________________________ 
 
CPF: _______________________________ Ass.: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO II 
 

Portaria Nº - Comissão Julgadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 
 

Portaria Nº - Comissão Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 
 

MODELO DECLARAÇÃO 

 

Na qualidade de representante legal do Interessado, declaro, para fins de prova 

junto ao CREA-MG, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer 

débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer 

Órgão ou Entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de 

recursos, na forma que será definida no Termo de Colaboração. 

 
 
Pede deferimento, 
 
 
 

Cidade, xxx de xxxxxx de 2016 
 
 
 
 

_____________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxx – Entidade 

 

 

 


