
 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016 

 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS 

 

 

DATA: 23/05/2016 HORÁRIO: 10h01min 

 

REFERENTE: Chamamento Público nº 001/2016 

 

ASSUNTO: Chamamento Público nº 001/2016 – Seleção de 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. 

 

Fase: Resultado Final   

 

1. PARTICIPANTES: 

 

1.1 Crea-MG – Portaria 057/2016 

 

MEMBROS ASSINATURA 

Maria Cristina da Silva  

Francine Morato Caputo   

Lucas José Pedrosa Souza – Coordenador   

Maria das Graças Pereira  

 

2. COMENTÁRIOS: 

 

Aberta a sessão, o Coordenador da Comissão leu os questionamentos enviados a 

respeito do edital. 
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Após deliberação dos presentes, chegou-se às seguintes respostas aos 

questionamentos: 

 

Questionamento 1: 

 

“Conforme edital a documentação do Representante legal devera ser autenticada, e 

solicita no mesmo a relação nominal e documentos CPF expedido pela Receita 

federal da diretoria, essa documentação será autenticada em cartório ou poderá ser 

autenticada no CREA?”  

 

Resposta: A documentação poderá ser autenticada em cartório ou no próprio Crea-

MG, na sede do mesmo, localizada na Av. Álvares Cabral, Nº 1600, bairro Santo 

Agostinho, na cidade de Belo Horizonte. O interessado deverá procurar o 

Coordenador da Comissão, Lucas Pedrosa, no 4º andar, entre às 09:00 e 17:00, 

considerando o horário de 12:00 às 13:00 para intervalo de almoço. 

 

Questionamento 2: 

 

“Gostaria de saber qual Documento contendo endereço , telefone, e-mail da 

entidade que posso mandar, seria um oficio? Uma vez que comprovante de água ou 

luz não possui endereço de e-mail.Aguardo respostas , a nossa documentação falta 

apenas este Item.”  

 

Resposta: Basta que a entidade encaminhe em papel timbrado as informações. 

Poderia sim ser em forma de ofício. 

 

 

Questionamento 3: 

 

“Solicito esclarecimentos em relação ao Edital de Chamamento Público 001/2016. 

 

Dúvida 1: No primeiro momento é necessário apenas a entrega da documentação 
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descrita no item 3.1.1 conforme descrito no edital? 

 

 

Dúvida 2: A declaração anexa a este email, devidamente assinada, atende às 

exigências do Item "3.1.1 - g)" deste edital ou é necessário algum outro documento 

específico?.”  

 

Resposta: Sim. Apenas a documentação prevista no item 3.1.1.. Não podemos 

realizar análise prévia de nenhum documento. Apenas informo que o documento 

previsto na alínea “g” do item 3.1.1. do Edital, refere-se a documento em papel 

timbrado da entidade com os dados solicitados, podendo ter um formato de ofício ou 

apenas com as informações e os documentos solicitados. 

 

 

Questionamento 4: 

 

“1)      O novo mandato da ABEMEC se inicia em 12/5/2016. Até o dia 30/5/2016, 

data da entrega da documentação do Chamamento Público,  é muito provável que o 

cartório ainda não tenha liberado a nova Ata de eleição da Entidade conforme 

documentação abaixo solicitada. 

 

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

 

Pergunto: Caso ainda não tenha a Ata registrada em cartório até da data de 30/5/16 

o comprovante de entrega da documentação no cartório será valido? Caso negativo, 

gentileza nos informar procedimento. 

 

 Salientamos que, diante o processo da elaboração da Ata, podem haver pendências 

na documentação e não podemos ter a Ata em tempo hábil. 
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2)      A resposta da prestação de contas da ABEMEC-MG do ano de 2015 está em 

poder do CREA-MG para análise.  

 

Pergunto: Como a Prestação de contas está em poder do CREA-MG para análise, 

solicito informar se o protocolo de envio ao CREA-MG da resposta da prestação de 

contas será suficiente para a elaboração do ANEXO IV MODELO DECLARAÇÃO?  

.”  

 

Resposta: A entidade deverá apresentar a Ata ainda sem registro em cartório, bem 

como cópia do protocolo de que a mesma está em processo de registro junto ao 

cartório. Sim, enquanto a prestação de contas encontra-se em análise, basta o 

protocolo para a fase de Habilitação. 

 

Foi definido ainda que os presentes questionamentos serão publicados no site do 

CREA-MG. 

 

Nada mais havendo, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e 

achada de acordo, segue assinada por todos. 

 


