
ATA DE REUNIÃO DA QUARTA SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 001/2018 

 

Às dez horas do dia 02 de agosto de 2018, foi dada a abertura da Quarta Reunião do 

Chamamento Público nº 001/2018, com a presença da Comissão de Seleção, designada 

pela Portaria nº 169/2018 do Crea-MG. A Comissão de Seleção profere neste ato o 

julgamento dos recursos apresentados após a divulgação do resultado da fase de 

Avaliação Técnica. 

Recursos apresentados e julgados: 

 

1. ABEMEC-MG. Projeto: Atribuição e Valorização dos Profissionais da 

Mecânica 

Despesas objeto do recurso: 

 Despesa 03 – Translado; valor estimado R$ 1.160,00. Aprovado R$ 190,00; 

conforme Portaria nº 199/2017 do Crea-MG. 

DEFERIDO o recurso apresentado para o item, tendo em vista a demonstração que se 

trata de dois palestrantes chegando em horários diferentes. Valor final aprovado: R$ 

380,00. 

 Despesa 11 – Vídeo institucional; valor estimado R$ 2.340,00: vetado. Sem 

vínculo com o projeto. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que o objeto principal é a 

realização de palestras, razão pela qual a Comissão entende que não há vínculo com o 

projeto. 

 Despesa 15 – Translado; valor estimado R$ 1.080,00. Aprovado R$ 190,00; 

conforme Portaria nº 199/2017 do Crea-MG. 

DEFERIDO o recurso apresentado para o item, tendo em vista a demonstração que se 

trata de dois palestrantes chegando em horários diferentes. Valor final aprovado: R$ 

380,00. 

 Despesa 37 – Contratação de estagiário; valor estimado R$ 6.368,60: vetado. 

Contratação de finalidade alheia ao objeto da parceria, visando a execução de 

rotinas administrativas da entidade, conforme relato apresentado na Planilha de 

Justificativas 



DEFERIDO o recurso apresentado para o item, tendo em vista a demonstração da 

importância da contratação para execução das atividades do projeto. Valor final 

aprovado: R$ 6.368,60. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 56.330,05. 

 

2. AEAATA. Projeto: Seminário de piscicultura e fruticultura de Araguari 

NÃO CONHECIDO o recurso apresentado, visto que o mesmo foi protocolado no dia 

27 de julho de 2018, após o prazo recursal. 

 

3. AEAEEUFMG-MG. Projeto: Biblioteca Crea-MG Memória da Engenharia 

– 4ª etapa 

Despesas objeto do recurso: 

 Despesa 02 – Apoio Operacional; valor estimado R$ 6.240,00: vetado. Não 

demonstrada a importância da contratação na justificativa da despesa. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que a justificativa é 

insuficiente e não demonstra de forma clara e detalhada a importância e o vínculo com o 

projeto. 

 Despesa 05 – Montagem, manutenção, remanejo, conservação e limpeza; valor 

estimado R$ 13.480,00: vetado. Não demonstrada a importância da contratação 

na justificativa da despesa. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que a justificativa é 

insuficiente e não demonstra de forma clara e detalhada a importância e o vínculo com o 

projeto. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 45.710,00. 

 

4. AEAEEUFMG-MG. Projeto: Circuito Técnico Engenharia Pública 

Despesas objeto do recurso: 

 Despesa 01 – Honorários para equipe de palestrantes; valor estimado R$ 

30.200,00. Valor aprovado R$ 15.000,00. Considerando a expectativa de público 

de 40 profissionais em cada evento e fundamentado em contratações de projetos 

similares, fica aprovado o valor de R$ 3.000,00 por cada palestra. 



DEFERIDO o recurso apresentado, visto que foi verificado que consta no plano de 

trabalho a realização de 02 palestras por mês, totalizando em 10 palestras, no valor 

médio de R$ 3.000,00 definido. Valor final aprovado: R$ 30.000,00. 

 Despesa 02 – Apoio Operacional; valor estimado R$ 6.240,00: vetado. Não 

demonstrada a importância da contratação na justificativa da despesa. 

DEFERIDO o recurso apresentado, visto que foi demonstrada a importância das 

atividades desenvolvidas pelo profissional de apoio operacional para execução do 

projeto. Valor final aprovado: R$ 6.240,00. 

 Despesa 04 – Internet e telefone: valor estimado R$ 1.590,00: vetado. Despesa 

já consta no outro projeto apresentado pela entidade. 

DEFERIDO o recurso apresentado, visto que foi demonstrado que a contratação se 

refere a endereço diferente do outro projeto aprovado. Valor final aprovado: R$ 

1.590,00. 

 Despesa 05 – Material de expediente; valor estimado R$ 8.460,00: vetado. O 

valor estimado está em desacordo com o limite mensal imposto no item 8.1.9. do 

Edital. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que na justificativa do plano de 

trabalho verifica-se que se trata de materiais de expediente, como: toners, papeis, 

canetas, etiquetas e outros, e não materiais gráficos, conforme relatado pela Associação. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 57.000,00. 

 

5. AGROTAP. Projeto: VI Ciclo de Palestras Agrotap 

INDEFERIDO o recurso apresentado, uma vez que foi demonstrado que o objetivo 

principal é a compra de espaço em revista especializada, ratificando o alto custo do 

projeto e a baixa relação com o objetivo específico proposto, qual seja, a realização de 

cursos, palestras, seminários, congressos, entre outros. O recurso também não esclarece 

o vínculo da publicação de matérias na revista com o VI Ciclo de Palestras, tampouco 

houve a apresentação de indicador de avaliação de resultado sem a possibilidade de 

avaliação dos ganhos almejados. 

 

6. ASSEARA. Projeto: Fórum de Debates 

Despesas objeto do recurso: 



 Despesa 04 – Honorários de palestrantes; valor estimado R$ 22.500,00. Valor 

aprovado R$ 12.000,00. Considerando os temas abordados e contratações em 

projetos similares, fica aprovado o valor de R$ 3.000,00 por cada palestra. 

DEFERIDO o recurso apresentado para o item, tendo em vista a demonstração que o 

valor proposto, inclui as despesas de honorários, deslocamento e hospedagem, e que a 

expectativa é que os palestrantes sejam de outra cidade. Foram apresentados ainda 03 

orçamentos para o serviço. Valor final aprovado: R$ 22.500,00. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 37.535,00. 

 

7. ASSENDER. Projeto: Serviços de Engenharia para o Desenvolvimento de 

Municípios 

Despesas objeto do recurso: 

 Despesa 01 – Honorários para equipe de palestrantes; valor estimado R$ 

29.300,00. Valor aprovado R$ 27.500,00. Considerando um valor médio de R$ 

2.500,00 por palestra, foi definido o valor de R$3.000,00/cada. 

DEFERIDO o recurso apresentado, visto que foi demonstrado que a despesa refere-se 

ao pagamento de honorários, incluindo deslocamento/hospedagem. Valor final 

aprovado: R$ 29.300,00. 

 Despesa 02 – Apoio operacional; valor estimado R$ 8.610,00: vetado. Não 

demonstrada a importância da contratação na justificativa da despesa. 

DEFERIDO o recurso apresentado, visto que foi demonstrada a importância das 

atividades desenvolvidas pelo profissional de apoio operacional para execução do 

projeto. Valor final aprovado: R$ 8.610,00. 

 Despesa 05 – Material de expediente; valor estimado R$ 3.670,00. Aprovado R$ 

1.000,00; o valor estimado está em desacordo com o limite mensal imposto no 

item 8.1.9. do Edital. 

DEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que na justificativa do plano de 

trabalho verifica-se que se trata de materiais gráficos, e não material de expediente. 

Valor final aprovado: R$ 3.670,00. 

 Despesa 06 – Engenheiro Coordenador do Projeto; valor estimado R$ 8.200,00: 

vetado. Não demonstrada a importância da contratação na justificativa da 

despesa. 



INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que já há a previsão de 

contratação de palestrantes capacitados e profissional de apoio operacional para a 

execução das atividades, devendo a entidade ser responsável por coordenar o projeto. 

Sendo assim, não é razoável a contratação de um coordenador. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 61.800,00. 

 

8. ASSENDER. Projeto: Simpósio Infraestrutura/trânsito e rodovias 

Despesas objeto do recurso: 

 Despesa 02 – Apoio Operacional; valor estimado R$ 7.240,00: vetado. Não 

demonstrada a importância da contratação na justificativa da despesa. 

INDEFERIDO o recurso apresentado, visto que a entidade já possui 01 (um) estagiário 

para cada projeto, além da mesma contratação ter sido aprovada no projeto Serviços de 

Engenharia para o Desenvolvimento de Municípios. A Comissão considera viável o 

mesmo profissional dar suporte a ambos os projetos. 

 Despesa 05 – Material de expediente; valor estimado R$ 7.890,00. Aprovado R$ 

1.000,00; o valor estimado está em desacordo com o limite mensal imposto no 

item 8.1.9. do Edital. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item por não se tratar de erro de 

interpretação, visto que na justificativa do plano de trabalho verifica-se que se trata de 

materiais de expediente, e não materiais gráficos.  

 Despesa 06 – Engenheiro Coordenador do Projeto; valor estimado R$ 5.350,00: 

vetado. Não demonstrada a importância da contratação na justificativa da 

despesa. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que já há a previsão de 

contratação de palestrantes capacitados para a execução das atividades, devendo a 

entidade ser responsável por coordenar o projeto. Sendo assim, não é razoável a 

contratação de um coordenador. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 57.470,00. 

 

9. AMPEA. Projeto: Ciclo de palestras AMPEA 

DEFERIDO o recurso apresentado, tendo em vista a verificação do erro material, sendo 

o valor correto aprovado R$ 23.942,48. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 23.942,48. 



 

10. AREA-SSP. Projeto: Publicações e divulgações relacionadas ao Sistema 

Confea/Crea 

Despesas objeto do recurso: 

 Despesa 2.2 – Serviços de Correios; valor estimado R$ 7.620,00. Valor 

aprovado R$ 900,00. Item em desacordo com o parágrafo segundo do item 8.3. 

do Edital. 

DEFERIDO o recurso apresentado, desde que seja adequado no Cronograma de 

Desembolso, observando o limite estabelecido no Edital.  

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 43.035,40. 

 

11. ASEP. Projeto: ASEP em ação 

Despesas objeto do recurso: 

 Despesa 03 – Consultoria técnica; valor estimado R$ 12.000,00: vetado. Não 

demonstrada a importância da contratação. 

DEFERIDO o recurso apresentado para o item, uma vez que demonstrada a 

importância e o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas. A aprovação da 

despesa fica condicionada à apresentação de 03 orçamentos para o serviço proposto. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 33.100,00. 

 

12. SINGEO-MG. Projeto: Atribuição e Valorização dos Profissionais da 

Geologia 

Despesas objeto do recurso: 

 Despesa 01 – Compra de equipamento de informática; valor estimado R$ 

3.929,00. Valor aprovado R$ 2.000,00: 

DEFERIDO o recurso apresentado, o qual solicita aumento do valor aprovado para 

aquisição de computador, após ter sido demonstrados a necessidade e o preço médio por 

meio de orçamentos. Valor final aprovado: R$ 2.992,41. 

 Despesa 02 – Diagramação de livro, jornal, cartilha e folder; valor estimado R$ 

3.420,00: vetado. Sem vínculo com o objetivo do projeto. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que o objeto principal é a 

realização de palestras, razão pela qual a Comissão entende que não há vínculo com o 

projeto. 



 Despesa 07 – Materiais de Expediente; valor estimado R$ 1.880,00: vetado. 

Acima do valor mensal permitido, conforme item 8.1.9. 

DEFERIDO o recurso apresentado, desde que seja adequado no Cronograma de 

Desembolso, observando o limite estabelecido no Edital. Valor final aprovado: R$ 

1.880,00. 

 Despesa 20 – Vídeo do Singeo-MG; valor estimado R$ 2.440,00: vetado. Sem 

vínculo com o projeto. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que o objeto principal é a 

realização de palestras, razão pela qual a Comissão entende que não há vínculo com o 

projeto. 

 Despesa 22 – Impressão do livro “O Profissional Geólogo”; valor estimado R$ 

3.450,00: vetado. Sem vínculo com o projeto. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que o objeto principal é a 

realização de palestras, razão pela qual a Comissão entende que não há vínculo com o 

projeto. 

 Despesa 27 – Impressão de jornal; valor estimado R$ 950,00: vetado. Sem 

vínculo com o projeto. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que o objeto principal é a 

realização de palestras, razão pela qual a Comissão entende que não há vínculo com o 

projeto. 

 Despesa 28 – Impressão de folder; valor estimado R$ 950,00: vetado. Sem 

vínculo com o projeto. 

DEFERIDO o recurso apresentado, uma vez que foi demonstrado que o folder será 

material complementar das palestras. Valor final aprovado: R$ 950,00. 

 Despesa 29 – Impressão de cartilha; valor estimado R$ 2.470,00: vetado. Sem 

vínculo com o projeto. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item, visto que o objeto principal é a 

realização de palestras, razão pela qual a Comissão entende que não há vínculo com o 

projeto. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 53.577,29. 

 

13. SMEA. Projeto: Tabela de Honorários de Engenheiro Agrônomo 

Despesas objeto do recurso: 



 Despesa 14 – Impressão folder FoPEA/SMEA; valor estimado R$ 1.098,00: 

vetado. Não demonstrada a importância da contratação na justificativa da 

despesa. 

INDEFERIDO o recurso apresentado para o item. Embora tenha sido apontado o erro 

cometido, não foi demonstrada a justificativa da produção do material gráfico, além de 

já constar no projeto a impressão da tabela de honorários. 

Valor final total aprovado após julgamento dos recursos: R$ 48.177,00. 

 

A Comissão de Seleção apreciou os recursos encaminhados dentro do prazo 

establelecido e proferiu a decisão acima, a qual será agora submetida ao Presidente do 

Crea-MG, nos termos do item 14.3. do Edital de Chamamento Público nº 001/2018. 

Após a manifestação do Presidente do Crea-MG, a Comissão de Seleção divulgará a 

presente decisão por e-mail e no sítio oficial do Crea-MG. Nada mais havendo a se 

tratar, eu, Lucas Matos Morais, lavrei e assinei a presente ata, a qual vai assinada por 

todos os presentes. 

 

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2018. 

 

 

Fernanda Ferreira da 

Cunha Guedes 

Matrícula: 1639 

Filipe Ribeiro Pereira 

Goulart 

Matrícula: 1973 

Maria das Graças 

Pereira 

Matrícula: 0797 

 

 

 

 

Lucas Matos Morais 

Coordenador da Comissão de Seleção 

Matrícula: 1958 

 

  



DESPACHO PROCESSUAL 
DE: PRESIDÊNCIA PARA: COMISSÃO DE SELEÇÃO 
REFERÊNCIA: Decisão sobre recursos – Chamamento Público 2018 
PROTOCOLO: 05445218 
  

 

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2018. 

 

Assunto: Decisão sobre recursos apresentados no Chamamento Público 

2018 

 

À Comissão de Seleção, 

 

Nos termos do item 14.3. do Edital de Chamamento Público 2018, venho 

por meio deste ratificar a decisão proferida por essa Comissão de Seleção no 

julgamento dos recursos apresentados, conforme Ata da Quarta Sessão Pública do 

Chamamento Público Nº 001/2018. 

    

 

 

Lucio Fernando Borges 

Presidente do Crea-MG 

 

 


