
ATA DE REUNIÃO DA QUINTA SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 001/2018 

Às dez horas do dia dez de agosto de dois mil e dezoito, foi dada a abertura da Quinta 

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 resultado final da Avaliação Técnica das propostas aprovadas, julgando as 

correções que foram encaminhadas pelas entidades de classe. 

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

seguintes projetos: 

APROVADOS 

1. IBAPE-MG. Projeto: 5ª Ed. Revista Técnica do IBAPE-MG 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 43.995,00. 

Observação: Projeto aprovado sem ressalva. 

 

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

Mecânica 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 56.330,05. 

Observação: Foram apresentados os currículos dos palestrantes; foi informado o local 

de origem dos deslocamentos aéreos, sendo uma passagem dos Estados Unidos para 

Belo Horizonte, e outra Itália para Belo Horizonte, ambas ida e volta; foi encaminhado 

e-mail da empresa com menor preço esclarecendo que não poderiam proceder com a 

documentação solicitada pela Comissão de Seleção para comprovação do preço 

praticado, e, em substituição, foram encaminhados 04 propostas de fornecedores para 

palestra da Norma ABNT. 

 

3. ABEMEC-MG. Projeto: Cartilhas Informativas 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 50.133,00. 

Observação: Foi apresentado como indicador de avaliação de resultados o número de 

exemplares entregues pelo número de exemplares produzidos e o número de assinaturas 



na lista de presença pelo número estimado; foram apresentados 03 orçamentos para as 

Despesas 03, 06, 08 e 13 do Plano de Aplicação. 

 

4. ABENC-MG. Projeto: 3º Seminário de Obras Públicas 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 20.453,00. 

Observação: Foi especificado, no item 07 do plano de aplicação, referente à contratação 

e estagiário, o valor da bolsa estágio, da alimentação, do vale transporte e do seguro de 

vida; foi informado que o serviço de marketing digital, previsto no item 05 do plano de 

aplicação, terá como objeto a divulgação digital via redes sociais e e-mail. 

 

5. ACENTOPEA. Projeto: IV FEIT – Feira de Engenharia e Inovação 

Tecnológica 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 35.000,00. 

Observação: Foram readequadas as palestras inicialmente previstas, com novos temas: 

Saneamento Urbano, Startups na Engenharia Civil, Gerenciamento de Projetos; foram 

especificados os valores destinados a honorários, deslocamento e hospedagem para cada 

palestrante; foi readequado o valor pela palestra 06, sobre legislação do Sistema 

Confea/Crea e integração profissional; foi esclarecido que a premiação será aos 

melhores trabalhos apresentados no evento por meio de placa de homenagem e 

certificado; foram especificadas as despesas com material gráfico, conforme item 14 do 

plano de aplicação, a qual não envolve aquisição de brinde ou similar. 

 

6. ACENTOPEA. Projeto: ACENTOPEA Plus 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 21.000,00. 

Observação: Foram separadas as despesas dos itens 01, 02, 05 do plano de aplicação, 

especificando a carga horária, o valor hora aula e os valores de deslocamento. 

 

7. AEAATA. Projeto: Seminário de Piscicultura e Fruticultura de Araguari 

Resultado: Aprovado  

Valor aprovado: R$ 42.850,00. 



Observação: Foi justificado pela entidade que, em virtude do evento ser realizado daqui 

03 meses, é inviável apresentar os currículos dos palestrantes nesta etapa. Portanto, a 

Comissão defere o pedido de apresentação dos currículos em até 01 (um) mês antes da 

data de realização do evento. Ressalta-se a impossibilidade de pagamento de honorários 

a servidores públicos, dirigentes de entidades e conselheiros do Sistema Confea/Crea. 

 

8. AEAEEUFMG. Projeto: Biblioteca Crea-MG Memória da Engenharia – 4ª 

etapa; 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 45.710,00. 

Observação: Foram descritas as atividades das etapas anteriores, com a catalogação de 

480 obras de um total de 22.000 volumes; foi informado que a previsão de conclusão de 

todo o trabalho da Biblioteca é em agosto de 2020; foi informado que a meta para o 

projeto é catalogar 1.200 livros; foi readequado o cronograma de desembolso para 05 

meses; foi especificado valor da bolsa estágio, do seguro e transporte; foi refeita a 

planilha de justificativa, demonstrando a necessidade das contratações. 

 

9. AEAEEUFMG. Projeto: Circuito Técnico Engenharia Pública 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 57.000,00. 

Observação: Foi apresentado como tema do projeto Engenharia Pública; foi informado a 

expectativa de 40 a 50 profissionais do Sistema Confea/Crea em cada evento; foi 

readequado o cronograma de desembolso para 05 meses; foi especificado o serviço a ser 

contratado de comunicação e marketing e apresentado 03 orçamentos; foi especificado o 

valor da bolsa estágio, do transporte, alimentação e seguro e a carga horária da 

contratação do estagiário; foi apresentada nova planilha de justificativa esclarecendo a 

necessidade de cada despesa. 

 

10. AEAPAM. Projeto: Núcleo de Apoio a Projetos de Engenharia (NAPE) – 3ª 

Etapa 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 47.400,00. 

Observação: foi citada a expectativa de público de 80 estudantes e 250 profissionais no 

projeto; foram apresentados novos indicadores de avaliação de resultados; foram 



encaminhados os currículos e apresentado valor de honorário previsto para cada 

palestrante; foi especificada a despesa com produção e divulgação em mídia exterior; 

foi especificado o objeto da contratação da despesa 01 do plano de aplicação. 

 

11. AEJM. Projeto: Curso Online de Elaboração de Projeto Técnico 

Simplificado de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 70.000,00. 

Observação: A entidade ratificou que o pagamento será escalonado à contratada e 

possíveis saldos remanescentes serão reembolsados ao Crea-MG; foi informado que 

serão disponibilizadas 280 vagas e o critério de seleção dar-se-á pela verificação do 

registro do profissional no Sistema Confea/Crea e pela ordem de inscrição; o período de 

realização foi corrigido para setembro a novembro/18; e as planilhas de aplicação, 

desembolso financeiro e justificativas foram reajustadas. 

 

12. AMPEA. Projeto: Ciclo de palestras AMPEA 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 23.942,48. 

Observação: Foi apresentado os temas das palestras, sendo Energia Fotovoltaica e 

Projeto de Sistema de Proteção e Pânico; foram encaminhados os currículos dos 

palestrantes; não foi apresentada planilha de custos com deslocamentos dos palestrantes, 

visto que o pagamento de honorários já inclui todos os gastos necessários, sendo um 

palestrante de Divinópolis e outro de Betim; foi informada a expectativa de público de 

60 a 150 participantes por palestra; foi especificado os equipamentos audiovisuais que 

serão locados. 

 

13. APROGEO-MG. Projeto: Conhecimento Geográfico a favor dos 

profissionais e estudantes das áreas tecnológicas 

Resultado: Aprovado  

Valor aprovado: R$ 34.795,20. 

Observação: Foram apresentados 03 orçamentos para aquisição de mobiliário e serviços 

de catalogação; foi apresentado o valor detalhado das despesas de viagem, o qual foi 

reajustado por esta Comissão considerando Portaria nº 199/2017 do Crea-MG para 

colaboradores. Aprovação condicionada à readequação do plano de aplicação e 



cronograma de desembolso financeiro. Valor reajustado total do projeto: R$ 

34.795,20 

 

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

Confea/Crea 

Resultado: Aprovado com ressalva 

Valor aprovado: R$ 43.035,40. 

Observação: Foi informado a produção de 4.800 exemplares a serem produzidos; foram 

apresentados 03 orçamentos para o serviço de publicação em jornal e grande circulação; 

foi readequado o plano de aplicação, especificando a compra de material de insumo para 

impressão. 

 

15. ASEP. Projeto: ASEP em ação 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 33.100,00. 

Observação: Foram especificados a carga horária e o valor da bolsa estágio do 

estagiário; foi informado que serão 06 palestras, sendo pago por palestra o valor de R$ 

800,00; foram citados os temas das palestras. 

 

16. ASSEARA. Projeto: Fórum de Debates 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 37.535,00. 

Observação: Foi especificada a estimativa de 60 pessoas por dia de evento. 

 

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

Resultado: Aprovado  

Valor aprovado: R$ 57.470,00. 

Observação: Foi apresentada a expectativa de 120 participantes por evento; foram 

apresentados os currículos dos palestrantes; não foi apresentado planilha de custos com 

palestrantes visto que haverá o pagamento apenas de honorários; foi esclarecido o 

serviço que será prestado de comunicação e marketing e apresentado 03 orçamentos; foi 

especificado o valor de bolsa estágio, seguro, passagem e alimentação da contratação de 

estagiário; foi refeita a planilha de justificativa demonstrando a necessidade de cada 

contratação. 



 

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

Municípios 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 61.800,00. 

Observação: Foi estimada a participação de 50 pessoas em cada evento; foram 

especificadas as atividades do serviço de comunicação e marketing; foram apresentados 

03 orçamentos para o serviço de registro histórico; foi especificado o valor da bolsa 

estágio, seguro, passagem e alimentação; foi apresentada nova planilha de justificativas 

demonstrando a necessidade das contratações; não foi necessária apresentação de 

planilha de custos com palestrantes visto que foi aprovado apenas o pagamento de 

honorários. 

 

19. IENAM. Projeto: IENAM/CREA-MG Capacita 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 39.700,00. 

Observação: Foram apresentados os currículos dos palestrantes; foi esclarecido as 

despesas com transporte e hospedagem dos palestrantes; foi apresentado comprovação 

do valor praticado pelo palestrante Everton Saulo, Murilo Reis e Rodrigo Guedes. Em 

relação ao Rodrigo Guedes, a comprovação foi em valor inferior ao solicitado e, por 

isso, o valor foi readequado para R$ 3.000,00, estando o mesmo em consonância com o 

critério fixado por essa Comissão. Aprovação condicionada à readequação do plano de 

trabalho e cronograma de desembolso e apresentação da carga horária dos cursos e 

palestras. 

 

20. IENAM. Projeto: Desmonte de Rochas Aplicado à Engenharia 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 41.200,00. 

Observação: Foram apresentados os currículos dos palestrantes; foi citada a expectativa 

de 80 participantes no curso; foi esclarecido que a contratação de funcionários restringe-

se apenas aos dias que for ministrado o curso; e foram apresentadas 03 propostas para o 

curso proposto. 

 

21. IEA-TM. Projeto: Capacitar 



Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 70.000,00. 

Observação: foram apresentadas as datas de realização dos cursos; foi refeita a planilha 

de justificativas, demonstrando a necessidade das contratações; foram apresentados 03 

orçamentos para cada curso a ser realizado. 

 

22. IMET. Projeto: Ciclo IMET Contagem 

Resultado: Aprovado parcialmente 

Valor aprovado: R$ 38.700,00. 

Observação: Foi apresentado o currículo da palestrante; não foi necessária apresentação 

da planilha detalhada com custos de palestrantes, visto que serão pagos apenas 

honorários; foi especificada a expectativa de 25 profissionais por evento; foi informado 

que o local de todas as atividades será na Inspetoria de Contagem do Crea-MG; foi 

readequada a descrição da despesa de serviço de internet e telefone. Aprovação 

condicionada à readequação do plano de trabalho e do cronograma de desembolso ao 

valor aprovado para o projeto. 

 

23. IMET. Projeto: Ciclo IMET Metropolitana 

Resultado: Aprovado parcialmente 

Valor aprovado: R$ 26.200,00. 

Observação: Foi apresentado currículo do instrutor do curso; foi informado que a 

Inspetoria de Contagem do Crea-MG será o local das atividades do projeto; foram 

informadas datas diferentes do projeto Ciclo IMET Contagem, não coincidindo 

nenhuma data das atividades de ambos projetos apresentados neste Chamamento 

Público; foi apresentado currículo da palestrante; não foi necessária apresentação da 

planilha detalhada com custos de palestrantes, visto que serão pagos apenas honorários; 

foram vetadas as despesas 07 e 08 do plano de aplicação por não ter sido apresentadas 

as justificativas solicitadas. Aprovação condicionada à readequação do plano de 

trabalho e do cronograma de desembolso ao valor aprovado para o projeto. Valor 

reajustado total do projeto: R$ 26.200,00 

 

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

Geologia 

Resultado: Aprovado 



Valor aprovado: R$ 53.577.29. 

Observação: Foi citado a expectativa de público em cada palestra do projeto de 20 a 30 

profissionais do Sistema Confea/Crea, além da participação de estudantes, professores e 

servidores de Instituições de Ensino; foi apresentado planilha de deslocamento dos 

dirigentes da entidade e dos palestrantes contratados, especificando os valores a serem 

recebidos por cada um referente a deslocamento, honorários e hospedagem. 

 

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

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 47.459,00. 

Observação: Foram apresentadas as datas e rotas da Rodada AgroRede; foram 

apresentados 03 orçamentos para o serviço de consultoria técnica; foi apresentado o 

valor da bolsa estágio, vale transporte e alimentação da despesa 06 do plano de 

aplicação, referente contratação de estagiário; foi especificada a contratação de 

consultoria técnica para o serviço de desenvolvimento de metodologias e do desenho da 

Tabela de Honorários Profissionais; foi aprovado o valor de R$ 380,00 de auxílio 

translado, para a despesa de deslocamento aeroporto – hotel das viagens para 

Uberlândia e Montes Claros. Aprovação condicionada à readequação do plano de 

trabalho e cronograma de desembolso. Valor reajustado total do projeto: R$ 

47.459,00 

 

26. SPE. Projeto: 1º Simpósio de Engenharia e Agronomia de Patrocínio/MG 

Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 60.905,00. 

Observação: Foi informada a realização de 07 palestras e 04 minicursos, com temas 

relacionados à engenharia e ao exercício profissional, tais como gestão de crise, 

aprovação de projetos financiados pela Caixa Econômica Federal, avaliação de imóveis, 

energia solar e licenciamento ambiental; foi informado a data, o local de realização e a 

expectativa de público dos cursos/palestras; foi encaminhado currículo dos palestrantes 

e citado o valor que cada um está recebendo; foi informado que uma agência de 

publicidade fará a contratação de todos os palestrantes; foi encaminhado orçamento 

descrevendo os equipamentos audiovisuais a serem locados. 

 

27. SME. Projeto: Revista Mineira de Engenharia 



Resultado: Aprovado 

Valor aprovado: R$ 37.500,00. 

Observação: Foi especificado a produção de dez mil exemplares da Revista Mineira de 

Engenharia em duas edições; foram apresentados 03 orçamentos para o serviço de 

impressão gráfica; foi refeita a planilha de justificativa, esclarecendo a necessidade de 

cada contratação. 

 

 

Finalizada a análise das correções dos projetos aprovados com ressalva, prevista no item 

12. do Edital de Chamamento Público nº 001/2018, a Comissão iniciará a fase de 

Habilitação das Proponentes, nos termos do item 13. do Edital. 

O presente resultado será divulgado via e-mail às entidades de classe, publicação no site 

oficial do Crea-MG. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada e eu, Lucas Matos 

Morais, lavrei e assinei a presente ata, a qual vai assinada pelos demais membros da 

Comissão de Seleção. 
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