
 

 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 – 2ª ETAPA 

 

A Comissão de Seleção, reunida no dia nove de novembro de dois mil e vinte e dois, 

com a presença da Comissão de Seleção, designada pela Portaria nº 068/2022 do Crea-MG, cujos 

presentes: Lucas Matos Morais, Maria das Graças Pereira e Roberta de Souza dos Santos, 

analisou os projetos protocolados referente à segunda etapa do Chamamento Público nº 

001/2022 e decidiu por aprovar/aprovar com ressalva conforme exposto abaixo. 

As entidades de classe que tiveram seus projetos aprovados com ressalva devem 

esclarecer à Comissão de Seleção cada item apontado abaixo até o dia 30/12/2022. O não 

esclarecimento inviabilizará a formalização da parceria. 

 

PROJETOS APROVADOS 

1) ABEMEC – Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais 

Projeto: Atribuição e valorização dos profissionais da engenharia mecânica e industrial 

Valor: R$ 99.998,96 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; informar estimativa de público 

presencial; informar valor a ser pago a cada palestrante; e especificar itens da locação de 

equipamentos. 

 

2) ABENC-MG – Associação Brasileira de Engenheiros Civis/MG 

Projeto: 8º Seminário de Obras Públicas 

Valor: R$ 99.960,00 

Ressalva: Justificar os orçamentos feitos fora de Belo Horizonte; justificar a confecção de 5.000 

unidades dos materiais: canetas, blocos, pastas; informar estimativa de público presencial; 

informar valor a ser pago a cada palestrante; detalhar melhor como será realizado o seminário: 

haverá palestras ao longo do ano? Não está claro na proposta. 

 

3) AEA – Associação dos Engenheiros de Araguari 

Projeto: Fórum de debates 2023 

Valor: R$ 99.775,00 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; informar a data de realização do Fórum 

de Debates; informar a data de realização das palestras; justificar a relação da entrega de placas 

e confecção de catálogo com o Fórum de Debates, esta relação não está clara na proposta 

apresentada. 

 

4) AEAEEUFMG – Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da UFMG 



 

 

Projeto: História da engenharia contada pelos ex-alunos – 3ª edição 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para a despesa com contador. 

 

5) AEAPAM – Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pará de Minas 

Projeto: Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico  

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Despesa com divulgação em outdoor deve ser revista, pois é desproporcional por 

representar 30% do valor total do projeto; refazer o indicador de avaliação de resultados; refazer 

o cronograma de desembolso, pois está com divergência de valores; informar o número de 

participantes previstos; apresentar mais dois orçamentos para o curso e despesas com 

divulgação; refazer o plano de aplicação e excluir o item 9, já que não possui custo financeiro. 

 

6) AEJM – Associação dos Engenheiros de João Monlevade 

Projeto: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª edição da revista “Engenharia e construção no médio Piracicaba” 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Informar o nº de exemplares a ser produzido; informar o valor da bolsa estágio e carga 

horária; justificar os orçamentos na cidade de Varginha. 

 

7) AENAI – Associação de Engenheiros e Agrônomos de Itajubá 

Projeto: Programa de capacitação para uso de software de gestão ambiental para profissionais 

de meio ambiente, qualidade e segurança do trabalho 

Valor: R$ 99.738,00 

Ressalva: Cronograma de desembolso diferente do plano de aplicação; necessário esclarecer a 

despesa com treinamento – item 3 e a despesa com pessoa jurídica – item 4; e apresentar três 

orçamentos para cada despesa; informar nº palestrantes, valor e hora com currículo de cada 

um; justificar a contratação de duas pessoas jurídicas para gerenciamento de equipe e enviar 

orçamentos; detalhar e especificar a despesa do item 13 – suporte 90 dias para 15 usuários; 

detalhar a participação de 3 representantes da entidade em congressos no mês de agosto; os 

detalhamentos devem constar no plano de trabalho e no plano de aplicação das despesas. 

 

8) AGRO-NM – Associação dos Engenheiros Agrônomos do Norte de Minas 

Projeto: Programa de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais do Sistema Confea/Crea 

que atuam no setor agrícola 

Valor: R$ 99.999,20 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; no projeto consta impressão de 2.000 

cartilhas e no plano de aplicação constam 3.000; enviar os minis currículos dos palestrantes e 

valor; com relação à 49ª Expomontes, especificar a despesa de R$6.000,00; Item 5 do Anexo I o 

valor do projeto é de R$100.000,00 e no cronograma está R$99.999,20. 

 

9) AGROTAP – Associação dos Engenheiros Agrônomos do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba 



 

 

Projeto: 9º Ciclo de atualizações profissionais da AGROTAP 2023 

Valor: R$ 78.000,00 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; o período de execução no plano de 

trabalho está de janeiro a dezembro – efetuar a adequação para fevereiro a dez/2023; 

readequar o cronograma de desembolso para as despesas somente do Crea-MG; enviar mini 

currículo dos palestrantes do 9ª Ciclo de Palestras; informar a estimativa de público nas palestras 

e nos cursos; detalhar e justificar a despesa 9 – material didático, software, aluguel de espaço e 

sistema de áudio. 

 

10) AMES – Associação Mineira de Engenharia de Segurança 

Projeto: Programa de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais do Sistema Confea/Crea 

que atuam no setor de segurança do trabalho 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Cronograma de desembolso diferente do plano de aplicação; apresentar 03 

orçamentos para cada despesa; no plano de trabalho o valor do projeto consta R$ 100.000,00 e 

no cronograma está R$ 99.999,80; especificar as despesas com contratação de consultoria para 

promotoria de eventos e despesa de promotoria de eventos; detalhar a despesa com artes 

gráficas; no item 7, está pagamento a funcionário com RPA, gentileza rever; a despesa com 

internet não está mensal, justificar; no plano de aplicação e no cronograma os valores com as 

despesas para material de escritório e telefone estão com os valores divergentes; justificar a 

aquisição de equipamentos. 

 

 

11) AMPEA – Associação Médio Paraopebana dos Profissionais da Engenharia e 

Agronomia 

Projeto: ACPEA 2023 – Aprimorando competências profissionais na engenharia 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; informar o valor das palestras 

separadamente; item 4 – detalhar o tipo de publicação a ser efetuada; enviar mini currículo dos 

palestrantes. 

 

12) ÁREA DAS ÁGUAS – Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia das Águas 

Projeto: ÁREA DAS ÁGUAS – Cidades sustentáveis 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Na proposta o período de realização está de fev a jul/23 e na forma de execução está 

com atividaes para setembro; justificar a contratação de van para 30 pessoas, não está claro no 

projeto o objetivo. 

 

13) AREA-ARAXÁ – Associação de Engenheiros e Agrônomos da Região de Araxá 

Projeto: Atribuição e valorização dos profissionais agrônomos da região de Araxá 



 

 

Valor: R$ 99.999,96 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; item 5 do plano de trabalho está com 

o valor divergente no plano de aplicação; a soma não está o mesmo valor; descrever os serviços 

prestados nas contratações das despesas 1 e 2; detalhar os equipamentos a serem locados 

conforme item 8, justificar e apresentar os orçamentos; informar o número de 

palestrantes/moderadores, valor da hora e apresentar mini currículo. 

 

14) AREA-SSP – Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos em 

São Sebastião do Paraíso/MG 

Projeto: Programa de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais do Sistema Confea/Crea 

que atuam na área de construção civil 

Valor: R$ 97.959,00 

Ressalva: Item 1 deve ser informado se é pessoa física ou jurídica; enviar os orçamentos sendo 

pessoa jurídica; informar a hora do palestrante. 

 

15) ASE – Associação Setelagoana de Engenheiros 

Projeto: EFCx – Tecnologia e mercado 

Valor: R$ 99.547,08 

Ressalva: Readequar o projeto para início em fevereiro conforme edital; no cronograma tem 

despesas para maio e o término do projeto está previsto para abril, conforme plano de trabalho.  

 

16) ASEP – Associação dos Engenheiros de Pedro Leopoldo 

Projeto: ASEP em movimento 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; informar o início e término da execução 

do projeto; enviar mini currículo dos palestrantes e valor de cada um; informar qual equipe 

encarregada da execução do projeto; justificar as despesas 6 e 7 – aquisição de equipamento de 

áudio e locação de equipamento de áudio e sonorização; informar os temas das palestras; 

justificar a locação de ônibus para visita técnica a obra tendo em consonância com o objetivo do 

projeto. 

 

17) ASPEA-GV – Associação dos Profissionais de Engenharia, Agronomia de Governador 

Valadares 

Projeto: Projeto valorização das engenharias – 2023  

Valor: R$ 99.575,00 

Ressalva: Justificar o número de 1.000 canetas, blocos, pastas; justificar o orçamento de outras 

cidades; informar em qual evento serão distribuídos os materiais; informar a estimativa de 

público em cada palestra; enviar mini currículo dos palestrantes. 

 

18) ASSEA – Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Andradas 

Projeto: Fórum de debates 2023 

Valor: R$ 99.975,00 



 

 

Ressalva: No Plano de Trabalho o período de realização está com o ano de 2022; justificar os 

orçamentos em outra cidade; informar a previsão de público e justificar a confecção de 1.000 

unidades dos materiais; enviar mini currículo dos 10 palestrantes. 

 

19) ASSEAG – Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos e Geógrafos 

de Itabira 

Projeto: Ciclo de palestras ASSEAG 2022 

Valor: R$ 99.975,00 

Ressalva: Nome do projeto e período de realização divergem do período da 2ª etapa do edital 

01/2022; justificar o pagamento do valor informado dos palestrantes; enviar mini currículo dos 

10 palestrantes; justificar o número de 1.000 canetas, blocos, pastas; justificar o orçamento de 

outras cidades; informar em qual evento serão distribuídos os materiais; informar a estimativa 

de público em cada palestra; e justificar a entrega de placas no ciclo de palestras. 

 

20) ASSEAL – Associação de Engenheiros e Agrônomos de Lavras e Região 

Projeto: ASSEAL: Conexão e Colaboração 

Valor: R$ 99.951,50 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; no plano de aplicação não possui o valor 

total; valor da proposta diverge do valor total do cronograma; no plano de aplicação consta 

despesa com catálogo, mas no plano de trabalho não consta sobre este produto; falta currículo 

dos palestrantes dos cursos Solo Urbano e Revisão de Projetos Estruturais; é vedado o 

pagamento a inspetores, conselheiros, diretores da entidade de classe e funcionários do 

Confea/Crea/Mútua. 

 

21) ASSEARA – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas 

Projeto: Fórum de debates 2023 

Valor: R$ 99.975,00 

Ressalva: Informar o número de participantes; justificar a aquisição dos materiais; enviar mini 

currículo dos palestrantes; justificar o valor infromado para pagamento aos palestrantes. 

 

22) ASSEAVA – Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Vale do Aço 

Projeto: IV Circuito das Engenharias 

Valor: R$ 99.994,80 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; faltam os orçamentos da equipe 

executora – PJ; enviar o mini currículo dos palestrantes (13); justificar a despesa com outdoor; 

justificar material dos participantes; nº estimado de participantes nas palestras. 

 

23) ASSEND – Associação Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento 

Projeto: Engenharia forte e profissionais valorizados 

Valor: R$ 99.984,20 



 

 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa, especialmente a despesa do item 04 do 

plano de aplicação; detalhar a despesa com aluguel de veículo para visita “in loco”; valor da 

proposta diverge do valor mencionado no plano de aplicação e no cronograma de desembolso. 

 

24) ASSENDER – Associação dos Engenheiros do DER-MG 

Projeto: Programa de capacitação em BIM e gestão de pessoas - liderança na engenharia 

Valor: R$ 93.519,19 

Ressalva: O valor do projeto e de desembolso do Crea-MG divergem do valor total apresentado 

no plano de aplicação e cronograma de desembolso. 

 

25) ASSENG – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Uberlândia 

Projeto: Valorização e capacitação dos profissionais do Sistema Confea/Crea 

Valor: R$ 99.575,00 

Ressalva: Informar o número de participantes em cada palestra; enviar mini currículo dos 8 

palestrantes; justificar a aquisição dos materiais a serem confeccionados; justificar confecção de 

carteira virtual de associado com o objetivo do projeto; justificar os orçamentos de outra cidade. 

 

26) AVEA – Associação Varginhense dos Engenheiros e Agrônomos  

Projeto: Realização bimestral da revista técnica da AVEA 

Valor: R$ 99.916,95 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa. 

 

27) CED – Clube de Engenharia de Divinópolis 

Projeto: CED – Ciclo do Conhecimento 2023 

Valor: R$ 98.191,88 

 

28) CEJF – Clube de Engenharia de Juiz de Fora 

Projeto: 1º curso sobre barragens: aspectos geotecnológicos, construtivos, impactos ambientais 

e monitoramento 

Valor: R$ 71.500,00 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa. 

 

29) IBAPE-MG – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais 

Projeto: Valorização do Profissional da Engenharia - 9ª ed. Revista Técnica 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa. 

 

30) IEA-TM – Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro 

Projeto: Valorização profissional continuada 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Enviar uma prévia com número estimado das visitas a serem realizadas conforme 

mencionado na atividade 1 e o resultado esperado. 

 



 

 

31) IMEC – Instituto Mineiro de Engenharia Civil 

Projeto: Cursos de aprimoramento profissional 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Enviar mini currículo dos instrutores. 

 

32) IMET – Instituto Metropolitano de Engenharia e Tecnologia de Minas Gerais 

Projeto: Workshop “A construção civil e o desenvolvimento urbano – módulo II” 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Informar a estimativa de público para o workshop/palestras. 

 

33) INEA – Instituto de Engenharia e Agronomia do Leste de Minas Gerais 

Projeto: Valorização e capacitação dos profissionais de engenharia, agronomia e geociências 

Valor: R$ 99.997,66 

Ressalva: Enviar mini currículo dos palestrantes/instrutores; Informar a estimativa de público 

para os cursos. 

 

34) SEAMG – Sociedade dos Engenheiros Agrimensores de Mina Gerais 

Projeto: Engenharia de Agrimensura, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Urbano e 

Rural 

Valor: R$ 40.000,00 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; enviar via original do plano de trabalho 

pois a assinatura não é digital. 

 

35) SENGE-MG – Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais 

Projeto: III Jornadas das Engenharias 

Valor: R$ 99.981,00 

Ressalva: Apresentar 03 orçamentos para cada despesa; o valor total do projeto no plano de 

trabalho diverge do valor total do plano de aplicação e cronograma de desembolso; rever o valor 

da despesa com funcionário, pois está com 50% do valor do projeto. 

 

36) SINGEO-MG – Sindicato dos Geólogos no Estado de Minas Gerais 

Projeto: Programa de capacitação em projetos de monitoramento de barragens, mineração e 

geotecnia 

Valor: R$ 100.000,00 

 

37) SMEA – Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos 

Projeto: Maratona de contenção do custo socioambiental por degradação dos solos, água e 

estradas vicinais – continuidade 

Valor: R$ 100.000,00 

Ressalva: Enviar plano de trabalho original, completo e assinado, pois falta a parte de assinatura 

do Crea. 

 



 

 

A divulgação do resultado preliminar será feita no sítio oficial do Crea-MG, sendo concedido o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso. 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, 09 de novembro de 2022. 

 

 

Lucas Matos Morais 

Coordenador 

Matrícula: 1958 

 

Maria das Graças Pereira 

Matrícula: 0797 

Roberta de Souza dos Santos  

Matrícula: 1989 

 

 

 


