SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

SESSÃO PLENÁRIA Nº 2010 (ORDINÁRIA) DE 12 DE MAIO DE 2016
PAUTA COMPLEMENTAR

Item VI. Ordem do dia
Item 1 – Julgamento dos processos constantes na pauta
Item 1.1 – Processos de ordem “C”
PAUTA Nº: 89
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Guarujá
Assunto: Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de
projetos objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT: ATO 31 - CREA-SP
Proposta: 1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 32.018,64; designar como gestor o
Gerente da GRE-4, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 001/2016.
PROCESSO: C-439/2016

PAUTA Nº: 90
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Santa Bárbara D’Oeste
Assunto: Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de
PROCESSO: C-449/2016
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projetos objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT: ATO 31 - CREA-SP
Proposta: 1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 40.000,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Americana, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 002/2016.

PAUTA Nº: 91
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de São Manuel e
Região
Assunto: Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de
projetos objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT: ATO 31 - CREA-SP
Proposta: 1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 20.000,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Botucatu, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
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diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 003/2016.

PAUTA Nº: 92
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Andradina e
Região
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 31.198,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Araçatuba, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 004/2016.
PROCESSO:C-451/2016

PAUTA Nº: 93
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Bauru
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e Relator:
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Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 122.400,00; designar como gestor o
Gerente da GRE-8, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 005/2016.

PAUTA Nº: 94
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Suzano
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 32.172,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Mogi das Cruzes, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 006/2016.
PROCESSO:C-453/2016
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PAUTA Nº: 95
Interessado: Associação dos Engenheiros
de Jundiaí
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 104.000,00; designar como gestor o
Gerente da GRE-12, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 007/2016.
PROCESSO:C-456/2016

PAUTA Nº: 96
Interessado: Associação de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
PROCESSO:C-458/2016
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cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 192.000,00; designar como gestor o
Gerente da GRE-3, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 008/2016.

PAUTA Nº: 97
Interessado: Associação dos Engenheiros,
PROCESSO:C-459/2016
Arquitetos e Agrônomos da Estância
Turística de Pereira Barreto e Região
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: A Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de Convênios
e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da proposta
apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização da
parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos termos do
disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram cumpridos os
requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 19.964,00; designar como gestor o
Gerente da GRE-1, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 009/2016.

PAUTA Nº: 98
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Itatiba
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
PROCESSO:C-460/2016
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objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 43.200,00; designar como gestor o
Gerente da GRE-12, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 010/2016.

PAUTA Nº: 99
Interessado: Associação de Engenharia de
Botucatu
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 31.200,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Botucatu, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
PROCESSO:C-461/2016
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objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 011/2016.

PAUTA Nº: 100
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Ituverava
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 25.600,00; designar como gestor o
Gerente da GRE-3, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 012/2016.
PROCESSO:C-462/2016

PAUTA Nº: 101
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Araras
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
PROCESSO:C-464/2016
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Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 26.400,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Limeira, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 013/2016.

PAUTA Nº: 102
Interessado: Associação de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Sertãozinho
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 31.175,00; designar como gestor o
Gerente da GRE-3, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 014/2016.
PROCESSO:C-465/2016
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PAUTA Nº: 103
Interessado: Associação dos Engenheiros,
PROCESSO:C-466/2016
Arquitetos e Agrônomos de São João da
Boa Vista
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, do mérito da proposta apresentada, da
identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, da
viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos termos do disposto no Ato
Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram cumpridos os requisitos
constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 44.800,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Mogi Guaçu, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 015/2016.

PAUTA Nº: 104
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos da Região de
Franca
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
PROCESSO:C-467/2016
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realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 100.800,00; designar como gestor o
Gerente da GRE-3, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 016/2016.

PAUTA Nº: 105
Interessado: Associação de Engenheiros,
PROCESSO:C-468/2016
Arquitetos e Agrônomos da Estância
Turística de Poá
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 38.400,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Mogi das Cruzes, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 017/2016.
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PAUTA Nº: 106
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Metrô
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 16.800,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Sul, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 018/2016.
PROCESSO:C-469/2016

PAUTA Nº: 107
Interessado: Associação dos Engenheiros,
PROCESSO:C-470/2016
Arquitetos e Agrônomos da Região
Administrativa de Lins
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
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termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 44.000,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Marília, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 019/2016.

PAUTA Nº: 108
PROCESSO:C-471/2016
Interessado: Instituto de Engenharia - IE
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 331.480,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Sul, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 020/2016.

PAUTA Nº: 109
Interessado: Associação dos Engenheiros,
PROCESSO:C-472/2016
Arquitetos e Agrônomos de Presidente
Epitácio
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
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objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 16.000,00; designar como gestor o
Gerente da GRE-1, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 021/2016.

PAUTA Nº: 110
Interessado: Associação Regional dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de
Avaré
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 49.600,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Botucatu, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
PROCESSO:C-473/2016
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diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 022/2016.

PAUTA Nº: 111
Interessado: Associação dos Arquitetos,
Engenheiros, Agrônomos e Agrimensores
da Região de Amparo
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 40.350,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Mogi Guaçu, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 023/2016.
PROCESSO:C-475/2016

PAUTA Nº: 112
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de São Caetano do Sul
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e Relator:
PROCESSO:C-477/2016
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Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 33.600,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Santo André, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 024/2016.

PAUTA Nº: 113
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Engenheiros Agrônomos de
Descalvado
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 24.800,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São Carlos, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 025/2016.
PROCESSO:C-478/2016
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PAUTA Nº: 114
Interessado: Associação Profissional dos
PROCESSO:C-479/2016
Engenheiros Agrimensores no Estado de
São Paulo – APEAESP
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 30.615,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Sul, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 026/2016.

PAUTA Nº: 115
Interessado: Associação dos Engenheiros
da Região de Itapetininga
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
PROCESSO:C-483/2016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 57.820,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Botucatu, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 027/2016.

PAUTA Nº: 116
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos do Vale do Ribeira
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 40.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Registro, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 028/2016.
PROCESSO:C-484/2016
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PAUTA Nº: 117
Interessado: Associação dos Engenheiros
Agrimensores da Região de Araraquara
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 26.399,99 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-10, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 029/2016.
PROCESSO:C-485/2016

PAUTA Nº: 118
Interessado: Associação dos Engenheiros
da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
PROCESSO:C-486/2016
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cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 27.944,68 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Centro, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 030/2016.

PAUTA Nº: 119
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Piracicaba
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 47.975,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-2, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 031/2016.
PROCESSO:C-488/2016

PAUTA Nº: 120
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Monte Alto
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
PROCESSO:C-490/2016
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CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: A Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de Convênios
e Parcerias firmados pelo CREA-SP, do mérito da proposta apresentada, da identidade e da
reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, da viabilidade de execução
do plano de trabalho apresentado, nos termos do disposto no Ato Administrativo nº
31/2016, e Considerando que foram cumpridos os requisitos constantes do Edital de
Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 29.002,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-10, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 032/2016.

PAUTA Nº: 121
Interessado: Associação dos Engenheiros,
PROCESSO:C-491/2016
Arquitetos e Agrônomos de Mogi das
Cruzes
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 100.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Mogi das Cruzes, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
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objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 033/2016.

PAUTA Nº: 122
Interessado: Associação de Engenharia,
PROCESSO:C-492/2016
Arquitetura, Agronomia e Geologia de Rio
Claro
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 57.600,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Limeira, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 034/2016.

PAUTA Nº: 123
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos do ABC
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
PROCESSO:C-493/2016
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CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 225.600,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Santo André, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 035/2016.

PAUTA Nº: 124
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Catanduva
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 72.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São José do Rio Preto, que deverá fiscalizar a execução da parceria
através de diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas
e objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 036/2016.
PROCESSO:C-496/2016
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PAUTA Nº: 125
Interessado: Associação Paulista de
PROCESSO:C-497/2016
Engenheiros de Segurança do Trabalho –
APAEST
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 17.600,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Centro, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 037/2016.

PAUTA Nº: 126
Interessado: Associação de Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Itanhaém
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
PROCESSO:C-501/2016
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termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 24.487,60 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-4, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 038/2016.

PAUTA Nº: 127
Interessado: Sindicato dos Tecnólogos do
Estado de São Paulo – SINTESP
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 42.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Sul, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 040/2016.
PROCESSO:C-510/2016

PAUTA Nº: 128
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Ubatuba
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
PROCESSO:C-511/2016
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objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 20.800,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-6, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 041/2016.

PAUTA Nº: 129
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 16.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-6, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
PROCESSO:C-513/2016
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Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 042/2016.

PAUTA Nº: 130
Interessado: Associação Araraquarense de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 71.200,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-10, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 043/2016.
PROCESSO:C-514/2016

PAUTA Nº: 131
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Fernandópolis
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
PROCESSO:C-448/2016
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Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 48.000,01 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São José do Rio Preto, que deverá fiscalizar a execução da parceria
através de diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas
e objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 044/2016.

PAUTA Nº: 132
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 59.200,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Campinas, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 045/2016.
PROCESSO:C-455/2016
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PAUTA Nº: 133
Interessado: Associação de Engenharia,
PROCESSO:C-457/2016
Arquitetura e Agronomia de São Joaquim
da Barra
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 34.400,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-3, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 046/2016.

PAUTA Nº: 134
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de São José do
Rio Preto
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
PROCESSO:C-480/2016
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realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 212.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São José do Rio Preto, que deverá fiscalizar a execução da parceria
através de diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas
e objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 047/2016.

PAUTA Nº: 135
Interessado: Associação dos Engenheiros
da Região de Jales
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 27.601,00; designar como gestor o
Chefe da UGI Jales, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 048/2016.
PROCESSO:C-481/2016

PAUTA Nº: 136
PROCESSO:C-482/2016

Interessado: Associação Paulista
Engenheiros Florestais – APAEF

dos
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Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 24.098,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Limeira, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 049/2016.

PAUTA Nº: 137
Interessado: Associação dos Engenheiros
PROCESSO:C-487/2016
Agrônomos do Estado de São Paulo –
AEASP
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 87.726,38 ; designar como gestor o
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Chefe da UGI Centro, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 050/2016.

PAUTA Nº: 138
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de São Carlos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 73.600,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São Carlos, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 051/2016.
PROCESSO:C-489/2016

PAUTA Nº: 139
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Caraguatatuba
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e Relator:
PROCESSO:C-494/2016
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Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 21.600,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São José dos Campos, que deverá fiscalizar a execução da parceria
através de diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas
e objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 052/2016.

PAUTA Nº: 140
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Sumaré
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 39.706,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Americana, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 053/2016.
PROCESSO:C-498/2016
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PAUTA Nº: 141
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Sorocaba
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 210.524,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Sorocaba, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 054/2016.
PROCESSO:C-499/2016

PAUTA Nº: 142
Interessado: Associação dos Engenheiros
PROCESSO:C-500/2016
Ferroviários no Estado de São Paulo –
ASSEF
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
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termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 18.400,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Centro, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 055/2016.

PAUTA Nº: 143
Interessado: Associação Regional de
Engenheiros de Tatuí
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 42.333,50 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Sorocaba, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 056/2016.
PROCESSO:C-503/2016

PAUTA Nº: 144
PROCESSO:C-504/2016

Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos da Região de
Votuporanga
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Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 46.052,08 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São José do Rio Preto, que deverá fiscalizar a execução da parceria
através de diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas
e objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 057/2016.

PAUTA Nº: 145
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Garça
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 19.992,84 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Marília, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
PROCESSO:C-505/2016
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diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 058/2016.

PAUTA Nº: 146
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Bertioga
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 23.592,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-4, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 059/2016.
PROCESSO:C-507/2016

PAUTA Nº: 147
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Peruíbe
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
PROCESSO:C-508/2016
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CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 24.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-4, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 060/2016.

PAUTA Nº: 148
Interessado: Associação de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Leme
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 23.980,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Pirassununga, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 061/2016.
PROCESSO:C-512/2016
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PAUTA Nº: 149
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Mococa
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 35.285,68 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-3, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 062/2016.
PROCESSO:C-515/2016

PAUTA Nº: 150
Interessado: Associação Matonense de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
PROCESSO:C-517/2016
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cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 28.762,75 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-10, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 063/2016.

PAUTA Nº: 151
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Itu
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 41.600,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Sorocaba, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 064/2016.
PROCESSO:C-522/2016

PAUTA Nº: 152
Interessado: Associação Brasileira de
PROCESSO:C-523/2016
Engenheiros Eletricistas de São Paulo –
ABEE
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
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objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 36.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Leste, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 065/2016.

PAUTA Nº: 153
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Osvaldo Cruz e
Região
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 24.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-1, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
PROCESSO:C-525/2016
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solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 066/2016.

PAUTA Nº: 154
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Jaú
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 41.600,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-8, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 067/2016.
PROCESSO:C-528/2016

PAUTA Nº: 155
Interessado: Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Praia Grande
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
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CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 33.600,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-4, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 068/2016.

PAUTA Nº: 156
Interessado: Associação Regional dos
Engenheiros e Agrônomos (Pirassununga)
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 21.600,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Pirassununga, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 069/2016.
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PAUTA Nº: 157
Interessado: Associação dos Engenheiros,
PROCESSO:C-529/2016
Arquitetos e Agrônomos da Região de
Dracena
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 24.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-1, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 070/2016.

PAUTA Nº: 158
Interessado: Associação Regional dos
Engenheiros de Ilha Solteira e Adjacências
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
PROCESSO:C-530/2016
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termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 15.999,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Araçatuba, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 071/2016.

PAUTA Nº: 159
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Presidente
Prudente
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 72.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-1, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 072/2016.
PROCESSO:C-531/2016

PAUTA Nº: 160
PROCESSO:C-532/2016

Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos,
Agrônomos,
Geólogos,
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Tecnólogos e Técnicos de 2º Grau de
Barueri
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 31.200,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Osasco, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 073/2016.

PAUTA Nº: 161
Interessado: Associação Pinhalense de
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
PROCESSO:C-533/2016
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VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 8.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Mogi Guaçu, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 074/2016.

PAUTA Nº: 162
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Valinhos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 52.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-12, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 075/2016.
PROCESSO:C-534/2016

PAUTA Nº: 163
Interessado: Associação de Engenheiros e
Arquitetos de São José dos Campos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
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Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 124.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São José dos Campos, que deverá fiscalizar a execução da parceria
através de diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas
e objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 076/2016.

PAUTA Nº: 164
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos da Região
Bragantina
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 64.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-12, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
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e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 077/2016.

PAUTA Nº: 165
Interessado:Associação Guaratinguetaense
de Engenheiros e Arquitetos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 39.355,18 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-6, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 078/2016.
PROCESSO:C-540/2016

PAUTA Nº: 166
Interessado: Sindicato dos Geólogos no
Estado de São Paulo – SIGESP
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
PROCESSO:C-542/2016
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proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 46.390,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Oeste, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 079/2016.

PAUTA Nº: 167
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Assis e Região
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 51.016,70 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Ourinhos, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 080/2016.
PROCESSO:C-543/2016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

PAUTA Nº: 168
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Taquaritinga
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 8.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-10, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 081/2016.
PROCESSO:C-544/2016

PAUTA Nº: 169
Interessado: Associação Regional de
PROCESSO:C-547/2016
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Jaboticabal
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
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termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 35.200,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-10, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 082/2016.

PAUTA Nº: 170
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos da Alta Noroeste
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 47.952,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Araçatuba, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 083/2016.
PROCESSO:C-548/2016

PAUTA Nº: 171
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Osasco
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
PROCESSO:C-549/2016
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objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 99.874,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Osasco, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 084/2016.

PAUTA Nº: 172
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Itápolis
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 31.925,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-10, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
PROCESSO:C-550/2016
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a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 085/2016.

PAUTA Nº: 173
Interessado: Sindicato dos Engenheiros no
Estado de São Paulo – SEESP
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 800.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Centro, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 086/2016.
PROCESSO:C-551/2016

PAUTA Nº: 174
Interessado: Associação dos Técnicos das
PROCESSO:C-552/2016
Empresas Energéticas do Estado de São
Paulo – ATEESP
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
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CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 35.013,20 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Centro, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 087/2016.

PAUTA Nº: 175
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos da Região de Mogi Guaçu
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 43.200,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Mogi Guaçu, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 088/2016.
PROCESSO:C-553/2016
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PAUTA Nº: 176
Interessado: Associação dos Engenheiros
Arquitetos e Agrônomos de Holambra
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 16.099,56 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Campinas, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 089/2016.
PROCESSO:C-554/2016

PAUTA Nº: 177
Interessado: Instituto Brasileiro de
PROCESSO:C-561/2016
Avaliações e Perícias de Engenharia de São
Paulo – IBAPE
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 99.924,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Centro, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 090/2016.

PAUTA Nº: 178
Interessado: Associação Regional dos
Engenheiros do Sudoeste Paulista de
Itapeva
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 49.091,22 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Itapeva, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 091/2016.
PROCESSO:C-562/2016

PAUTA Nº: 179
PROCESSO:C-563/2016

Interessado: Associação de Arquitetos,
Engenheiros e Agrônomos de Artur
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Nogueira
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 18.400,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Campinas, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 092/2016.

PAUTA Nº: 180
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Município de
Guarulhos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
PROCESSO:C-564/2016
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VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 132.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Guarulhos, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 093/2016.

PAUTA Nº: 181
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Jacareí
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 40.722,80 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São José dos Campos, que deverá fiscalizar a execução da parceria
através de diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas
e objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 094/2016.
PROCESSO:C-565/2016

PAUTA Nº: 182
Interessado: Associação de Engenharia,
Arquitetura, Agronomia e Geologia da
Região do Pontal do Paranapanema
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
PROCESSO:C-567/2016
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CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 13.600,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-1, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 095/2016.

PAUTA Nº: 183
Interessado: Associação Bandeirante dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 41.444,93 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Osasco, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
PROCESSO:C-568/2016
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relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 096/2016.

PAUTA Nº: 184
Interessado: Sindicato dos Técnicos
PROCESSO:C-569/2016
Industriais de Nível Médio do Estado de
São Paulo – SINTEC
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 132.000,10 ; designar como gestor o
Chefe da UGI São Bernardo do Campo, que deverá fiscalizar a execução da parceria
através de diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas
e objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 097/2016.

PAUTA Nº: 185
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Campinas
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
PROCESSO:C-570/2016
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Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 32.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Campinas, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 098/2016.

PAUTA Nº: 186
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Penápolis
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 31.980,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Araçatuba, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 099/2016.
PROCESSO:C-571/2016
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PAUTA Nº: 187
Interessado: Associação dos Engenheiros,
PROCESSO:C-574/2016
Arquitetos e Agrônomos da Região de
Ourinhos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 43.443,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Ourinhos, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 100/2016.

PAUTA Nº: 188
Interessado: Associação Barretense de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
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termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 60.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Barretos, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 101/2016.

PAUTA Nº: 189
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Birigui
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 39.978,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Araçatuba, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 102/2016.
PROCESSO:C-576/2016
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Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 32.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Barretos, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 103/2016.

PAUTA Nº: 191
Interessado: Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Taubaté
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 63.538,42 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Taubaté, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
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diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 104/2016.

PAUTA Nº: 192
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos Municipais –
SEAM
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 104.280,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Centro, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 105/2016.
PROCESSO:C-579/2016

PAUTA Nº: 193
Interessado: Associação dos Arquitetos,
Engenheiros e Técnicos de Cotia
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e Relator:
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Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 38.401,07 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Osasco, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 106/2016.

PAUTA Nº: 194
Interessado: Associação dos Engenheiros.
Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de
Itapevi e Jandira
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 21.253,66 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Osasco, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 107/2016.
PROCESSO:C-581/2016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

PAUTA Nº: 195
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Presidente
Venceslau
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 23.997,54 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-1, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 108/2016.
PROCESSO:C-582/2016

PAUTA Nº: 196
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Salto
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
PROCESSO:C-583/2016
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realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 10.336,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Sorocaba, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 109/2016.

PAUTA Nº: 197
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Ribeirão Pires
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 20.800,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Santo André, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 110/2016.
PROCESSO:C-584/2016
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Região de Bebedouro
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 36.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Barretos, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 111/2016.

PAUTA Nº: 199
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Cruzeiro
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
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Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 20.000,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Taubaté, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 112/2016.

PAUTA Nº: 200
Interessado: Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Santos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 127.260,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-4, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 113/2016.
PROCESSO:C-587/2016

PAUTA Nº: 201
Interessado: Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Cubatão
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
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Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 20.080,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-4, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 114/2016.

PAUTA Nº: 202
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Tupã e Região
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 29.739,00 ; designar como gestor o
Chefe da UGI Marília, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 115/2016.
PROCESSO:C-590/2016
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PAUTA Nº: 203
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e
Região
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 42.979,76 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-12, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias
e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar
a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos;
e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 116/2016.
PROCESSO:C-592/2016

PAUTA Nº: 204
Interessado: Associação Mongaguaense de
Engenheiros e Arquitetos
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
PROCESSO:C-593/2016
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realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 12.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-4, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 117/2016.

PAUTA Nº: 205
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Agrônomos e Arquitetos de Americana
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 64.858,77; designar como gestor o
Chefe da UGI Americana, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de
diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 118/2016.
PROCESSO:C-474/2016

PAUTA Nº: 206
PROCESSO:C-572/2016

Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos,
Técnicos
Industriais
e
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Tecnólogos da Região de Piraju
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ Não aprovado ; designar como
gestor o Chefe da UGI Ourinhos, que deverá fiscalizar a execução da parceria através
de diligencias e solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e
objetivos; designar a Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os
relatórios recebidos; e encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para
emissão de parecer, consoante Deliberação CCP/SP nº 119/2016.

PAUTA Nº: 207
Interessado: Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos da Região de
Barra Bonita e Igaraçu do Tietê
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
PROCESSO:C-594/2016
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VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 8.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-8, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 120/2016.

PAUTA Nº: 208
Interessado: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de São Vicente
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ ; designar como gestor o Gerente da
GRE-4, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e solicitação
de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a Unidade
Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 121/2016.
PROCESSO:C-597/2016

PAUTA Nº: 209
Interessado: Associação dos Profissionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Pindamonhangaba
Assunto:Celebração de parcerias com entidades de classe para consecução de projetos
objetivando a fiscalização do exercício profissional
PROCESSO:C-509/2016
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CAPUT:ATO 31 - CREA-SP
Proposta:1-Aprovar
Origem: Comissão de Convênios e
Relator:
Parcerias
CONSIDERANDOS: que a Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de
Convênios e Parcerias firmados pelo CREA-SP, após análise do processo, do mérito da
proposta apresentada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização da parceria, da viabilidade de execução do plano de trabalho apresentado, nos
termos do disposto no Ato Administrativo nº 31/2016, e Considerando que foram
cumpridos os requisitos constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2016;
VOTO: Considerar apto o projeto apresentado para celebração do Termo de
Colaboração, limitando-se ao valor máximo de R$ 32.000,00 ; designar como gestor o
Gerente da GRE-6, que deverá fiscalizar a execução da parceria através de diligencias e
solicitação de relatórios trimestrais de cumprimento das metas e objetivos; designar a
Unidade Institucional/Registro – UIR para monitorar e avaliar os relatórios recebidos; e
encaminhar o Processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer,
consoante Deliberação CCP/SP nº 039/2016.

PAUTA Nº: 210
PROCESSO: C-424/2016
Interessado: Crea-SP
Assunto: Consulta sobre anteprojeto de resolução nº 001/16 - Inserção do título
Técnico em Biocombustíveis na tabela de títulos do Confea
CAPUT: REGIMENTO - art. 144 - inciso II
Proposta: 1-Aprovar
Origem: CLN
Relator: Gley Rosa
CONSIDERANDOS: que compete à Comissão de Legislação e Normas - CLN manifestarse sobre os projetos de resolução e de decisão normativa encaminhados pelo Confea;
considerando que o Confea encaminhou consulta sobre Anteprojeto de Resolução nº
001/16, que "insere o título de Técnico em Biocombustíveis na tabela de títulos
profissionais do Sistema Confea/Crea"; considerando manifestação da CLN, consoante
Deliberação CPLN/SP nº 01/2016 (em anexo)
VOTO: Aprovar manifestação e Deliberação CPLN/SP nº 01/2016.
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Deliberação CPLN/SP nº 01/2016
Comissão Permanente de Legislação e Normas
Assunto: Consulta

Processo: C-0424/2016

Interessado(a): Comissão Permanente de Legislação e Normas - CREA-SP
A Comissão Permanente de Legislação e Normas - CPLN, do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP, reunida em São Paulo no dia 10 de maio de
2016, na Sede Rebouças - Edifício Santo Antônio de Sant'Anna Galvão, analisou o processo em
epígrafe que trata de consulta procedida pelo Confea que determinou, através da
Deliberação nº112/2016 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional, que a
manifestação pública sobre o Anteprojeto de Resolução nº001/2016, que insere o título
de técnico em biocombustíveis na tabela de títulos profissionais do sistema Confea/Crea,
deve prever todos os agentes descritos no art. 21 da Resolução nº 1.034, de 2011, bem
como instituições de ensino afetas ao Sistema Confea/Crea.
Considerando o relato do Coordenador, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. Seg. Trab. Gley Rosa,
às fls. 51/53, conforme a seguir:
“Parecer e voto:
Considerando
que,
conforme
consta
no
endereço
http://centralpronatec.com.br/catalogo-cursos-tecnicos/producao-industrial/cursotecnico-em-biocombustiveis/ e http://pronatec.pro.br/tecnico-em-biocombustiveis/:
1. o profissional formado no Curso Técnico em Biocombustíveis poderá trabalhar em
indústria de biodiesel, laboratórios de controle de qualidade, usinas de açúcar e
álcool, destilarias, empresas distribuidoras de biocombustíveis, indústrias siderúrgicas
demandantes de carvão vegetal, fazendas de produção e cooperativas.
2. o profissional formado no Curso Técnico em Biocombustíveis poderá ter as seguintes
atribuições: Processamento de biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos,
supervisionando desde a aquisição e beneficiamento da matéria-prima até sua
comercialização e distribuição; Processamento de óleos vegetais, transformando-os
em biocombustíveis líquidos; Produção de biocombustíveis sólidos a partir da
utilização de produtos oriundos de florestas energéticas; Processamento de resíduos
agropecuários, objetivando sua transformação em biocombustíveis gasosos; Auxílio
ao controle de qualidade da produção; Promoção e incentivo à organização do
associativismo na cadeia de produção de biocombustíveis.
3. o profissional formado no Curso Técnico em Biocombustíveis irá estudar química,
bioquímica, microbiologia, controle de qualidade, gestão de resíduos, produção de
biocombustíveis, biotecnologia e associativismo.
Considerando o Curso Técnico em Biocombustíveis consta do Catálogo Nacional dos
Cursos Técnicos – CNCT do Ministério da Educação, de 2014 no eixo tecnológico
“Produção Industrial” e prevê carga horária mínima de 1200h, conforme Resolução
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CNE/CEB nº 1/2014;
Considerando o artigo 27 da Lei Federal nº 5.194/66;
Considerando a Lei Federal nº 5.524, de 5 de novembro de 1968;
Considerando o Decreto Federal nº 90.922/85;
Considerando a Resolução Confea nº 1.057/2014;
Considerando a Resolução Confea nº 1073/16;
Considerando que na Deliberação nº 112/2016 a CEAP do Confea informa que por meio
do Parecer nº 284/2015-Proj, a Procuradoria Jurídica do Confea se manifestou pela
legalidade e juridicidade da proposta de resolução, tendo como fundamento para a
validade legal da norma, a pertinência temática da matéria e a correlação com as
atribuições precípuas do Sistema Confea/Crea;
Considerando o Anteprojeto de Resolução 001/2016;
Considerando a finalidade da CPLN prevista no inciso II do art. 144 do Regimento do CreaSP;
Considerando a alínea “a” do inciso I da Resolução Confea 1034/2011;
Considerando que o processo foi aberto em 20/04/2016;
Considerando que compete às comissões analisar processo instruído com relatório
fundamentado, apresentado por membro da comissão, a ser encaminhado ao Plenário
para apreciação;
Considerando que se o processo for apreciado por comissão, cabe ao seu coordenador
submetê-lo ao Plenário por relato próprio ou por um de seus membros;
Considerando que a CPLN tem por finalidade manifestar-se sobre os projetos de
resolução e de decisão normativa encaminhados pelo Confea;
Considerando que o agente competente para apresentar proposta ao Confea e
manifestar-se sobre anteprojeto de resolução é o Plenario;
Voto por:
1. Corrigir primeiro parágrafo, onde se lia “art. 2º”, leia-se “art. 27”.
2. Sugerir que ao técnico em biocombustíveis sejam atribuídas as competências e as
atividades profissionais conforme Resolução Confea 1073/16 ou outra que venha
substituí-la.
3. Que o processo seja encaminhado com urgência ao Plenário, tendo em vista o exíguo
prazo para manifestação que se encerra em 30/05/2016”.

Deliberou:
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Pela aprovação do parecer e voto do Conselheiro Relator por:
1. Corrigir primeiro parágrafo, onde se lia “art. 2º”, leia-se “art. 27”.
2. Sugerir que ao técnico em biocombustíveis sejam atribuídas as competências e as
atividades profissionais conforme Resolução Confea 1073/16 ou outra que venha
substituí-la.
3. Que o processo seja encaminhado com urgência ao Plenário, tendo em vista o
exíguo prazo para manifestação que se encerra 30/05/2016.

