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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO PLENO DO CONSELHO 
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 6ª REGIÃO - 21 DE OUTUBRO DE 

2017 
 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezessete, realizou-se 1 

no auditório do CRESS 6ª. Região, situado a Rua Tupis 485 - sala 504 Centro, 2 

Belo Horizonte (MG), a quinta reunião do Conselho Pleno do Conselho Regional 3 

de Serviço Social - 6ª Região, gestão 2017-2020. Estiveram presentes os/as 4 

conselheiros/as: Julia Maria Muniz Restori, Ana Maria Gomes de Souza Bertelli, 5 

Angelita Rangel Ferreira, Francielly Ferreira Caetano, Jose Ribeiro Gomes, 6 

Ludson Rocha Martins, Maicom Marques de Paula, Marcelo Armando Rodrigues, 7 

Maria Auxiliadora de Miranda, Maria da Ajuda Luiz dos Santos, Maura Rodrigues 8 

Miranda, Patrícia Nunes Silva Elias (sede). Luana Braga (seccional de 9 

Uberlândia), Kátia Brito e Wesley Felício (seccional Montes Claros), Thaysi Poliani 10 

Ribeiro Melo e Sandra Gomes (seccional de Juiz de Fora). Participaram também 11 

os trabalhadores: Denise de Cássia Cunha (Coordenadora Técnica), Jean Carlos 12 

Rocha Fernandes de Brito (Coordenador administrativo e financeiro), Michelle 13 

Araújo Rodrigues Pereira (assessora Jurídica), Renata Cristiana Teixeira Arruda 14 

(Coordenadora Técnica Adjunta de Apoio as Comissões Políticas e Técnicas), 15 

Dayane Cristiny Reis Ferreira (assessora de comunicação), Brígida Mota 16 

(assessora contábil) e Lilian Lucia Pereira (assessora de apoio às comissões). 1. 17 

b) JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Geisiane Lima Soares, Leonardo Koury 18 

Martins, Márcia Emísia Jacinto Barbosa e Rodrigo Silveira e Souza. 1. 19 

ASSUNTOS PRIORITÁRIOS: 1.1. Retorno da visita in loco do CFESS a este 20 

CRESS. Em relação ao relatório do assessor contábil do CFESS, o mesmo 21 

orientou que o CRESS reforce o Combate a Inadimplência; a inscrição de Dívida 22 

Ativa; Elaborar um fluxo financeiro mensal e acompanhar o comportamento do 23 

mesmo; (previsão de entradas e saídas); Acompanhamento mensal do 24 

comportamento da receita arrecadada e da despesa realizada, pelo Conselho 25 

Fiscal, Conselho Pleno e Assessoria Contábil, comparando com exercícios 26 

anteriores; Analisar todas as despesas fixas e variáveis e proceder aos cortes 27 

necessários; Só executar cada projeto/atividade se houver recursos financeiros e 28 

orçamentários disponíveis, conforme previsto no planejamento; Criar planilhas de 29 

acompanhamento da execução da despesa fixa e variável (se não houver); Não 30 

realizar receitas e despesas fora da finalidade; Não realizar nenhuma despesa 31 

que não esteja prevista; Antes da realização de qualquer despesa, solicitar a 32 

contabilidade a disponibilidade orçamentária e financeira.  Após discussão, foi 33 

proposta a apresentação dos planejamentos das comissões na próxima reunião 34 

de Conselho Pleno, em 11 de novembro vindouro. Julia sugeriu que para o 35 

próximo ano seja estipulado valores para realização das atividades das 36 

comissões, sendo que a partir destes é que deverão ser feitos os seus 37 

respectivos planejamentos. 1.2.Planejamento estratégico 2017/2020. 1.2.2. 38 

Balancetes. A assessora contábil Brígida Mota fez uma breve apresentação da 39 

situação financeira e orçamentária do Conselho, apresentando os Balanços 40 

Patrimonial, Financeiro e Orçamentário; a Demonstração das Variações 41 

Patrimoniais, bem como as demais peças demonstrativas do processo referente 42 

ao mês de setembro de 2017, obedecendo as instruções determinadas pelo 43 
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Conselho Federal de Contabilidade, pelas Normas Aplicadas à Contabilidade 44 

Pública e pelo Conselho Federal de Serviço Social.  Deliberação: Apreciadas a 45 

apresentação contábil e as recomendações do Conselho Fiscal, o Conselho Pleno 46 

deliberou pela aprovação da Prestação de Contas do mês de Setembro/2017. 47 

1.3.Orçamento 2018. Proposta Orçamentária 2018. Deliberação: O Conselho 48 

Pleno aprovou a proposta orçamentária para o ano de 2018 no valor acima 49 

mencionado. Deliberação: 1).O Conselho Pleno agendou reunião para discussão 50 

do orçamento 2018 para o dia 30 de outubro as 17h. 2).O Conselho Pleno 51 

deliberou por apresentar, em todas as suas reuniões, levantamento sobre o 52 

cumprimento dos prazos de apresentação de documentos para as prestações de 53 

contas e reembolsos das seccionais. 3).O Conselho pleno pautará em sua 54 

próxima reunião discussão sobre a assinatura de cheques pelas seccionais. 55 

Instituiu uma comissão para avaliação da legalidade de tal procedimento 56 

composta por: Jose Ribeiro, Maria Auxiliadora, a assessora jurídica Michele e 57 

demais trabalhadores para discussão acerca desta pauta. Deliberação: O 58 

Conselho Pleno solicitou a Comissão Administrativa levantamento das despesas 59 

fixas de hoje até o mês de dezembro e apresentar em reunião de diretoria.  60 

1.4.Anuidade 2018. A presidente informou que em assembleia realizada no dia 61 

de ontem, 20 de outubro de 2017, foi aprovado o reajuste da anuidade em 7,5%. 62 

Deliberação: 1. A secretaria remeterá o material apresentado na assembleia de 63 

deliberação do reajuste da anuidade para os/as assistentes sociais que estiveram 64 

presentes. 2). A secretaria ligará para os assistentes sociais presentes na 65 

assembleia para certificar o recebimento do material enviado. 3)Proposta modelo 66 

boletim de prestação de contas pelo setor de comunicação. 4)Solicitar ao CFESS, 67 

na pessoa do contador Vilmar, o relatório contábil assinado para ser publicizado. 68 

5). O setor de comunicação deverá publicizar no site do CRESS o relatório 69 

contábil do CFESS, após ele vir assinado pelo contador daquela autarquia. 70 

2.INFORMES E CONVITES - 2.1.Convite SEDESE - Audiência Pública sobre o 71 

Orçamento do SUAS para 2018 em São Sebastião do Paraíso, dia 06/11/17, de 72 

13h00 ás 17h00, no Teatro Municipal Sebastião Furlan. Deliberação: O Conselho 73 

Pleno indica o envio de um agradecimento, dizendo não ser possível a presença 74 

de um representante. 3.OFÍCIOS CFESS / OUTROS CRESS - 3.1.OF. CIRC 75 

CFESS Nº153/2017 - Resolução CFESS Nº830/17 que dispõe sobre a 76 

substituição de cargos da diretoria do Conselho Federal de Serviço Social, no 77 

período de 16/10/17 á 20/11/2017. Deliberação: O Conselho Pleno está ciente. 78 

3.2.OF. CIRC CFESS Nº154/2017 - Instrução de processo administrativo de 79 

transferência voluntária. Foi proposto a realização de uma roda de conversa 80 

acerca do Marco Civil Regulatório. Deliberação: O Conselho Pleno está ciente e 81 

aprova a realização da roda de conversa. 4. SECRETARIA. 5. COMISSÕES 82 

PRIORITÁRIAS. 5.1. COFI. A Coordenadora Técnica informou que as 83 

fiscalizações estão sendo feitas na região metropolitana, tendo em vista a 84 

contenção de despesas neste final de ano. Houve um caso específico em 85 

Conselheiro Lafaiete de exercício ilegal da profissão. Informou que para o próximo 86 

ano, as fiscalizações serão feitas em conjunto por duas ou três agentes fiscais 87 

indo para a mesma região, objetivando otimizar custos. 5.2.Multa – aprovado 88 

parecer da COFI para cobrança  de multa a profissional que exercia a profissão 89 

com registro irregular. 5.3.Processo nº  032/17 COFI/Seccional Uberlândia - 90 

Deliberação: De acordo com o descrito no extrato de ata da reunião que analisou 91 

o fato, a COFI / Seccional Uberlândia  deliberou por não acatar o pedido de 92 
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impugnação de multa da referida profissional, por considerar que houve atuação 93 

profissional como Assistente Social sem registro profissional. O Conselho pleno 94 

em análise aos documentos que subsidiam a solicitação de impugnação por parte 95 

da profissional, comprovam que o inicio da atividade profissional como Assistente 96 

Social da entidade se deu após a concessão do registro profissional pelo CRESS 97 

6ª região; sendo portanto, deliberado por acatar o pedido de impugnação da 98 

multa. 5.4.Avaliação da Conferencia Estadual de Assistência Social – Denise 99 

avaliou como muito positiva a participação das agentes fiscais no stand do 100 

CRESS montado por ocasião da realização da última Conferencia Estadual de 101 

Assistencia Social, opinião compartilhada pelas agentes fiscais que participaram 102 

do evento, segundo a citada assessora. Disse ainda que o espaço foi muito 103 

procurado pelos/as colegas presentes na ocasião e que as agentes fiscais foram 104 

bastante solicitadas. Entendeu ser este um espaço que deve ser ocupado sempre 105 

que houver oportunidade para tanto. Julia propôs ampla divulgação da 106 

participação do CRESS no evento pelo setor de comunicação. Marcelo avaliou 107 

que a localização do stand foi ruim para sua visibilidade e acesso dos 108 

profissionais. Deliberação da Conferência Estadual de Assistência Social: Criação 109 

do fórum dos trabalhadores do SUAS. 5.3.Dia D de Inspeção Nacional das 110 

Comunidades terapêuticas – Denise informou sobre a sua participação, 111 

representando o Conselho Regional de Serviço Social mineiro, como integrante 112 

da equipe que visitou, em 16 de outubro último, uma comunidade terapêutica 113 

situada em Brumadinho. Tal atividade integrou a proposta de inspeção destas 114 

instituições, em nível nacional, encabeçada pelo Ministério Público Federal e pelo 115 

Conselho Federal de Psicologia que convidaram também outras instituições 116 

profissionais e de direitos humanos. A ação foi desenvolvida em 11 Estados da 117 

Federação, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades e violações de 118 

direitos dos internos. Representações do CRESS – MG participaram da inspeção 119 

em outras cidades mineiras Os relatórios de cada inspeção serão consolidados 120 

pelo CRP/MG e deverão ser encaminhados ao CFP e ao MFP para propositura de 121 

ações, de acordo com cada situação. Ela disse que a participação do CRESS - 122 

MG foi elogiada. Deliberação: O Conselho Pleno orientou a publicização da 123 

repercussão da presença do CRESS na Conferência Estadual de Assistencia 124 

Social 2017. 5.2. COMSSÃO PERMANENTE DE ÉTICA (PROC. 125 

INST./DESAG./SINDIC.) 5.2.1. Denúncia nº 031/2017 - Parecer pelo 126 

Desaforamento. Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a realização do 127 

desaforamento. 5.2.2.Denúncia nº 026/2017 - Parecer pela Instauração de 128 

processo ético. Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a instauração do 129 

referido processo. 5.2.3.Denúncia nº 021/2017 - Parecer pelo Arquivamento. 130 

Deliberação: O Conselho Pleno aprovou o arquivamento da denúncia. 131 

5.2.4.Denúncia nº 033/2017 - Parecer pela Instauração. Deliberação: O 132 

Conselho Pleno aprovou a instauração de processo ético 5.2.5.Sindicância 133 

administrativa Denúncia 001/15. No processo não consta os fatos ocorridos 134 

acerca do processo, assim sendo necessária a criação de uma nova portaria. 135 

Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a criação de uma nova portaria. 136 

5.2.6.Desagravo publico. Deliberação: O Conselho Pleno aprovou o envio do 137 

processo de desagravo público para o CFESS solicitando orientação sobre a 138 

possibilidade de desaforamento. Fazer nova resolução. 6.REPASSES DAS 139 

SECCIONAIS. 6.1.Seccional Juiz de Fora. A representante Thaysi cientificou 140 

os/as presentes sobre a representação realizada em conjunto com sindicato dos 141 
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psicólogos com vistas a defesa intransigente à prestação de serviços públicos de 142 

qualidade, e posiciona a favor da dispensa dos/as trabalhadores/as municipais do 143 

SUAS para participação nos atos e acontecimentos vinculados á Política de 144 

Assistência Social. Deliberação: O Conselho Pleno aprovou a parceria. Thaysi 145 

informa que acontecerá uma roda de conversa sobre o Marco regulatório – 146 

Convite feito ao conselheiro Leonardo Koury, mas que não ira enquanto CRESS. 147 

Thaysi informou ainda sobre o retorno ao trabalho, esta semana, da Agente Fiscal 148 

Terezinha Ferreira, depois de dois anos de afastamento por doença. Denise 149 

informou, porém, que ainda há orientações médica recomendando que a referida 150 

trabalhadora não viaje a trabalho, com vistas a sua recuperação. Descarte de 151 

material antigo: As representantes da Seccional de Juiz de Fora pediram 152 

orientação a respeito de procedimentos para descarte de material/documentos 153 

antigos, tendo em vista ser a sede da Seccional pequena e não estar 154 

comportando este tipo de material. Diante do fato, Maria Auxiliadora sugeriu que 155 

se organize o que está guardado na sala da Rua Espírito Santo com vista a 156 

receber o material antigo das Seccionais. Deliberação: O Conselho Pleno 157 

orientou trazer todo o material antigo da Seccional de Juiz de Fora para a sede. • 158 

Estagiário. As representantes de Juiz de Fora questionaram sobre a 159 

possibilidade de manutenção de estagiário/a de Serviço Social naquela unidade, 160 

entendendo ser politicamente importante. Deliberação: O Conselho Pleno 161 

encaminhou a pauta para próxima reunião da Comissão Administrativa. 162 

▪Reuniões mensais com trabalhadores –Thaysi sugeriu a tomada de medidas 163 

para melhorar e otimizar o fluxo da comunicação entre os trabalhadores da 164 

seccional e os da sede para reorganizar os fluxos. ▪Participação do 165 

coordenador/a da Comissão de Formação e Trabalho da Seccional, a 166 

expensas do CRESS, no seminário a ser realizado no dia 25/11/2017, em Belo 167 

Horizonte, proposto e organizado por esta Comissão. Os presentes concordaram 168 

com a solicitação, desde que um só representante da Seccional participe da 169 

próxima reunião do Conselho Pleno para que seja possível subsidiar a vinda do 170 

coordenador/a da Comissão de Formação no citado Seminário, tendo em vista a 171 

contenção de despesas. • Mudanças na resolução de diárias. Pauta remetida 172 

para reunião de diretoria. 6.2. Seccional Uberlândia• Processo eleitoral. Luana 173 

informa que o pleito eleitoral para eleição da diretoria da seccional de Uberlândia 174 

contou com 309 votos validos, tendo sido eleita a chapa candidata. A posse dos 175 

novos diretores se dará no dia 24 de outubro corrente. • Depoimento sem dano. 176 

Luana consultou como estão as discussões sobre a metodologia de depoimento 177 

especial. A conselheira respondeu que o CRESS organizará uma Roda de 178 

Conversa a respeito do assunto com a presença da assistente social integrante 179 

do judiciário paulista e conselheira da Associação Nacional de Assistentes Sociais 180 

e Psicólogos judiciais, Elizabeth Borgiani, pessoa que não cobrará honorário. Tal 181 

evento ocorrerá no dia 01 de dezembro do corrente ano no auditório do CRESS.  182 

O Conselho Pleno aprovou a realização da Roda de conversa com a professora 183 

Elizabeth Borgiani. 6.3. Seccional Montes Claros. .3.1. Informes: Campanha 30 184 

horas na região; Os presentes entenderam ser pertinente, para tanto, a 185 

atualização das informações do blog das 30 horas, nomeando Renata como 186 

responsável pela citada atualização. O Conselho Pleno aprovou a proposta. Jose 187 

Ribeiro propôs de buscar uma nova forma de avaliar esses dados como também 188 

a criação de um GT a respeito do assunto. Maicom propôs se fazer parceria com 189 

os NAS para levantamento desses dados. Denise informou que em alguns 190 
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municípios é possível buscar os dados por meio da fiscalização.  Deliberação: O 191 

Conselho Pleno delibera por remeter a discussão para reunião de diretoria. 192 

Concurso público Montes Claros e outros municípios (concurso unificado 193 

2016); o diretor Wesley informa em relação à defesa da nomeação de assistente 194 

social para a Diretoria Regional Montes Claros - Sedese, informa que a proposta 195 

de moção apresentada e aprovada na Conferência Estadual de Assistência 196 

Social, realizada em outubro/2017, em Belo Horizonte será remetida 197 

posteriormente. Criação NAS- Veredas (Brasília de Minas); Planejamento já foi 198 

encaminhado. planejamento 2018, realização da reunião ampliada; 199 

Arrolamento do mês de outubro; Deliberação: O Conselho Pleno delibera por 200 

criar um fluxo de envio dos arrolamentos para o setor administrativo e logo, ser 201 

remetido para o tesoureiro. Avaliação reunião ampliada. Wesley diz na 202 

seccional, contou com a presença de profissionais do interior e tem a proposta de 203 

uma nova reunião para retorno das informações. Reforça a solicitação do material 204 

apresentado na assembleia. Pedido de apoio ao I Encontro no Norte Mineiro de 205 

14 a 16 de março de 2018 com a UNIMONTES. Jean esclarece que o apoio seria 206 

possível por meio de passagens e hospedagens e que outras parcerias deverão 207 

ser por meio de convênio. Acrescenta que o CRESS comporá mesa. 208 

Deliberação: O Conselho Pleno aprova a realização do convênio, após avaliação 209 

financeira. A seccional de Montes Claros remeterá a proposta do evento para o 210 

setor administrativo. -Proposta oficio com pedido de reunião com reitor da 211 

UNIMONTES para ampliar o curso de SS e abrir concurso publico e abrir o curso 212 

noturno. Deliberação: O Conselho Pleno aprova o envio. Remeterão oficio para a 213 

secretaria na sede. 6.3.2. I Encontro norte mineiro de Serviço Social - 214 

realização Unimontes/ apoio Seccional Montes Claros Cress/MG; 6.3.3. Roda de 215 

conversa com assistentes sociais. Tema: sigilo e ética profissional. Local: Mato 216 

Verde, data 27/11 ou 1/12; 6.3.4.Apresentar proposta de ofício e pedido 217 

de agendamento de reunião com reitor da Unimontes (reinvidicar concurso 218 

público para docentes do curso de S.S e abertura do curso no período noturno). 219 

Nomeação SEDESE. Deliberação: O Conselho Pleno aprova a proposta de 220 

agendar reunião com a SEDESE. 7. COMISSÕES REGIMENTAIS 7.1. 221 

COMISSÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E (Comissões: de licitação/ 222 

Pregoeiro e equipe de apoio/avaliação e desempenho/processos seletivos) 223 

7.2. COMISSÃO DE INADIMPLÊNCIA. 7.2.1. Alteração no modelo da 224 

cobrança anuidade /2018. Deliberação: O Conselho Pleno esta ciente e de 225 

acordo com as alterações inerentes aos boletos de cobrança das anuidades. 226 

7.2.2. Validade dos boletos sem registro. Foi informado pela Caixa Econômica 227 

Federal que a partir de 10 de dezembro do corrente ano, os boletos sem registro 228 

não serão mais aceitos pelos bancos. Assim, esta sendo efetuado um 229 

levantamento do numero boletos que estão em aberto, sem registro e que tem 230 

vencimentos após a referida data. Foi solicitado também junto a Empresa de 231 

Informática Implanta se haverá um procedimento de conversão desses boletos e 232 

qual o custo. Aguardado posicionamento da mesma. Deliberação: O Conselho 233 

Pleno está ciente. 7.2.3. Solicitação de autorização para o envio de 200 234 

notificações de cobrança aos/as inadimplentes. Deliberação: O Conselho Pleno 235 

aprovou o envio das notificações. 7.3. COMISSÃO DE INSCRIÇÃO. Não houve 236 

pauta apresentada. 7.4. COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO. Não houve pauta 237 

apresentada. 7.5.COMISSÃO AMBIENTAL. Não houve pauta apresentada. 7.6. 238 

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO E INCINERAÇÃO. Não houve pauta apresentada. 239 
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8.OMISSÕES POLÍTICAS. 8.1. COMAGO. José Ribeiro informou que o NAS de 240 

Teófilo Otoni solicitou custeio de passagens para ida da professora Lea Braga em 241 

um evento do núcleo que não estava inserido no planejamento daquele NAS. 242 

Deliberação: O Conselho Pleno aprovou o custeio das passagens, tendo em 243 

vista a disponibilidade dentro do valor que é repassado anualmente aos núcleos. 244 

8.2. COMISSÃO DE TRABALHO E FORMAÇÃO. A Comissão de Trabalho e 245 

Formação Profissional solicitou o custeio de lanche para aproximadamente 150 246 

pessoas, a ser servido no seminário que está organizando e que acontecerá no 247 

dia 25 de novembro próximo. O conselho pleno remete pauta para avaliação do 248 

setor contábil. 8.3. COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO. 8.3.1. 249 

Posicionamento da diretoria para substituição da representante no COMPUR, 250 

tendo em vista o pedido de desligamento da atual representante Fátima 251 

Gottchalg, tendo a necessidade de eleger um/a novo/a representante. O conselho 252 

pleno está ciente. 8.4. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO8.4.1. Não houve pauta 253 

apresentada. 8.5. COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (de pol. púb. def. dir. 254 

e controle social) 8.5.1.Frente Mineira em Defesa do SUAS que neste momento 255 

está sob responsabilidade do CRESS neste ano. Maura recorda que a discussão 256 

feita foi para dar esta responsabilidade nos diretores que estão com menos 257 

frentes. 8.6. COMISSÃO DE SAÚDE: Repasse Maria da ajuda. Seminários Rio 258 

de Janeiro. O conselho pleno está ciente. 8.7. COMISSÃO DE DIREITOS 259 

HUMANOS. 9.DECISÕES “AD REFERENDUM”. 9.1.Disp. Licit. 24-II nº 260 

029/2017 – Informador Jurídico. Contratação de empresa especializada na 261 

divulgação e acompanhamento dos diários oficiais eletrônicos e processos 262 

judiciais do CRESS 6ªR/MG, à empresa MAXIMO INFORMADOR JURIDICO 263 

LTDA - ME, CNPJ: 00.314.752/0001-27 no valor de R$ 1.500,00 (Mil e 264 

quinhentos reais), conforme Inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93. Adjudicado em 265 

17 de outubro de 2017. Deliberação: O Conselho Pleno referenda o presente 266 

processo de dispensa de licitação. 9.2. Inexigibilidade nº 08/2017 – CODEMIG - 267 

VoeMinas. Contratação das operações aeroviárias de táxi aéreo via Projeto de 268 

Integração Regional no Modal Aéreo – PIRMA,  no estado de Minas Gerais, como 269 

prestadora exclusiva do serviço de transporte aéreo público não regular de 270 

passageiros e cargas, nos termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 271 

171/16, à empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 272 

MINAS GERAIS - CODEMIG, CNPJ 19.791.581/0001-55, a Inexigibilidade 273 

008/2017, conforme caput do art. 25 Lei 8.666\93, no valor total de R$ 8.000,00 274 

(oito mil reais). Ratificado em 04 de outubro de 2017. Deliberação: O Conselho 275 

Pleno referenda o presente processo de inexigibilidade. 9.3.Inexigibilidade nº 276 

07/2017 – CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA. Contratação de 277 

empresa para prestação de serviço especializado em acessibilidade de forma 278 

dinâmica e em tempo real do Site institucional do CRESS/MG-6ªR., para 279 

atendimento a pessoas com necessidades especiais, à empresa CENTRO DE 280 

TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, CNPJ 06.023.804/0001-92,  conforme art. 281 

25, I, da Lei 8.666/93, no valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 282 

Ratificado em 20 de outubro de 2017. Deliberação: O Conselho Pleno referenda 283 

o presente processo de inexigibilidade. 9.4.4º Aditivo LOCARMINAS - 284 

CONTRATO CRESS/MG Nº 034/2016  - Renovação por 12 meses e 285 

Reequilíbrio do Contrato. Fica prorrogado o Contrato CRESS-286 

MG/6ªR/034/2016, firmado entre o CRESS 6ª Região e a LOCAR MINAS - LTDA-287 

ME em 13 de setembro de 2016, para Prestação de Serviços de transporte de 288 
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locação de veículos com motorista para viagens intermunicipais em MG. O valor 289 

global passa a ser de R$ 273.694,70 (Duzentos e setenta e três mil, seiscentos e 290 

noventa e quatro reais e setenta centavos) mediante o reequilíbrio do contrato a 291 

preço de mercado, nos valores unitários de R$ 2,50 e R$ 2,80, por quilômetro 292 

percorrido, nas viagens iniciadas na Sede e nas Seccionais respectivamente. Aditivo 293 

assinado em 13 de setembro de 2017. Deliberação: O Conselho Pleno referenda 294 

o presente aditivo. 9.5.5º Aditivo - Locação da Sala 203 – Iniciada prorrogação 295 

de locação por mais 12 (doze) meses da sala situada na Rua Tupis, 485, sala 296 

203, Centro - Belo Horizonte/MG, a partir de 08/11/2017 até 07/11/2018 junto à 297 

Sra. Mary Fátima Cordeiro Guedes. O valor do presente aditivo contratual, sem 298 

concessão de reajuste, será de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) mensais, 299 

totalizando R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais), anuais. 300 

Renovação em andamento. Deliberação: O Conselho Pleno referenda o presente 301 

aditivo. 9.6.5º Aditivo P&P - CONTRATO CRESS/MG Nº 22/2015  – Iniciada a 302 

renovação contratual por mais 12 meses (de 04 de novembro de 2017 a 03 de 303 

novembro de 2018) com a empresa especializada em Prestação de Serviços de 304 

Agenciamento de viagens para o CRESS/MG-6ª Região. O valor global da 305 

renovação será de R$ 90.090,00. Deliberação: O Conselho Pleno referenda o 306 

presente aditivo. Nada mais havendo a tratar, eu, Maura Rodrigues de Miranda, 1ª 307 

secretária, assino e lavro a presente ata. Belo Horizonte, 21 de outubro de 2017. 308 

 
 
 
 
 
 

 


