RESULTADO CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO Nº 002/2015
LISTAS DOS HABILITADOS E DOS PROJETOS APROVADOS

Chamada Pública de Patrocínio para seleção de projetos relevantes para o desenvolvimento da
Arquitetura e Urbanismo, a serem patrocinados pelo Conselho de Mato Grosso do Sul (CAU/MS,
conforme as disposições da Deliberação Plenária nº 066 de 1408/2014 e as especificações
contidas no Edital: PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS: Proposta B (FAPEC) recebida em 09/10/15
prot. 307293/15 tratando de WORKSHOP de Design Paramétrico e Fabricação Digital.
Apresentada na forma do Edital pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura –
FAPEC, foi desclassificada por período de realização incompatível, descrito no anexo II
formulário para solicitação de patrocínio do envelope II como janeiro de 2015; Proposta C
(FAPEC) recebida em 09/10/15 prot. 307298/15 tratando de CINEARQ na Praça. Apresentada na
forma do Edital pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura – FAPEC, foi
desclassificada por infringir o parágrafo único do artigo 19, inciso II da Deliberação 066, quando
solicita cota de 100% do custo total do evento; Proposta E (FAPEC) recebida em 13/10/15 prot.
307976/15 tratando de Premiação de Concurso de Idéias para Estudantes - Nova FAENG/UFMS,
foi desclassificada por infringir o parágrafo único do artigo 19 inciso II da Deliberação 066,
quando solicita cota de 100%. PROPOSTAS CLASSIFICADAS: Proposta A: (FAPEC) recebida em
09/10/15 prot. 307285/15 tratando da realização do Seminário Nacional: Vazios Urbanos em
Campo Grande – Pesquisa e Avaliação; Apresentada na forma do Edital, solicita cota de
patrocínio de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) de um total do custo do evento de
R$85.306,00. Foi classificada, atingindo a pontuação de 7.8 sendo contemplada com 100% cota
solicitada. Proposta D (SINDARQ) recebida em 13/10/15 prot. 307883/15 tratando de Seminário
Nacional: Campo Grande + 10 Assistência Técnica no Brasil. Apresentada na forma do Edital pelo
Sindicato de Arquitetos e Urbanistas do MS – SINDARQ. Solicita cota de patrocínio de R$
12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) de um total do custo do evento de R$39.000,00. Foi
classificada, atingindo a pontuação de 8,3 sendo contemplada com 100% cota solicitada; A ata
da reunião de julgamento das propostas encontra-se à disposição dos interessados no sítio
www.caums.org.br.
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