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CHAMAMENTO PÚBLICO DE PATROCÍNIO 

EDITAL Nº 001/2022 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO I 

 

 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE RETIFICAÇÃO: 03.05.2022 

 

1) ONDE SE LÊ: 

 

CRONOGRAMA 

 

Recebimento das propostas, do plano de trabalho já contemplando cronograma 

de desembolso, da habilitação jurídica e comprovação de regularidade fiscal: 

09/04/2022  

a  

08/05/2022 

Abertura dos envelopes pela comissão de seleção: 12/05/2022 – 17h00min 

Publicação das propostas selecionadas: 16/05/2022 

Prazo para interposição de recurso ao resultado da seleção: 20/05/2022 

 

 

1. PERÍODO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

1.1. Os envelopes contendo as propostas, os planos de trabalho já contemplando o cronograma de 

desembolso e os documentos para habilitação jurídica e verificação da regularidade fiscal das entidades 

proponentes, serão recebidos no período de 09/04/2022 à 08/05/2022, encaminhados ao endereço da sede do 

conselho, Rua Doutor Ferreira, 28, Centro, via digital para o e-mail: secretariageral@caums.gov.br, pelo correio 

via AR ou de forma presencial. 

 

 

2. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

 

2.1  A abertura dos envelopes será realizada em pela Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental do 

CAU/MS, no dia 12/05/2022, às 17h00min, na sede do CAU/MS 

 

 

12. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

 

12.1 As proponentes deverão enviar a documentação necessária às propostas, planos de trabalho já 

contemplando o cronograma de desembolso, documentos para habilitação jurídica e comprovação da 

regularidade fiscal até o dia 08/05/2022, em envelopes separados conforme abaixo: 
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2) LEIA-SE: 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Recebimento das propostas, do plano de trabalho já contemplando cronograma 

de desembolso, da habilitação jurídica e comprovação de regularidade fiscal: 

09/04/2022  

a  

15/05/2022 

Abertura dos envelopes pela comissão de seleção: 19/05/2022 – 17h00min 

Publicação das propostas selecionadas: 23/05/2022 

Prazo para interposição de recurso ao resultado da seleção: 27/05/2022 

 

1. PERÍODO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

2.1. Os envelopes contendo as propostas, os planos de trabalho já contemplando o cronograma de 

desembolso e os documentos para habilitação jurídica e verificação da regularidade fiscal das entidades 

proponentes, serão recebidos no período de 09/04/2022 à 15/05/2022, encaminhados ao endereço da sede do 

conselho, Rua Doutor Ferreira, 28, Centro, via digital para o e-mail: secretariageral@caums.gov.br, pelo correio 

via AR ou de forma presencial. 

 

3. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

 

2.1  A abertura dos envelopes será realizada em pela Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental do 

CAU/MS, no dia 19/05/2022, às 17h00min, na sede do CAU/MS 

 

12. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

 

12.2 As proponentes deverão enviar a documentação necessária às propostas, planos de trabalho já 

contemplando o cronograma de desembolso, documentos para habilitação jurídica e comprovação da 

regularidade fiscal até o dia 15/05/2022, em envelopes separados conforme abaixo: 

 

 

Campo Grande, MS 03 de maio de 2022. 

 

 

 Arquiteto e Urbanista JOÃO AUGUSTO A. SOARES 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO  

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL 
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