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RESULTADO CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO Nº 001/2022 

LISTA DE 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 Arquitetura e Urbanismo de 

Mato Grosso do Sul (CAU/MS), conforme as disposições constantes na Deliberação Plenária n. 

066, de 14 de agosto de 2014, com as alterações promovidas pela Deliberação Plenária n. 116, 

de 10 de dezembro de 2015, e Deliberação Plenária n. 081 DPOMS 0085-08/2018, e as 

especificações contidas no Edital 001/2022. 

Aos vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, reuniu-se de forma 

híbrida no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) e pela 

plataforma GOOGLE MEET, a Comissão Especial de Política Ambiental (CPUA), composta por: 

Neila Janes Viana Viera, Coordenadora da CPUA/MS e os membros Paola Giovanna Silvestrini de 

Araújo, Eduardo Lino Duarte, Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar e Fabio Luis da Silva, 

conforme Deliberação Plenária nº 048 DPOMS 0120-04.2022, para recebimento e abertura das 

propostas de projetos da Chamada Publica nº 001/2022, com o objetivo de habilitar, nos termos 

do edital, os projetos apresentados. 

Foram recepcionados os seguintes projetos, com os respectivos números de protocolo: 

Nº PROTOCOLO PROPONENTE 

1 1532740/2022 SINDARQ – Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do 
Sul 

Projeto: Tecnologias da Construção Civil – módulo 1 – Eficiência, Sustentabilidade e 
produtividade no uso de monólitos em polietileno expandido aplicado à técnica construtiva. 

Projeto: Oficina: Urbanismo, onde ele está? 

Projeto: ATHIS Curta 

Projeto: A REURB e o Novo Mercado da Regularização Fundiária para Arquitetos 

  

Esta primeira reunião foi encerrada, após a CPUA/MS decidir pedir complementação da 

documentação encaminhada pelo SINDARQ/MS (previsto no item 14.11 do Edital). 

Após o prazo de cinco dias, aos dois de junho de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, 

reuniu-se de forma híbrida no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul 

(CAU/MS) e pela plataforma GOOGLE MEET, a Comissão Especial de Política Ambiental (CPUA), 

com a presença das seguintes Conselheiras Estaduais: Neila Janes Viana Viera, Coordenadora da 

CPUA/MS, e membros Paola Giovanna Silvestrini de Araújo, Charis Guernieri e Lauzie Michelle 

Mohamed Xavier Salazar, conforme Deliberação Plenária nº 048 DPOMS 0120-04.2022, para 

recebimento e abertura das propostas de projetos da Chamada Publica nº 001/2022, com o 

objetivo de concluir a fase de habilitação e aprovar, nos termos do edital, os projetos 

apresentados. 

Dando continuidade ao certame, iniciou-se a Fase de Habilitação, sendo HABILITADOS TODAS 

AS PROPOSTAS. 

Posteriormente, deu-se continuidade aos trabalhos passando a CPUA/MS para a Fase de 

Seleção: 
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Considerando o item 14.9 do Edital de Patrocínio 01/2022 que determina que serão 

desclassificadas as propostas que possuam pontuação inferior a 6,0 (seis) nos critérios de 

julgamento; 

Considerando o item 6.2 do Edital de Patrocínio 01/2022 que determina que cada proponente 

poderá enviar tantos projetos quanto quiser. No entanto, este terá, no máximo até 3 (três) 

projetos aprovados; 

Após a avaliação, pela CPUA/MS, dos critérios listados no item 14.5 para cada uma das propostas 

recebidas, obteve-se o resultado a seguir: 

SINDARQ – Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul 

PROJETO NOTA 

Tecnologias da Construção Civil – módulo 1 – Eficiência, Sustentabilidade e 
produtividade no uso de monólitos em polietileno expandido aplicado à técnica 
construtiva. 

5,0 

Oficina: Urbanismo, onde ele está? 9,0 

ATHIS Curta 8,5 

 A REURB e o Novo Mercado da Regularização Fundiária para Arquitetos 9,8 

 
Portanto, a proposta “Tecnologias da Construção Civil – módulo 1 – Eficiência, 
Sustentabilidade e produtividade no uso de monólitos em polietileno expandido 
aplicado à técnica construtiva” foi desclassificada do certame, de acordo com o item 
14.9 do Edital de Patrocínio 01/2022. 
 
Já as propostas “A REURB e o Novo Mercado da Regularização Fundiária para 
Arquitetos” com nota final 9,8, “Oficina: Urbanismo, onde ele está?” com nota final 9,0 
e “ATHIS Curta” com nota final 8,5 foram as três propostas selecionadas pela CPUA/MS 
para serem contempladas pelos recursos previstos no Edital Patrocínio 01/2022. 
 
Encaminhe-se os resultados à CFA/MS para aprovação do repasse de recursos. 
 
 

Campo Grande/MS, 03 de junho de 2022. 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL (CAU/MS) 


