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RESULTADO CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO Nº 001/2021 LISTAS PROJETOS APROVADOS  

Chamada Pública de Patrocínio para seleção de projetos a serem patrocinados pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), no ano de 2021, que sejam 

relevantes para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, conforme as disposições da 

Política de Patrocínio do CAU/MS, 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 001/2021: PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS: PROPOSTA BIT SOCIAL : Transformação 

Digital: A inovação humana e tecnológica à serviço da Arquitetura e Urbanismo recebida em 

07/05/2021 protocolo 1306808/2021; desclassificada por não atingir a nota mínima de 7,0 (sete) 

pontos do Edital, conforme item 11.2.1 do Edital 01/2021; PROPOSTA BIT SOCIAL : Reinvenção 

do seu modelo de negócio: Do que profissionais e negócios do futuro são feitos recebida em 

07/05/2021 protocolo 1306818/2021; desclassificada por não atingir a nota mínima de 7,0 (sete) 

pontos do Edital, conforme item 11.2.1 do Edital 01/2021. PROPOSTA CLASSIFICADA: 

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL (IAB/MS) – 

Publicação do Livro SKECTCHES DO BRASIL Série Campo Grande/MS recebida em 26/05/2021 

protocolo 1317192/2021 atingindo a pontuação de 10.0, sendo contemplada com 100% cota 

solicitada. Conforme Análise Técnica e Apreciação dos Projetos em anexo. 

 

Campo Grande/MS, 28 de junho de 2021. 

 

 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) 



CAU/MS SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

BIT SOCIAL (Transformação Digital: A inovação Humana e Tecnológica à serviço da

Arquitetura e Urbanismo)

Análise Técnica e Apreciação dos Projetos

Critérios de Mérito

a) Originalidade/Inovação do projeto
• Projetos inéditos serão analisados pelos aspectos de

originalidade e pertinência em relação ao edital;
• Projetos com histórico de realização serão avaliados

pela relevância das inovações propostas com foco no
Edital.

b) Clareza e coerência na apresentação do projeto
• Serão analisadas a clareza na exposição dos objetivos

e sua relevância em relação às contribuições
(relevantes) para o desenvolvimento da Arquitetura e
Urbanismo, a coerência do cronograma de execução,

_ _ _ da cota solicitada e da estratégia de divulgação.
c) Qualidade das contrapartidas

• Serão analisadas a acessibilidade dos Arquitetos e
Urbanistas às ações propostas, otimização dos recursos
com espaços e infraestrutura para a participação do
CAU/MS, a relevância das contrapartidas e seus
desdobramentos para a atuação do CAU/MS.

d) A relevância do projeto para o desenvolvimento da
Arquitetura e Urbanismo

• Aspetos técnico-operacionais;
• Potencial do projeto para a produção e difusão do

conhecimento para a Arquitetura e Urbanismo;
• Promoção, desenvolvimento e fortalecimento do ensino

e do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo;
• Potencialização, conquista e ampliação do campo de

atuação profissional;
• Promoção, articulação e fortalecimento das entidades

de Arquitetura e Urbanismo;
• Visibil idade institucional e fortalecimento da imagem do

CAU/MS.

Total

Nota
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CAU/MS SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

BIT SOCIAL (Reinverição do seu modelo de Negócio: Do que profissionais e negócios do

futuro são feitos)

Análise Técnica e Apreciação dos Projetos

Critérios de Mérito

a) Originalidade/Inovação do projeto
• Projetos inéditos serão analisados pelos aspectos de

originalidade e pertinência em relação ao edital;
• Projetos com histórico de realização serão avaliados

pela relevância das inovações propostas com foco no

b) Clareza e coerência na apresentação do projeto
• Serão analisadas a clareza na exposição dos objetivos

e sua relevância em relação às contribuições
(relevantes) para o desenvolvimento da Arquitetura e
Urbanismo, a coerência do cronograma de execução,
da cota solicitada e da estratégia de divulgação.

Nota
Máxima

0,5

c) Qualidade das contrapartidas
• Serão analisadas a acessibilidade dos Arquitetos e

Urbanistas às ações propostas, otimizaçao dos recursos
com espaços e infraestrutura para a participação do
CAU/MS, a relevância das contrapartidas e seus
desdobrament_os_ p_ara_a_atua_ção_dp CAU/MS._

d) A relevância do projeto para o desenvolvimento da
Arquitetura e Urbanismo

• Aspetos técnico-operacionais;
• Potencial do projeto para a produção e difusão do

conhecimento para a Arquitetura e Urbanismo;
• Promoção, desenvolvimento e fortalecimento do ensino

e do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo;
• Potencialização, conquista e ampliação do campo de

atuação profissional;
• Promoção, articulação e fortalecimento das entidades

de Arquitetura e Urbanismo;
• Visibilidade institucional e fortalecimento da imagem do

CAU/MS. _ _

Total

1,5

3,0

5,0

10,0

Nota

0,5

4,0

5,5
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SERVI^0 PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

IAB (Publicação do Livro SKECTCHERS DO BRASIL Série Campo Grande/MS

Análise Técnica e Apreciação dos Projetos

Critérios de Mérito Nota
Máxima

a) Originalidade/Inovação do projeto
• Projetos inéditos serão analisados pelos aspectos de

originalidade e pertinência em relação ao edital;
• Projetos com histórico de realização serão avaliados

pela relevância das inovações propostas com foco no

b) Clareza e coerência na apresentação do projeto
• Serão analisadas a clareza na exposição dos objetivos

e sua relevância em relação às contribuições
(relevantes) para o desenvolvimento da Arquitetura e
Urbanismo, a coerência do cronograma de execução,
da cota solicitada e da estratégia de divulgação.

c) Qualidade das contrapartidas
• Serão analisadas a acessibilidade dos Arquitetos e

Urbanistas às ações propostas, otimização dos recursos
com espaços e infraestrutura para a participação do
CAU/MS, a relevância das contrapartidas e seus
desdobra mentos para a atuação do CAU/MS.

d) A relevância do projeto para o desenvolvimento da
Arquitetura e Urbanismo

• Aspetos técnico-operacionais;
• Potência! do projeto para a produção e difusão do

conhecimento para a Arquitetura e Urbanismo;
• Promoção, desenvolvimento e fortalecimento do ensino

e do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo;
• Potencialização, conquista e ampliação do campo de

atuação profissional;
• Promoção, articulação e fortalecimento das entidades

de Arquitetura e Urbanismo;
• Visibil idade institucional e fortalecimento da imagem do

CAU/MS.

Total

0,5

Nota

0,5

3,0

5,0

10,0
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