
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2020 

AVISO DE RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA 

APOIO FINANCEIRO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS ORIUNDOS DE ENTIDADES REGIONAIS COM 

REGISTRO NO CREA-MS. 

 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – CREA-MS, Autarquia 

Federal nos termos da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, dotada de personalidade 

jurídica de direito público, por meio da Comissão de Seleção designada pela Decisão Plenária 

PL/MS nº. 519/2019, de 06 de setembro de 2019, torna público aos interessados o resultado 

final das propostas do Chamamento Público 001/2020, classificadas da seguinte forma: A 

entidade de classe ABEMEC – Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos Seção do Mato 

Grosso do Sul, que recebera o recurso financeiro mediante assinatura do termo de fomento no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). ACEA – Associação Campo-Grandense de Engenheiros 

Agrônomos, que receberá o recurso financeiro mediante assinatura do termo de fomento no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). ASMEST – Associação Sul Mato-grossense de 

Engenharia de Segurança do Trabalho, que receberá o recurso financeiro mediante assinatura 

do termo de fomento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, neste ato a Comissão 

constatou que dentre os orçamentos apresentados, o que se refere aos serviços de Compra de 

Passagens Aéreas foram apresentados orçamentos com preços e empresas diversas com 

horários diferenciados quanto aos voos com o mesmo itinerário, deste modo, nos termos do 

item 5.3 alínea “l” do Edital a ASMEST deverá ser notificada para que apresente 02 (dois) 

orçamentos de empresas referentes aos serviços de Compra de Passagens Aéreas no prazo de 

03 (três) dias úteis a contar da publicação deste. Deste modo, em conformidade com o Item 13, 

alínea 3, essa Comissão opta por baixar em diligência estes autos quanto ao cumprimento do 

acima descrito. Esclarecimentos acerca do conteúdo deste Chamamento Público poderão ser 

obtidos através do Departamento de Relações Institucionais (DRI) do CREA-MS através do 

telefone 0800 368 1000 - Ramal 1083.  

 

Campo Grande, 20 de maio de 2020.  

 

Engenheiro Agrônomo DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME 

Presidente da Comissão 


