EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CAU/BR Nº 02/2016
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, criado
pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, torna público o presente Edital de
Seleção Pública:
Objeto: Contratação de empresa especializada em documentação audiovisual
(lançamento do edital do concurso público do projeto completo de Arquitetura da
edificação, fases do projeto e fases da obra até a inauguração do empreendimento)
envolvendo serviços de Roteiro, Direção, Produção, Captação de Imagem e Som,
Entrevistas, Locução, Apresentação, Montagem e Finalização, tendo como produtos
finais: 5 (cinco) vídeos jornalísticos de até 2 (dois) minutos de duração; 1 (um) vídeo
jornalístico de até 4 (quatro) minutos); Vídeo-documentário com 26 (vinte e seis)
minutos de duração cobrindo a evolução completa do empreendimento, desde o
lançamento do edital do concurso público do projeto de Arquitetura do
empreendimento até a cerimônia de entrega da obra; Material audiovisual bruto
captado. O material terá exibição nas redes sociais e eventos institucionais em
atendimento à Assessoria de Comunicação Integral deste conselho federal, conforme
Leis 8.666/1993 e 12.232/2010.
As gravações serão realizadas na cidade de Brasília, mas poderá haver a
necessidade de deslocamento para outra cidade de qualquer estado do país - o que
poderá ocorrer eventualmente na fase de desenvolvimento do projeto vencedor,
conforme a localização do escritório do (a) profissional/empresa ganhador (a) do
concurso.
Todos os materiais e deslocamentos necessários para execução dos trabalhos
correrão por conta da Empresa Contratada. Os serviços ficarão sujeitos ao
refazimento pela CONTRATADA, desde que comprovada qualquer irregularidade na
prestação de serviços. Correrão por conta da Contratada todos os encargos sociais e
tributários que, eventualmente, recaiam sobre este trabalho, eximindo-se o Conselho
de qualquer responsabilidade pelo seu pagamento.
O Setor de Compras e Licitações faz saber que se acha aberta a Sessão Pública
retrocitada, sendo a data de entrega dos envelopes lacrados com as propostas de
preço dia 11 de agosto de 2016, até as 12 horas, na sede da agência de publicidade
responsável, Área Comunicação, Propaganda e Marketing, sito à Rua Ximbó, 171 –
São Paulo/SP. A abertura dos envelopes acontecerá às 14 horas do dia 16 de
agosto na sede do CAU/BR, sito no SCS Q. 02 - Bloco C - Lote 22 - Ed. Serra
Dourada - Salas 401/409 - Brasília/DF.
Informações detalhadas sobre o objeto da contratação no PDF anexo ou pelo
telefone: (11) 5594-0288.

Brasília, 05 de agosto de 2016
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