
SERVIÇO PUBLICO fEDERAl.

Conselho de Aíquitetura e Urbanismo do Bíasil

ATA DA SESSÃO PUBLICA
CHAMADA PUBLICA NO 1/2020

Objeto: Pesquisa de conteúdo, elaboração de 6 (seis) roteiros e produção de 6 (seis) filmes
de até 60 (sessenta segundos cada) com captação, vocações, elaboração de cronograma,
pré-produção, filmagens e pós-produção. Entrega escalonada como segue: Pesquisas,
Roteiros, Captação bruta, Filmes finalizados conforme cronograma de lançamento (Equidade
de Gênero no Cotidiano, Equidade de Gênero na História, Equidade de Gênero na Formação,
Equidade de Gênero na Prática, Equidade de Gênero na Política, Equidade de Gênero no
Conselho. Locações na cidade de Brasília/DF, trilha composta, veiculação por tempo
indeterminado em mídias diversas em âmbito nacional com registro na ANCINE. Direção,
edição e finalização de vídeo, diretor de cena, assistente de direção, produtor executivo,
diretor de produção, assistente de produção, diretor de fotografia, assistente de câmera,
eletricista, assistente de elétrica, maquinista, assistente de maquinaria, operador de áudio,
maquiador, fechamento de mídias para veiculação em mídias diversas (Internet, TV, cinema,
circuitos de TV indoor, painéis etc.) e uso institucional.

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2020, às 14 horas, foi realizada sessão pública
presidida pelo Chefe da Assessoria de Comunicação Social do CAU/BR, Júlio Moreno, na
presença do Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CAU/BR, Ricardo
Frateschi, para abertura das propostas de preços enviadas, conforme previsto na Chamada
Pública n' 1/2020. Iniciada a sessão, foram abertas as 3 (três) propostas em envelopes
lacrados, que foram enviados via SEDEX pela agência de publicidade contratada pelo
CAU/BR, Área Comunicação, e dentro do prazo/horário definido na publicação oficial. As
propostas são das empresas:

1) TAUMA PRODUÇOES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ 16.614.161/0001-
05), a R$ 1l 5.000,00(Cento e quinze mil reais).
2) PABLO PINZAN(CNPJ 31.501.969/0001-70), a R$ 110.000,00(cento e dez mil reais).
3) CORRIOLA PRODUÇÕES DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ
21 .702.596/0001 -41 ), a R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais).

A empresa CORRIOLA PRODUÇOES DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS LTDA
apresentou o menor preço, de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais) e a sua
proposta foi aceita pelo Presidente da sessão pública, Júlio Moreno, por estar de acordo com
o edital da presente chamada pública. A realização da sessão pública atendeu aos requisitos
da Lei 12.232/2010 e às normas do CENP (Conselho Executivo de Normas Padrão). Assim,
a agência Área Comunicação fica desde já autorizada a contratar os referidos serviços da
empresa vencedora.

Brasílía(DF), ll de fevereiro de 2020
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