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CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2021 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião em apoio às 

atividades publicitárias e de comunicação integrada da Assessoria de Comunicação 

Social (ASCOM) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), conforme 

Leis n° 8.666/1993 e n° 12.232/2010. 

 

 Aos oito dias do mês de dezembro de 2021, às 14 horas e 20 minutos, em sessão 

virtual na plataforma Teams, tendo em vista a condição de trabalho telepresencial pelos 

colaboradores do CAU/BR, devidamente autorizado pela Portaria Normativa n° 85, de 2 

de fevereiro de 2021, foi realizada sessão pública presidida pelo Chefe da Assessoria 

de Comunicação Social do CAU/BR, Júlio Moreno, na presença do Assistente 

Administrativo e Pregoeiro do CAU/BR, Marcos Camilo, para abertura das propostas de 

preços enviadas, conforme previsto na Chamada Pública nº 10/2021. Iniciada a sessão, 

foram abertas as 4 (quatro) 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) ALL4 INNOVATION LTDA (CNPJ: 10.559.059/0001-78), a R$ 365.000,00 (trezentos 

e sessenta e cinco mil reais); 

2) IMAGEM PUBLICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME (CNPJ: 

18.952.837/0001-04), a R$ 370.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais);  

3) FACTUAL PESQUISA LTDA (CNPJ: 04.859.573/0001-26), a R$ 415.000,00 

(quatrocentos e quinze mil reais); 

4) DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA (CNPJ: 07.630.546/0001-75), a R$ 

315.000,00 (trezentos e quinze mil reais). 

 

 A empresa DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA apresentou o 

menor preço, de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil 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, 
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a agência Área Comunicação fica desde já autorizada a contratar os referidos serviços 

da empresa vencedora. 

 

Brasília (DF), 08 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

JÚLIO MORENO  

Chefe da Assessoria de Comunicação 

Social do CAU/BR 

MARCOS CAMILO 

Assistente Administrativo do CAU/BR 
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