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CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 

Objeto: Produção e execução de serviço de mídia de performance com foco em alcance nas 

plataformas Facebook e Instagram e meta entre 8 e 10 milhões de pessoas; foco em mínimo 

de 500 mil visualizações no YouTube e foco de 30 a 50 mil cliques no Google, durante o 

período compreendido entre os dias 2 de maio e 10 de agosto de 2021, conforme 

especificações contidas no edital de chamamento. 

 

 

 Aos vinte e três dias do mês de abril de 2021, às 14 horas, 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 Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 

CAU/BR, Ricardo Frateschi, para abertura das propostas de preços enviadas, conforme 

previsto na Chamada Pública nº 1/2021. 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) NEWTON INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA (CNPJ 07.920.717/0001-09), a R$ 210.000,00 

(duzentos e dez mil reais); 

2) IMAGEM PÚBLICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ 18.952.837/0001-04), 

a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 

3) F.C. MACEDO DA CRUZ MARKETING (TRÍADE DIGITAL MARKETING) (CNPJ 

28.594.979/0001-92), a R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais); 

4) UM POR TODOS DIGITAL LTDA EPP (CNPJ 26.284.130/0001-97), a R$ 265.000,00 

(duzentos e sessenta e cinco mil reais). 

 

 A empresa NEWTON INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA apresentou o menor preço, de 

R$ 210.000,00 (duzentos e dez 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 

https://www.caubr.gov.br/
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CENP (Conselho Executivo de Normas Padrão). Assim, a agência Área Comunicação fica 

desde já autorizada a contratar os referidos serviços da empresa vencedora. 

 

Brasília (DF), 23 de abril de 2021. 

 

 

 

 

JÚLIO MORENO  

Chefe da Assessoria de Comunicação 

Social do CAU/BR 

RICARDO FRATESCHI 

Presidente da CPL do CAU/BR 
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