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CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 

Objeto: 

1. Produção de episódios da série de podcast “Convidados” para veiculação em internet. 

2. Ação com influenciadores. 

3. Produção de episódios da série de podcast “Storytelling” para veiculação em internet. 

 

 Aos dezenove dias do mês de maio de 2022, às 14 horas e 30 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° 102, de 29 de março de 2022, 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 1/2022. 

Iniciada a sessão, foram abertas as 5 (cinco) 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) NINO FILMES LTDA (CNPJ: 31.501.969/0001-40), a R$ 1.495.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e noventa e cinco mil reais); 

2) RTV DIGITAL LTDA - EPP (CNPJ: 24.053.006/0001-95), a R$ 1.335.000,00 (um 

milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais); 

3) SIGA AUDIOVISUAL (CNPJ: 11.659.479/0001-99), a R$ 1.480.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e oitenta mil reais); 

4) WA DE ALMEIDA COMUNICAÇÃO - ME (CNPJ: 13.057.236/0001-06), a R$ 

1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais); 

5) TAGFILMES (CNPJ: 25.297.731/0001-71) a R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos 

e cinquenta mil reais). 

 

 A empresa RTV DIGITAL LTDA - EPP apresentou o menor preço, de R$ 

1.335.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais), e a sua proposta foi aceita 

pelo Presidente da sessão pública, Júlio Moreno, por estar de acordo com o edital da 
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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. 

 

Brasília (DF), 19 de maio de 2022. 

 

  

 

 

 

JÚLIO MORENO  

Chefe da Assessoria de Comunicação 

Social do CAU/BR 

MARCOS CAMILO 

Assistente Administrativo 

NCCL CAU/BR 
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