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CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2022 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 

Objeto: Produção de serviço especializado em Gestão de ADS (Facebook, Instagram 

e Youtube) em apoio à campanha publicitária ativa entre os meses de junho e novembro 

de 2022, focada em 03 (três) públicos-alvo prioritários, em âmbito nacional: 

 

• Público-alvo 01: compostos por homens e mulheres entre 18 e 55 anos de idade 

ou mais que se interessem por Arquitetura, Urbanismo, Decoração, Marcenaria, 

Jardinagem, Cidades, Ações Sociais, Política e Moradia, com estimativa de 

performance para este público de 3 (três) milhões em visualizações no YouTube, 

3 (três) milhões em visualizações no Facebook e Instagram e 1 (um) milhão e 

600 (seiscentos) mil interações no Facebook e Instagram. 

• Público-alvo 02: composto por pessoas que auto declaram trabalhar em 

prefeituras ou serem servidores públicos, com estimativa de performance para 

este público de 1 (um) milhão e 500 (quinhentos) mil visualizações no YouTube, 

1 (um) milhão e 500 (quinhentos) mil visualizações no Facebook e Instagram e 

800 (oitocentos) mil interações no Facebook e Instagram. 

• Público-alvo 03: composto por alunos universitários do curso de graduação de 

Arquitetura e Urbanismo, em âmbito nacional, com estimativa de performance 

para este público de 1 (um) milhão e 500 (quinhentos) mil visualizações no 

YouTube, 1 (um) milhão e 500 (quinhentos) mil visualizações no Facebook e 

Instagram e 800 (oitocentos) mil interações no Facebook e Instagram. 

 

 Aos dezenove dias do mês de maio de 2022, às 15 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° 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 

https://www.caubr.gov.br/
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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) UNITED55 SERVIÇOS EIRELI-ME (CNPJ: 15.640.203/0001-10), a R$ 473.000,00 

(quatrocentos e setenta e três mil reais); 

2) NEWTON INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA (CNPJ: 07.920.717/0001-09), a R$ 

453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais); 

3) KRK MARKETING E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA (CNPJ: 19.335.345/0002-05), 

a R$ 495.100,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e cem reais); 

 

 A empresa NEWTON INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA apresentou o menor 

preço, de R$ R$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três 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, 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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