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CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2021 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 

Objeto: Produção e direção artística de 5 (cinco) filmes, com duração de 60 segundos cada, 

com cases reais sobre Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS). A 

produção compreende a captação em vídeo de cenas externas e internas, edição, finalização, 

trilha, locução, fechamento e finalização dos vídeos. Produção e direção artística de 1 (um) 

filme, com duração de 120 segundos, explicando o que é ATHIS. A produção compreende a 

produção em motion grafics com animações, edição, finalização, trilha, locução, fechamento 

e finalização do vídeo. Produção e direção artística de 1 (um) filme, com duração de 120 

segundos, tipo manifesto. A produção compreende a captação em vídeo de cenas externas e 

internas, edição, finalização, trilha, locução, fechamento e finalização dos vídeos. Contratação 

para utilização de locução em off do filme manifesto, sendo orçamento conforme o escopo 

apresentado no roteiro. Contratação para utilização de voz e imagem de até 5 (cinco) 

influenciadores previamente já definidos pelo CAU/BR, conforme especificações contidas no 

edital de chamamento. 

 

 

 Aos três dias do mês de maio 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 3/2021. 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) NINO FILMES LTDA (POCOTO FILMES) (CNPJ 31.501.969/0001-70), a R$ 1.650.000,00 

(um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais); 

2) R. L. DE ARRUDA FILHO - FILMES (CNPJ 23.024.509/0001-70), a R$ 1.123.000,00 (um 

milhão, cento e vinte e três mil reais);  
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3) DANIELE GOMES (SIGA AUDIOVISUAL) (CNPJ 11.659.479/0001-99), a R$ 

1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais). 

 

 A empresa R. L. DE ARRUDA FILHO - FILMES apresentou o menor preço, de R$ 

1.123.000,00 (um milhão, cento e vinte 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), 3 de maio 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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