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CHAMADA PÚBLICA Nº 4/2021 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 

Objeto: Chamada pública para editoras de livros, revistas e outras publicações impressas, 

sites e portais online especializados em Arquitetura e Urbanismo, objetivando o 

desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária em consonância com 

novas tecnologias, por meio de produção de conteúdo digital (textos e imagens) para 

construção de hotsite especial e projeções (indoor e outdoor) que serão implementados pelo 

CAU/BR por ocasião do 27º Congresso Mundial de Arquitetura (UIA2021RIO), no mês de julho 

de 2021, com o tema “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”. O conteúdo deve 

abranger 75 (setenta e cinco) projetos construídos de arquitetura, urbanismo e paisagismo 

que expressem o que se produziu de mais significativo no Brasil nos últimos 5 (cinco) anos 

dentro do recorte “Arquitetura e Urbanismo, Política e Cidadania”.   

 

 

 Aos dez 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 4/2021. 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) EDITORA MONOLITO LTDA (CNPJ 12.855.059/0001-40), a R$ 324.890,00 (trezentos e 

vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais); 

2) ARCO EDITORIAL LTDA (CNPJ 68.941.590/0001-90), a R$ 68.125,00 (sessenta e oito 

mil, cento e vinte e cinco reais);  

3) ROMANO GUERRA EDITORA LTDA (CNPJ 03.744.145/0001-95), a R$ 199.376,00 

(cento e noventa e nove mil, trezentos e setenta e seis reais). 
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 A empresa ARCO EDITORIAL LTDA apresentou o menor preço, de R$ 68.125,00 

(sessenta e oito mil, cento e vinte e cinco 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), 10 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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