SERVIÇO PLJBLiCO FEDERAL

Conselho
de Arquiteturae Urbanismo
do Brasil
Assessoria de Comunicação Integrada

ATA DA SESSÃO PUBLICA
CHAMADA PUBLICA NO01/2019

P

Objeto: O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), autarquia federal
responsável pela regulamentação do exercício da Arquitetura e Urbanismo no país, contratara
serviço de pesquisa com os seguintes objetivos: conhecer o perfil dos profissionais e das
empresas do setor, apurar a opinião dos arquitetos e urbanistas e também das empresas de
Arquitetura e Urbanismo sobre o CAU/BR e os serviços que prestamchecar e imagem do
CAU/BR e avaliar a comunicação do CAU/BR com os seus públicos.

Aos cinco dias do mês de abril de 2019, às 14 horas, foi realizada sessão pública
presidida pelo Chefe da Assessoria de Comunicação do CAU/BR, Júlio Moreno, na presença
do Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CAU/BR, Ricardo Frateschi, para
abertura das propostas. 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) 1PSOSBRASIL PESQUISASDE MERCADO LTDA (CNPJ 04.270.642/0001-61),a R$
535.500,00(quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais).
2) DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA (CNPJ 07.630.546/0001-751, a R$
276.600,00 (duzentos e setenta e seis mil e seiscentos reais).
3) 1BOPEINTEUGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LIDA(CNPJ 68.802.370/0001-86),
a R$ 339.960,00 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e sessenta reais).
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A empresa DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA apresentou o menor
preço, de R$ 276.600,00(duzentose setenta e seis mil e seiscentosreais) e a sua proposta
foi aceita pelo Presidente da sessão pública, Júlio Moreno, por estar de acordo coú o edital
da presentechamadapública. A realizaçãoda sessão pública atendeu aos requisitosda 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.
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