
 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CAU/BR Nº 01/2017 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, criado 
pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, torna público o presente Edital de 
Seleção Pública: 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em gestão e monitoramento da 
evolução do Portal CAU/BR, com inclusão de conteúdo e funcionalidades, 
atualizações de plug-ins, criação de hotsites para eventos e produtos, criação de 
informativos e templates para envio e treinamento para publicação, em atendimento à 
Assessoria de Comunicação Integrada desta autarquia federal, conforme Leis nº. 
8.666/1993 e nº. 12.232/2010. 
  
O objetivo da contratação é aumentar o nível de conhecimento do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) através de seu portal e divulgar seus 
conteúdos institucionais, promocionais, informativos e de prestação de serviço. 
  
Todos os materiais necessários para execução dos trabalhos ocorrerão por conta da 
empresa CONTRATADA. As despesas relativas aos serviços ficarão sujeitas ao 
refazimento pela CONTRATADA, desde que comprovada qualquer irregularidade na 
prestação de serviços. Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos 
os encargos sociais e tributários que, eventualmente, recaiam sobre este trabalho, 
eximindo-se o Conselho de qualquer responsabilidade pelo seu pagamento.  
 
A Assessoria de Comunicação Integrada faz saber que se acha aberta a Sessão 
Pública retrocitada, sendo a data de entrega dos envelopes lacrados com as 
propostas de preço dia 13 de janeiro de 2017, até as 9 horas, na sede da agência de 
publicidade responsável, Área Comunicação, Propaganda e Marketing, sita na Rua 
Ximbó, 171 – São Paulo/SP. A abertura dos envelopes acontecerá às 16 horas do dia 
17 de janeiro de 2017, na sede do CAU/BR, sita no SCS Quadra 02 - Bloco C - Lote 
22 - Ed. Serra Dourada - Salas 401/409 - Brasília/DF. Informações adicionais poderão 
ser solicitadas pelo telefone (11) 5594-0288. 
 
  
 

 

Brasília, 06 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

Júlio Antônio de Oliveira Moreno 

Assessor Chefe da Assessoria de Comunicação Integrada do CAU/BR 

  


