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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022 

 

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 Chamada 

Pública.  

 

Em atendimento às Leis nº 8.666/93 e nº 12.232/10, a Assessoria de Comunicação 

Social (ACS) do CAU/BR faz saber que se acha aberta a Chamada Pública nº 1/2022, 

sendo a data limite para entrega dos envelopes lacrados com as propostas de preço às 

11 horas do dia 13 de maio de 2022, na sede da agência de publicidade responsável, 

Área Comunicação Propaganda e Marketing, situada à Rua Uruana, 93 - Vila Mariana. 

São Paulo - SP, 04019-070. A abertura dos envelopes acontecerá às 14 horas do dia 

19 de maio de 2002, em sessão virtual, tendo em vista a condição de trabalho 

telepresencial pelos colaboradores do CAU/BR, autorizado pela Portaria Normativa n° 

102, de 29 de março de 2022.  

 

OBJETOS:   

1. Produção de episódios da série de podcast “Convidados” para veiculação em 

internet. 

2. Ação com influenciadores. 

3. Produção de episódios da série de podcast “Storytelling” para veiculação em 

internet. 

  

OBJETO 1:   

 Produção de até 05 (cinco) episódios da série de podcast “Convidados” com até 

03 (três) participantes cada para veiculação em áudio e vídeo em internet. 

 Criação de linha editorial, pesquisa e criação de conteúdo, roteirização do 

conteúdo, pré-produção, produção, direção artística, montagem de cenário, 

acompanhamento, captação de vídeo e áudio, gravação e transmissão ao vivo 

dos episódios de podcast.  

 Decupagem, montagem, edição, tratamento, alterações e finalização de até 05 

(cinco) cortes para produção de compilação de material especial. 

 Versões de cortes para Facebook, Instagram, YouTube e Tik Tok. 

 Gestão, junto ao CAU-BR, da seleção, definição, agendamento e viabilização 

para realização de cada episódio da presença dos participantes, com 

representatividade e localização nacional. 

 Disponibilização de equipe técnica completa, conforme necessidade descrita 

acima (criação, pesquisa, geração de conteúdo, roteirização, pré-produção, 

produção, direção artística, montagem de estrutura, acompanhamento, captação 

e tratamento de áudio, gravação, edição e transmissão ao vivo).  

 Disponibilização de até 05 (cinco) diárias para captação, gravação, edição e 

transmissão ao vivo, de áudio e vídeo, com duração de até 01 (uma) hora cada 

transmissão via páginas oficiais do CAU-BR no Facebook e Youtube. 

  

OBJETO 2: 
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 Produção de ação com até 05 (cinco) influenciadores digitais para veiculação de 

conteúdo em áudio e vídeo em internet. 

 Criação, pesquisa, pré-produção, produção, direção e gestão do projeto. 

 Criação de versões, montagens e finalizações dos materiais dos influenciadores  

 Contratação, para utilização de voz e imagem, de até 05 (cinco) influenciadores, 

com representatividade e localização nacional, previamente já definidos pelo 

CAU Brasil para participação em campanha publicitária ativa de junho a agosto 

de 2022. 

 As responsabilidades dos influenciadores serão: 

o Criar e divulgar conteúdo para as mídias digitais utilizando sua própria 

linguagem para engajamento do público, a partir de dos temas 

direcionados pela campanha e que deverão ser abordados para cada 

material entregável: 

o Criar e divulgar 03 (três) posts feed no Instagram (vídeo de até 01 (um) 

minuto abordando temas referentes à Arquitetura e Urbanismo). 

o Criar e divulgar 16 (dezesseis) stories no Instagram (cada stories 

possuirá 15 segundos de duração, portanto, serão trabalhados um total 

de 240 segundos abordando temas referentes à Arquitetura e 

Urbanismo) 

o Criar e divulgar 02 (dois) posts reels no Instagram (vídeo de até 1 minuto 

abordando temas referentes à Arquitetura e Urbanismo). 

o Submeter à aprovação do CAU-BR os vídeos produzidos, entregando-os 

com antecedência. Estes materiais, além de divulgados em suas próprias 

redes, também serão utilizados nas redes sociais do CAU-BR e serão 

patrocinados.  

o Ceder exclusividade de uso da imagem, no segmento de conselhos de 

classes profissionais, durante o período da campanha. 

o Não veicular materiais de nenhum outro conselho de classes 

profissionais, em âmbito nacional e pelo período de 03 (três) meses, em 

internet  

 Disponibilização de equipe técnica completa, conforme necessidade descrita 

acima e designação de um profissional sênior com ampla experiência em mídias 

digitais para gerenciamento e interface com a Assessoria de Comunicação 

Social do CAU-BR e com a agência de publicidade responsável, no que tange o 

planejamento, execução, desenvolvimento de cronogramas, elaboração de 

relatórios das atividades desempenhadas e atuação nas demais fases do 

projeto.  

 Os materiais dos influenciadores serão patrocinados em internet pelo período de 

3 meses. Após esse período, por tempo indeterminado, poderão ser utilizados 

em eventos e via comunicação institucional sem o patrocínio em internet. 

  

  

OBJETO 3:   

 Produção de até 08 (oito) episódios da série de podcast “Storytelling” com até 

05 (cinco) entrevistados e até 03 (três) âncoras, para veiculação em áudio e 

vídeo em internet.  
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 Cada episódios da série de podcast “Storytelling” terá até 40 minutos de duração. 

 Cada entrevistado representará uma região do país e as entrevistas poderão ser 

presenciais e/ou remotas. 

 Criação de linha editorial, pesquisa e criação de conteúdo para entrevista, 

roteirização de entrevista, pré-produção, produção, direção artística, montagem 

de cenário, acompanhamento, captação de vídeo e áudio, gravação e 

transmissão ao vivo dos episódios de podcast.  

 Decupagem, montagem, edição, tratamento, alterações e finalização de até 05 

(cinco) cortes para produção de compilação de material especial. Versões de 

cortes para Facebook, Instagram e Youtube. 

 Criação de trilha composta para abertura e encerramento dos episódios e 

vinheta. 

 Gravação com os âncoras e publicação dos episódios nos principais 

agregadores de Podcasts do Brasil. 

 Gestão, junto ao CAU-BR, da seleção, definição, agendamento e viabilização 

das estórias e seus respectivos contadores, com representatividade e 

localização nacional.  

 Disponibilização de equipe técnica completa, conforme necessidade descrita 

acima (criação, pesquisa, geração de conteúdo, roteirização, pré-produção, 

produção, direção artística, montagem de estrutura, acompanhamento, captação 

e tratamento de áudio, gravação, edição e transmissão ao vivo).  

 Disponibilização de equipe técnica completa, conforme necessidade descrita 

acima e designação de um profissional sênior com ampla experiência em mídias 

digitais para gerenciamento e interface com a Assessoria de Comunicação 

Social do CAU-BR e com a agência de publicidade responsável, no que tange o 

planejamento, execução, desenvolvimento de cronogramas, elaboração de 

relatórios das atividades desempenhadas e atuação nas demais fases do 

projeto.  

 

 Cronograma de entregas referentes aos objetos acima e percentuais relacionados de 

desembolso em etapas gerais conforme seguir:  

  

1ª Entrega – (40%) – junho 

2ª Entrega – (30%) – julho 

3ª Entrega – (30%) – agosto 

  

Informações acerca dos objetos serão obtidas diretamente com a agência 

intermediadora ÁREA COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E MARKETING LTDA, pelo 

telefone (11) 5594-0288, com Taciana Chierice, e pelo e-mail taciana@areacom.com.br. 

 

 

 

 

 

JÚLIO MORENO 

Assessor-Chefe da ACS do CAU/BR 
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