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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 6/2022 

  

 

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 Seleção 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 6/2022, sendo a data 

limite para entrega dos envelopes lacrados com as propostas de preço às 10 horas do dia 

16 de novembro de 2022, na sede da agência de publicidade responsável, Área 

Comunicação Propaganda e Marketing, situada à Rua Uruana, 93 – São Paulo (SP).  

  

OBJETO:   

  

Produção e direção artística de 4 (quatro) filmes, sendo 3 (três) filmes com duração 

de até 60 segundos cada e uma versão de até 30”. A produção compreende a captação em 

vídeo de cenas externas e internas, entrevistas com arquitetos e urbanistas (indicados pelo 

Conselho), edição, finalização, trilha, locução, fechamento e finalização dos vídeos.  

Os materiais serão divulgados em âmbito nacional e por tempo indeterminado, em 

internet, eventos e via comunicação institucional e devem estar autorizados para veiculação 

em TV, inclusive com fechamento específico e ANCINE. 

O serviço deverá contemplar: produção, direção, edição, finalização, direção de cena, 

assistência de direção, produção executiva, direção de produção, assistência de produção, 

direção de fotografia, assistência de câmera, eletricista e assistente de elétrica, maquinaria, 

maquinista, operação de áudio, maquiagem, execução multimídia e de computação gráfica, 

composição de cenários virtuais e disponibilização de trilha composta. 

Produção fotográfica de 8 (oito) fotos em estúdio e em locações com tratamento, 

edição, manipulação, finalização de fotos para a utilização na campanha offline e online.  

Desenvolvimento, gravação, layout, finalização, trilha composta e fechamento de 3 

(três) spots de até 60” cada. 

Cronograma de entregas e percentuais relacionados de desembolso:  

1ª Entrega – (50%) – Aprovação dos roteiros 

2ª Entrega – (50%) – Conclusão da produção dos filmes 

A abertura dos envelopes acontecerá às 14 horas do dia 18 de novembro de 2022, 

em sessão virtual, tendo em vista a condição de teletrabalho pelos colaboradores do CAU/BR.  

https://www.caubr.gov.br/
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As informações técnicas detalhadas e completas sobre a contratação objeto desta 

Sessão Pública se encontram descritas acima. Outras dúvidas sobre o serviço a ser prestado 

e/ou sobre a sessão pública deverão ser obtidas diretamente com a agência, pelo telefone 

(11) 5594-0288. 

Brasília (DF), 10 de novembro de 2022. 

 

 

JÚLIO MORENO 

Assessor-Chefe da ACS do CAU/BR 
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