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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020 

 

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: Pesquisa de conteúdo, elaboração de 6 (seis) roteiros e produção de 6 (seis) filmes 

de até 60 (sessenta segundos cada) com captação, locações, elaboração de cronograma, 

pré-produção, filmagens e pós-produção. Entrega escalonada como segue: Pesquisas, 

Roteiros, Captação bruta, Filmes finalizados conforme cronograma de lançamento (Equidade 

de Gênero no Cotidiano, Equidade de Gênero na História, Equidade de Gênero na Formação, 

Equidade de Gênero na Prática, Equidade de Gênero na Política, Equidade de Gênero no 

Conselho. Locações na cidade de Brasília/DF, trilha composta, veiculação por tempo 

indeterminado em mídias diversas em âmbito nacional com registro na ANCINE. Direção, 

edição e finalização de vídeo, diretor de cena, assistente de direção, produtor executivo, 

diretor de produção, assistente de produção, diretor de fotografia, assistente de câmera, 

eletricista, assistente de elétrica, maquinista, assistente de maquinaria, operador de áudio, 

maquiador, fechamento de mídias para veiculação em mídias diversas (Internet, TV, cinema, 

circuitos de TV indoor, painéis etc.) e uso institucional. 

 

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 1/2020, sendo a data 

limite para entrega dos envelopes lacrados com as propostas de preço o dia 4 de fevereiro 

de 2020, na sede da agência de publicidade responsável, Área Comunicação Propaganda e 

Marketing, situada à Rua Ximbó, 171 – São Paulo/SP - CEP 04108-040. A abertura dos 

envelopes acontecerá às 14 horas do dia 11 de fevereiro de 2020, na sede do CAU/BR, 

situado no SCS, Quadra 2, Bloco C, Lote 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401/409 - Brasília/DF. 

 

Brasília (DF), 28 de janeiro de 2020. 

 

 

JÚLIO MORENO 

Assessor-Chefe da ACS do CAU/BR 

 


