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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CAU/BR Nº 01/2019 

 
 
 
Objeto: O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), autarquia 

federal responsável pela regulamentação do exercício da Arquitetura e Urbanismo no 

país, contratará 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 presta; checar e imagem do CAU/BR e avaliar a comunicação do CAU/BR com 
os seus públicos. 

 
Público-alvo e amostra: 
 

• Arquitetos e urbanistas dos diversos segmentos de atuação – 1.500 entrevistas 
• Empresas de Arquitetura e Urbanismo dos diversos segmentos – 500 entrevistas 

 
Abrangência: Nacional 
 

Metodologia: pesquisa quantitativa, C.A.T.I. 
 
Questionários: específicos para cada público, 20 minutos de duração (tempo médio), 

até 4 perguntas abertas. Considerar perfil comportamental. 
 

Produtos: 
 
• Base de dados e tabelas processadas. 

 
• Relatório analítico em formato de apresentação. 

 
• Workshop de 1(um) dia em Brasília/DF para apresentação dos resultados. 
 

• 2 (duas) reuniões em Brasília/DF para apresentação dos resultados. 
 

Em atendimento à Assessoria de Comunicação Integrada deste conselho federal, 
conforme Leis 8.666/1993 e 12.232/2010. A Assessoria de Comunicação Integrada 
faz saber que se acha aberta a Sessão Pública citada, sendo a data de entrega dos 

envelopes lacrados com as propostas de preço dia 1º de abril de 2019, até as 14 
horas, na sede da agência de publicidade responsável, Área Comunicação, 

Propaganda e Marketing, sito à Rua Ximbó, 171 – São Paulo/SP. A abertura dos 
envelopes acontecerá às 14 horas do dia 05 de abril de 2019, na sede do CAU/BR, 
sito no SCS Q. 02 - Bloco C - Lote 22 - Ed. Serra Dourada - Salas 401/409 - 

Brasília/DF. Mais informações diretamente com a agência: (11) 5594-0288. 
 

 
Brasília, 25 de março de 2019.  


