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CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA 

 

 

 

Em atendimento às previsões contidas na Lei n.º 12.232/2010, que dispõe sobre as normas 

gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade 

prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências, o Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR, autarquia federal instituída pela 

Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede na Rua Dr. Zamenhof, nº. 35, Alto da 

Glória, Curitiba/PR, informa aos interessados que procederá à abertura dos envelopes das 

empresas que concorrem para prestação do serviço de produção de vídeo (VT – duas versões) 

e anúncio para rádio (spot) para a Campanha do Dia do Engenheiro Agrônomo, conforme 

Anexo, no dia 23 de setembro de 2019, às 9h30. 

 

As propostas devem seguir os requisitos estabelecidos no Anexo desta publicação. A 

produção deve seguir roteiro e prazo especificados no mesmo Anexo. 

 

Os envelopes com as propostas devem ser entregues até o dia anterior à abertura, na Trade 

Comunicação e Marketing, na Rua dos Funcionários, 26, Ahú, Curitiba/PR. 

 

Os interessados poderão comparecer ao CREA-PR, à Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, 

Curitiba-PR, na data e horário previstos para abertura dos envelopes. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Assessoria de Comunicação Social do CREA-

PR, pelo telefone (41) 3350-6922, ou pelo e-mail comunicacao@crea-pr.org.br. 

 

 

 

 

Curitiba, 18 de setembro de 2019 

 

 

 

Patrícia Coen Giannini 

Assessora de Comunicação Social Crea-PR 

 

 

  

mailto:comunicacao@crea-pr.org.br
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ANEXO 

1. OBJETO 

Produção de vídeo (VT) e gravação para rádio (Spot) para a Campanha do Dia do Engenheiro 

Agrônomo. 

 

1.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS DO VT – Edição 1 

Formato: 30" 

Campanha: Homenagem ao engenheiro agrônomo 

Veiculação: Outubro 2019 

Praça: Paraná 

Ancine: Incluir 

Veiculação: TV e redes sociais 

Prever máximo de 30% de imagens de banco de imagem 

Locução: Masculina 

Trilha: Pesquisada 

 

1.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS DO VT – Edição 2 

Prever uma reedição do VT – edição 1: será feito uma ajuste de roteiro para veicular o 

material nos aeroportos do Paraná durante o mês de outubro de 2019. Como essa 

mídia não possui áudio, é necessário fazer uma versão do VT com cartela. 

 

1.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS DO SPOT 

Material: Spot 

Formato: 30" 

Campanha: Homenagem ao engenheiro agrônomo 

Veiculação: Outubro 2019 

Praça: Paraná 

Locução: Masculina diferente do VT 

Trilha: Pesquisada 

 

 

2. PRAZO  

O material deve ser disponibilizado ao CREA-PR, por intermédio da Agência de Publicidade, 

até a data de 1º de outubro de 2019. 

 

3. ROTEIRO 

 

3.1 ROTEIRO VT 
Locução: masculina, trilha em BG. 

Imagem: Alimentos caindo devagar 
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Narração: Em 2030 seremos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. 

Imagem: Mais alimentos caindo 

Narração: É preciso ter comida pra toda essa gente. 

Imagem: Alimentos em quantidade 

Narração: Comida de qualidade. Saborosa e segura. 

Imagem: Engenheiro agrônomo trabalhando 1. 

Narração: É pra isso que o engenheiro agrônomo cuida do cultivo da terra e do alimento. 

Imagem: Engenheiro agrônomo trabalhando 2. 

Narração: Com inteligência e sustentabilidade. 

Imagem: Mão jogando tempero nos alimentos 

Narração: Ele tempera nossa comida com tecnologia. 

Imagem: Funde para o engenheiro, que olha pra câmera e sorri. 

Lettering: 12 de outubro | Dia do Engenheiro Agrônomo 

12 de outubro. Dia do Engenheiro Agrônomo. 

Assinatura. 

Uma homenagem do CREA-PR 85 anos 

 

3.2 ROTEIRO SPOT 

Locução: masculina, trilha em BG. 

Texto: Onde você enxerga uma plantação, ele vê oportunidades sendo cultivadas. 

Onde você enxerga irrigação, ele vê sustentabilidade. 

Onde você enxerga alimentos, ele vê saúde e segurança. 

Parabéns a quem transforma números e sabores em desenvolvimento. 

A quem tempera nossa comida com tecnologia. 

12 de outubro. Dia do Engenheiro Agrônomo. 

Uma homenagem do CREA-PR. 

 

4. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO 

O orçamento deverá ser entregue em envelope lacrado (com o nome da empresa na parte 

externa) no endereço da Trade Comunicação até o dia 19 de setembro (quinta-feira) às 18h30. 

 

As empresas interessadas devem obrigatoriamente ter cadastro regular no SIREF 

(https://sistema2.planalto.gov.br/gestaosecom/responsavel/acesso/index/informativo). 

 

O orçamento deve ser apresentado em papel timbrado ou equivalente, com identificação do 

fornecedor (CNPJ, endereço, telefone), identificação do responsável (nome completo, cargo, 

RG e CPF) e assinado. 

 

A empresa não poderá ter em seu quadro de funcionários, algum dirigente ou empregado do 

CREA-PR que tenha participação societária ou vínculo comercial ou de parentesco até o 

terceiro grau. 

 

https://sistema2.planalto.gov.br/gestaosecom/responsavel/acesso/index/informativo

