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CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA 

 
 
 

Em atendimento às previsões apresentadas pela Lei n. 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 informa aos interessados que procederá à 
abertura dos envelopes das empresas que concorrem para prestação do serviço para a campanha 
digital do projeto denominado “Vídeo Institucional CREA-PR 2016”, conforme anexo, no dia 11 
de janeiro de 2016, às 8h30. 
 
As propostas apresentadas devem seguir os requisitos estabelecidos no Anexo desta publicação. 
A produção deve seguir roteiro e prazo especificados no mesmo Anexo. 
 
Os interessados poderão comparecer ao CREA-PR, à Rua Dr. Zamenhof nº 35, na data e horário 
previstos. 
 
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 felipe.pasqualini@crea-pr.org.br. 
 
 

Curitiba, 21 de dezembro de 2015. 
 
 

FELIPE AUGUSTO PASQUALINI 
Assessor de Comunicação Social 
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ANEXO 

 

I. OBJETO 

Produção de vídeo institucional do CREA-PR. 

 

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1. TITULO: Institucional CREA-PR 2016 
2. PRAÇA: Paraná 
3. FORMATO: HDFULLSO 01739 
4. Duração: 2 a 3 minutos 
5. Produção de VT adicional 30'' 
6. MÍDIAS: Internet / Interno 
7. DIÁRIAS CAPTAÇÃO: 2 diárias (1estúdio/1Chroma) 
8. DIÁRIAS ILHA: 8 dias 
9. APRESENTADORA- prever prazo para escolha de casting 
10. Cenas de banco de imagem previstas no roteiro 
11. Efeitos e computação gráfica previstas no roteiro. 

 

III. PRAZO  

O material deve ser disponibilizado  ao CREA-PR, por intermédio da Agência de Publicidade, até 
a data de 11 de março de 2016. 

 

IV. ROTEIRO 

O roteiro apresenta de modo resumido o CREA-PR, sua história, missão e objetivos 
gerais. O material é conduzido por uma apresentadora.  Os takes de apoio são de 
bancos de imagens, a cargo da produtora.  
 
Engrenagens grandes (virtuais) compõem o fundo.  Imagens ou informações 
importantes são projetadas dentro dos círculos das engrenagens. Atriz atua em 
croma. As engrenagens mudam de cor conforme mudam os blocos.  
 
BLOCO 1 
 
Abre com uma trilha de época (1930).  
 
As engrenagens que formam o fundo do vídeo começa a girar. Dentro dos círculos, 
imagens da década de 30. Entra a apresentadora: 
 
- O CREA Paraná surgiu em 1934, num Brasil bem diferente.  
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Imagens ganham tela e locução vai a off: 
 
- Getúlio Vargas era o presidente, o dinheiro do Brasil era o Cruzeiro e o 
Paraná tinha uma população bem menor, com pouco mais de um milhão de 
habitantes.  
 
BLOCO 2 
 
Entra trilha mais contemporânea. 
  
Imagens de fundo são de obras, cidades em seus movimentos, gente saindo de casa, 
entrando em shoppings, pegando ônibus, dirigindo, entrando em estádios, shows.  
 
Apresentadora entra em cena novamente: 
 
- De lá pra cá, o Paraná cresceu muito: hoje somos mais de 11 milhões de 
pessoas.  
 
Ao fundo, surgem novamente as 2 engrenagens em movimento.  
 
Dentro da maior aparece a palavra ENGENHARIA.  
 
Na segunda, as especialidades CIVIL, MECÂNICA, ELÉTRICA, QUÍMICA, SEGURANÇA 
DO TRABALHO 
 
 Apresentadora:  
- O CREA  também cresceu para cumprir bem sua missão de regulamentar 
profissões essenciais para o nosso dia a dia, como os diversos tipos de 
Engenharias.  
 
Em seguida, aparece na engrenagem maior a palavra Agronomias e Geociências. Na 
menor, as palavras Tecnólogos e Técnicos de nível médio, em sequência/fusão.  
 
Apresentadora: 
 
- Também é o caso das Geociências e das Tecnológicas industriais e agrícolas. 
 
BLOCO 3 
 
Trilha ganha mais ritmo, dando dinamismo às imagens. 
 
Entram uma nova série de imagens de cidades, estádios, ciclovias, farol. Temos 
também takes agrícolas, colheita, plantação, satélites, gente, produtos diversos.  
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Apresentadora off: 
 
- Mas o CREA não se limita a regulamentar as profissões. Ele também fiscaliza o 
trabalho de empresas e profissionais garantindo o cumprimento de rígidos 
critérios de qualidade atuando em defesa da sociedade com o intuito maior de 
garantir segurança para as pessoas. 
 
Imagens de fundos são de grandes obras paranaenses como a Itaipu, estradas, 
caminhões levando colheita ou descarregando a produção em silos, plantação, 
aeroportos.  
 
Apresentadora começa em cena, imagens ganham a tela e a locução termina em off. 
  
- O CREA Paraná também valoriza profissionais e empresas habilitadas, 
aprimorando talentos, desenvolvendo tecnologias e melhorando boas práticas 
no campo e na cidade. 
 
BLOCO 4 
 
Volta para apresentadora em fundo de engrenagens.  
 
Na engrenagem maior, a logo do CREA. Na menor, o mapa do Paraná.  
 
Conforme a locução avança, o mapa ganha tela e nele são colocados pontos onde o 
CREA está presente. Imagens das principais cidades onde o CREA está presente 
surgem dentro do mapa. 
 
Apresentadora: 
 
- O CREA Paraná está presente em todo o estado com 8 regionais e 36 
inspetorias. 
 
- Sua atuação junto às entidades de classe e instituições de ensino promove a 
excelência desde a formação do profissional até o fortalecimento da categoria, 
defendendo direitos e melhorando o exercício da profissão. 
 
Surge o selo ISO 9001 na tela. 
 
- Hoje, o CREA Paraná se orgulha por ser formado por mais de 90 entidades de 
classe! 
 
- Juntas, essas entidades possibilitam a criação de importantes convênios que 
valorizam o profissional e beneficiam toda a sociedade. 
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No meio das engrenagens surgem imagens das casas construídas pelo programa.  
 
- O Programa Casa Fácil é um grande exemplo que já beneficiou mais de 170 
mil paranaenses oferecendo assessoria às famílias de baixa renda que querem 
construir suas casas.  
 
Inserts surgem na tela 
370 MUNICÍPIOS - 170 MIL FAMÍLIAS - 10 MILHÕES DE M2 CONSTRUÍDOS.  
 
Entram imagens de pequenos agricultores e suas famílias. 
 
- Outro convênio é o Campo Fácil que contribui para a permanência do homem 
no campo incentivando a agricultura familiar em parceria com cooperativas. 
 
Volta para apresentadora com a logo do CREA-PR ao fundo. 
 
- Desde 1934, o CREA Paraná escreve uma história em parceria com a 
sociedade e, a cada dia, novos capítulos são criados para que o 
desenvolvimento do nosso estado não pare. 
 
- Para isso, o CREA Paraná vai continuar seu trabalho de valorização, 
qualificação e reconhecimento dos profissionais, atuando sempre em defesa 
dos interesses do Paraná! 
 
Finaliza com logo do CREA-PR em fundo branco. 

 


