MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA nº 004/2018, de 01/11/2018.
Contrato nº 43/2013 - Ministério da Integração Nacional - Link/Bagg Comunicação e Propaganda Ltda.

Atendendo ao que dispõe o § 2o, Art. 14, da Lei 12.232/2010,
vimos informar local e data de abertura dos envelopes referentes aos
orçamentos do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):
CAMPANHA

Projeto de Integração do
Rio São Francisco - PISF

Projeto de Integração do
Rio São Francisco - PISF

Serviço
Contratação do serviço de entrega
de 12.500.000 mensagens de texto por
SMS (Short Code Two Way). Com entrega
regional.
Contratação do serviço de entrega
de 5.000.000 mensagens com disparo via
WhatsApp. Com entrega regional.

Produção de um filme com duração de 60" e
reduções para 30”, 15”, 10” e 5”.
Produção de filmes para internet, sendo:
1 documentário geral (Eixos Norte e Leste)
com duração de 30’.
1 documentário para o Eixo Norte com
duração de 15’.
1 documentário para o Eixo Leste com
duração de 15’.
16 vídeos (reduções dos documentários)
com duração de 2’.
16 vídeos ( reduções dos documentários)
com duração de 1’.
- Inclui direção, captação digital em 16
cidades (8 cidades de cada eixo), áudio
(trilha e locução), edição, finalização,
computação, legenda e Ancine (o prazo
vence a partir da data do registro).

Veiculação nacional, pelo período de doze
meses contados a partir da data da primeira
veiculação, sendo: Filmes/Reduções: TV
aberta; TV fechada; mídia digital; mídia
alternativa; frames para Internet e DOOH,
internet; cinema; DOOH; eventos; acervo
cliente; Filmes para internet: Internet,
circuitos internos, eventos e acervo do
cliente.

As empresas interessadas em participar devem solicitar o Pedido
de Orçamento à empresa Link Bagg Comunicação e Propaganda LTDA
(Fone: 61 2192-1600).
LOCAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 819 – Brasília – DF CEP: 70.067-901.
TELEFONE
(61) 2034-5891
DATA
07/11/2018
HORÁRIO
15 horas

