MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA nº 09/2018, de 21/11/2018.
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 ao orçamento do serviço abaixo
discriminado:

PEÇA
Diagnóstico e planejamento do ambiente online do
MI.
Criação de Hotsite/Landing Page
• Mapa interativo sobre o projeto

Projeto de
Integração do Rio
São Francisco - PISF
2018

•

Acompanhamento da Obra

•

Conteúdos interativos

•

Formulários para Captação de Base

•

Repositório de Vídeos

•
•

Integração com redes sociais
Hospedagem / Manutenção Corretiva por até 3
meses.
Gestão de Redes Sociais
• Gestão das redes Facebook, Instagram,
Whatsapp, Twitter e Youtube ou demais redes
de acordo com a estratégia definida pelo
planejamento de comunicação digital;
• Planejamento de conteúdo semanal para os
canais
• Planejamento de conteúdo e criação de:
• (cards, infográficos simples e gifs)
para publicação nos canais e
consequente veiculação de mídia,
seja na timeline ou em darkpost.
• Customização das mídias sociais –
Covers e Avatares;
SAC Online

•

SAC: Relacionamento, Gestão de comentários,
mensagens e menções relacionadas à marca
(Durante a semana e em horário comercial).
Resposta às interações mensais monitoradas
por meio da ferramenta Stilingue ou similar.
BI / Análise de Performance
• Acompanhar de forma permanente (24x7) a
imagem e temas relacionados em veículos online e redes sociais, indicando a sua
repercussão, reputação, evolução de
sentimento, principais influenciadores e demais
informações estratégicas para tomadas de
decisão.
•

BI - Monitoramento digital - entrega de relatórios
semanais e mensais para acompanhamento da
imagem da instituição e assuntos propagados
no meio online.

•

BI - Análise de performance de mídia - entrega
de relatório diário, semanal e mensal de análise
de atuação

•

BI – Análise de gestão de redes sociais –
entrega semanal e mensal de análise de
atuação.

•

Monitoramentos em casos de crise, com
relatórios diários até o fim da repercussão
entregues ao final do dia.

As empresas interessadas em participar devem solicitar o Pedido de Orçamento à
empresa Link Bagg Comunicação e Propaganda LTDA (Fone: 61 2192-1600).
DATA
26/11/2018
HORÁRIO
17 horas
LOCAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 819 – Brasília – DF CEP: 70.067-901.
TELEFONE
(61) 2034-5891

