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                                 AVISO DE SESSÃO PÚBLICA nº 02/2020, de 30/09/2020 

           Contrato CFM nº 01/2019  – Serviços de Publicidade 

                               Conselho Federal de Medicina – Artplan Comunicação S.A 
 

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): 

Especificações Técnicas: 
ESCOPO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Validade da proposta: 30 dias da data do orçamento. 
Forma de pagamento: 100% 30 dias após a entrega total do serviço. 
OPÇÃO 01 
FILME ORIGINAL 60” – 06 meses, nacional. 
Produção de 01 (um) filme original de 60” (sessenta segundos). Incluso 01 

(uma) diária de captação no Rio de Janeiro – RJ, equipamento de alta performance (Câmera 
Alexa Mini XT e lentes Anamorphicas), computação gráfica, locação + cenografia, figurino e 
maquiagem, diretor de cena, diretor de fotografia, diretor de arte e toda equipe de produção 
e finalização. Produção e pós-produção: Animação 2D, letreiros, motion graphics, correção de 
cor, aplicação de cartelas e retoques conforme a necessidade. 

Utilização: internet, DOOH, mídias sociais, mídias alternativas, material de PDV, 
eventos, eventos internos, eventos patrocinados pelo CFM, acervo online (site, redes sociais, 
canais próprios, Youtube do cliente e da agência por tempo indeterminado), pelo período de 
06 meses. Inclui utilização de frames e gifs para peças de internet, finalização em HD para 
todos os formatos de internet e mídias digitais nos formatos 1: 1, wide, formato de Stories 
(1080 x 1920px), filme com legenda e sem legenda, libras, closed caption, taxa condecine e 

direitos de cópias, protocolo Covid 19, conforme orientações da Apro e acompanhamento 
remoto via Streaming e TP (Tele Prompter). Entrega das cópias dia 14/10/2020. Obs.: Cachê 
do ator principal será orçado a parte pela Artplan. 

OPÇÃO 02 
FILME ORIGINAL 30” – 06 meses, nacional. 
Produção de 01 (um) filme original de 30” (trinta segundos). Incluso 01 (uma) 

diária de captação no Rio de Janeiro – RJ, equipamento de alta performance (Câmera Alexa 
Mini XT e lentes Anamorphicas), computação gráfica, locação + cenografia, figurino e 
maquiagem, diretor de cena, diretor de fotografia, diretor de arte e toda equipe de produção 
e finalização. Produção e pós-produção: Animação 2D, letreiros, motion graphics, correção de 
cor, aplicação de cartelas e retoques conforme a necessidade.  

Utilização: TV aberta, TV Fechada, internet, DOOH, mídias sociais, mídias 
alternativas, material de PDV, eventos, eventos internos, eventos patrocinados pelo CFM, 
acervo online (site, redes sociais, canais próprios, Youtube do cliente e da agência por tempo 
indeterminado), pelo período de 06 meses. Inclui utilização de frames e gifs para peças de 
internet, finalização em HD para todos os formatos de internet e mídias digitais nos formatos 
1: 1, wide, formato de Stories (1080 x 1920px), filme com legenda e sem legenda, libras, closed 
caption, taxa condecine e direitos de cópias, protocolo Covid 19, conforme orientações da Apro 
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e acompanhamento remoto via Streaming e TP (Tele Prompter). Entrega das cópias dia 
14/10/2020. Obs.: Cachê do ator principal será orçado à parte pela Artplan. 

OPÇÃO 03 
PACOTE FILME ORIGINAL 60” + FILME VERSÃO 30” – 06 meses, nacional, 

conforme descritivos abaixo: 
FILME ORIGINAL 60” – 06 meses, nacional. 
Produção de 01 (um) filme original de 60” (sessenta segundos). Incluso 01 

(uma) diária de captação no Rio de Janeiro – RJ, equipamento de alta performance (Câmera 
Alexa Mini XT e lentes Anamorphicas), computação gráfica, locação + cenografia, figurino e 
maquiagem, diretor de cena, diretor de fotografia, diretor de arte e toda equipe de produção 
e finalização. Produção e pós-produção: Animação 2D, letreiros, motion graphics, correção de 
cor, aplicação de cartelas e retoques conforme a necessidade. 

Utilização: internet, DOOH, mídias sociais, mídias alternativas, material de PDV, 
eventos, eventos internos, eventos patrocinados pelo CFM, acervo online (site, redes sociais, 
canais próprios, Youtube do cliente e da agência por tempo indeterminado), pelo período de 
06 meses. Inclui utilização de frames e gifs para peças de internet, finalização em HD para 
todos os formatos de internet e mídias digitais nos formatos 1: 1, wide, formato de Stories 
(1080 x 1920px), filme com legenda e sem legenda, libras, closed caption, taxa condecine e 
direitos de cópias, protocolo Covid 19, conforme orientações da Apro e acompanhamento 
remoto via Streaming e TP (Tele Prompter). Entrega das cópias dia 14/10/2020. Obs.: Cachê 
do ator principal será orçado à parte pela Artplan. 

FILME VERSÃO 30” – 06 meses, nacional. 
Produção de 01 (um) filme versão de 30” (trinta segundos). Utilização: TV 

aberta, TV Fechada, internet, DOOH, mídias sociais, mídias alternativas, material de PDV, 
eventos, eventos internos, eventos patrocinados pelo CFM, acervo online (site, redes sociais, 
canais próprios, Youtube do cliente e da agência por tempo indeterminado), pelo período de 
06 meses. Inclui utilização de frames e gifs para peças de internet, finalização em HD para 
todos os formatos de internet e mídias digitais nos formatos 1: 1, wide, formato de Stories 
(1080 x 1920px), filme com legenda e sem legenda, libras, closed caption, taxa condecine e 
direitos de cópias, protocolo Covid 19, conforme orientações da Apro e acompanhamento 
remoto via Streaming e TP (Tele Prompter).Entrega das cópias dia 14/10/2020. 

 
Briefing criativo: Ator Tony Ramos em um ambiente caseiro e traje casual, 

sentado em um espaço confortável. O texto é emocional, ele fala o texto olhando para a 
câmera, prestando essa homenagem a todos os médicos do Brasil, especialmente os que estão 
na linha de frente no combate à Covid 19, e aos que, infelizmente, faleceram nessa batalha 
contra o vírus. 

É importante ter uma boa iluminação para que o filme fique bom 
esteticamente, a ideia não é que pareça um texto improvisado. 
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Roteiro 

CFM 
DIA DO MÉDICO 
FILME 60” 
“TONY RAMOS” 
Filme mostra Tony Ramos sentado, em casa, num sofá, falando para a câmera. 

Ele está com roupa normal, de ficar em casa. Uma trilha suave acompanha. 

Lettering: 

Tony Ramos não cobrou cachê para realizar este comercial. 

Tony: Por mais que você queira, não vai conseguir salvar todo mundo. 

                          Certos dias, vai estar longe. Não vai conseguir chegar a tempo. 

É uma ficção achar que você vai poder estar em todos os lugares. 

Mesmo com a confiança de todos ao seu redor, inclusive dos seus colegas, vai 
ter dúvidas. 

Mais do que interpretar possibilidades, você vai experimentar emoções.  

As pessoas vão ficar felizes com você, vão ficar tristes com você. 

Elas vão ter medo de você.  

Mas vão respeitar você. 

Você nunca vai esquecer de quem não salvou.  

E vai lembrar para sempre de todo mundo que conseguiu salvar. 

Porque o que faz você ser diferente é passar por tudo isso e continuar sendo 
algo muito simples: real, de verdade. 

Como todo médico deve ser.  

Porque esse é o seu papel. 

Letterings:  

Uma homenagem do CFM aos médicos que se foram. 

E aos que continuam no combate à covid-19. 

Essenciais ontem. Hoje. E amanhã. 

Assina CFM (Conselho Federal de Medicina) 
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CFM 
DIA DO MÉDICO 

FILME 30” 

“TONY RAMOS” 

Filme mostra ator sentado, em casa, num sofá, falando para a câmera. Ele está 

com roupa normal, de ficar em casa. Uma trilha suave acompanha. 

Lettering: 

Tony Ramos não cobrou cachê para realizar este comercial. 

Ator:  por mais que você queira, não vai conseguir salvar todo mundo. 

É uma ficção achar que você vai poder estar em todos os lugares. 

Mais do que interpretar possibilidades, você vai experimentar emoções.  

Você nunca vai esquecer de quem não salvou.  

E vai lembrar para sempre de todo mundo que conseguiu salvar. 

Porque o que faz você ser diferente é ser algo muito simples:  

real, de verdade. Como todo médico deve ser.  

Porque esse é o seu papel. 

Letterings:  

Uma homenagem do CFM aos médicos que se foram. 

E aos que continuam no combate à covid-19. 

Essenciais ontem. Hoje. E amanhã. 

 

LOCAL: SCN Quadra 04 Bloco B S/N Centro Empresarial Varig Um 302 
Pétala D – Asa norte fone: 61 2191-1900 

DATA: 02/10/2020  

HORÁRIO: 17h  

 

 

 

 

 


