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 AVISO DE SESSÃO PÚBLICA nº 01/2021, de 03/03/2021 

Contrato nº 001/2019 – 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):  

  

Campanha: Dia Mundial da Saúde 

 

 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:   

  

Objeto: FILME ORIGINAL 30” – 6 meses, nacional. 

 

Produção de 01 (um) filme original de 30” (trinta segundos). Inclusa abertura de câmera (captação) 

no estado a ser avaliado de acordo com o roteiro, equipamento de alta performance (Câmera Alexa Mini XT e 

lentes Anamorphicas), computação gráfica, locação, elenco, figurantes, cenografia, figurino, 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 e 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 custos de finalização e utilização de frames e gifs para peças de internet e redes sociais, 

finalização em todos os formatos para internet horizontal e vertical, mídias digitais, 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; extensões diversas (mp4, mov, wmv, flv, avi – se necessário) e link máster 

de todas as versões, taxa condecine, direitos de cópias e protocolo Covid 19, conforme orientações da Apro e 

acompanhamento remoto via Streaming e TP (Tele Prompter). Contemplar equipe full time para o job. 

 

ROTEIRO 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE 

FILME 30” 

“ROTINA” 

 

Referência: https://youtu.be/SYM-RJwSGQ8?t=40  

 

Sinopse: Neste filme, vamos acompanhar a rotina de um médico e ver algumas negligências que ele 

presencia em sua vivência. Falta de leitos, equipamentos. Desvalorização. Falta de estrutura. Tudo para levá-

lo novamente até sua casa, onde ele não “desliga” e começa a apresentar sintomas de burnout. A ideia é que 

seja filmado nesse formato de grande angular para que o espectador perceba esses problemas ao redor da 

nossa personagem principal. 

 

Roteiro: 

 

Interna. Dia. Câmera abre numa mulher acabando de acordar, seu semblante parece normal. Ela 

começa o dia, escova os dentes e coloca seu jaleco de médica e máscara para ir trabalhar. Corta. Agora ela 
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chega ao hospital e vemos ela passar por uma fila de pessoas na espera para receber atendimento. Nesse 

momento entra um lettering: 

 

Lettering: 

Hospitais lotados. Corta. Agora ela está numa sala, falando com familiares de um doente. Ouvimos 

ela dizer que o paciente vai ter que ser transferido porque o hospital não tem equipamento para atendê-lo. 

Ela tenta se colocar ao lado dos familiares, sentindo a dor deles. 

 

Lettering: 

Falta de leitos e equipamentos. Corta. Agora ela está numa sala com pacientes em estado grave. 

Alguns precisam de atendimento rápido para serem salvos e ela começa a ficar tensa. 

 

Lettering: 

Falta de equipe e jornadas exaustivas. Corta. Agora ela está numa área aberta do hospital, numa 

reunião com gestores. Eles informam que vão ter que atrasar mais um mês de salário. A médica coloca as 

mãos na cabeça, já parecendo mais desesperada. 

 

Lettering: 

Desvalorização da classe médica. Corta. Agora temos um time-lapse em que vemos ela terminar o 

dia, guardar seu jaleco e ir para casa. 

Agora ela está de volta em sua cama e vemos que ela passou a noite em claro, refletindo sobre tudo 

aquilo que ela acabou de passar. O despertador toca. Ela continua com o olhar petrificado, perdida em seus 

pensamentos. Entra a loc off: 

 

Loc Off.: A falta de estrutura e a desvalorização têm consequências sérias na saúde mental da classe 

médica. 

 

Lettering: 

Pacientes e médicos sentem juntos os problemas na saúde. Tela escurece. Ainda ouvimos o 

despertador ao fundo, caindo para BG. Entra o lettering acompanhado de loc off: Conte com os Conselhos de 

Medicina para exigir respeito e dignidade. 

 

Lettering: 

Conte com os conselhos de medicina para exigir respeito e dignidade. Entra cartela do CFM e CRMs 

com conceito “Os médicos querem o mesmo que você: uma saúde melhor”. 

 

LOCAL: SGAS 915 Lote 72 – Conselho Federal de Medicina - Sala da COIMP – e ambiente virtual 

ZOOM Brasília-DF – Fone: 3445-5940  

DATA: 05/03/2021  

HORÁRIO: 10hs 


