
Pena gente, 
fazendo o melhor. 
A Sessão no Bairro ouve 
a comunidade e volta com 
obras e soluções para você. 

e 



300X 600 PX)  

Perto da tentelazendo o melhor 
comunidade 

e volta com obras e soluções para você. 
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A Sessão no Bairro  ouve 
a comunidade  e  volta  com 
obras  e  soluções  para você. 

AF!AGUAÍNA 

Participe e  leve  as demandas 
do seu bairro.  Estamos todos 
juntos  por  uma Araguaina 
cada vez melhor! 
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A sessão  no bairro 
ouve a comunidade 

A Sessão no Bairro ouve 
a comunidade e volta com 
obras  e  soluções para você. 
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o d 
fazendo o n1 
A Sessão no Bairro 
a comunidade e vc 
obras e soluções p 

Demandas que a gente 
pode discutir juntos, tra 
benefícios para o bairro: 

• Asfalto nas ruas 
• Limpeza urbana 
• Postos de Saúde 
• Creches e escolas 
• Iluminação Pública 
• E muito mais! 



T.1 -L • 	A.  

a comun • •  e vo ta com 
o•raseso •.•  -s  •  • ra voce  

Com o controle da pandemia, a Câmara Munici 
Araguaina vai retornar com a Sessâo nos Bairros, a C 
meses. Nessas sessões, os vereadores vâo ao encont 
comunidade, ouvindo as pessoas e transformand 
demandas em projetos para serem aprovados em pie 
trazendo mais rápido o resultado que nossa gente es 

Demandas que a gente pode discutir juntos: 

• Asfalto nas ruas 

• Limpeza urbana 

• Postos de Saúde 

• Creches e escolas 

• Iluminação Pública 

• E muito mais! 

Participe e leve as 
demandas do seu bairro. 
Estamos todos juntos 
por uma Araguaina 
cada vez melhor! 

www.araguaina.to.leg.br  

151 I camaramunapaldearaguaina  

fazendo o melhor. 
A Sessão no Bairro ouve 
a comunidade e volta com 
obras e soluções para você. 

CAMARA MUNICIP,AL DE 

ARAGUAINA 
ESTADO DO TOCANTINS 

CÂMARA M 

ARAG 
ESTADO  DC 
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lha dinâmica e alegre. 
;;. masculina: 
BE ONDE TEM TRABALHO DA CÂMARA DE VEREADORES? 
rias pessoas respondem (vozes diferentes) 

AQUI... BEM AQUI... BEM AQUI... 
c. masculina: 
JDE TEM OBRA DO MUNICÍPIO, TEM TRABALHO DA CÂMARA! 
COM A VOLTA DA SESSÃO NOS BAIRROS,  VOCE  PARTICIPA, LEVANDO AS 
EMANDAS DA COMUNIDADE. 

LJE: DE OLHO NO CALENDÁRIO E PARTICIPE! 
.kMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA. 
)z de Senhora: 

BEM AQUI. 
)c. masculina: 
ERTO DA GENTE. FAZENDO 0 MELHOR. 

Trilha dinâmica e alegre. 
Loc. masculina: 
ALO MINHA AMIGA E MEU AMIGO. 
TA CHEGANDO NOTÍCIA BOA! 
A CÂMARA DE VEREADORES DE ARAGUAiNA ESTÁ VOL" 
NOS BAIRROS, UMA OPORTUNIDADE PRA VOCÊ LEVAR ) 
BAIRRO, CONVERSAR COM 0 SEU VEREADOR, E JUNTO! 
MELHORIAS PRA NOSSA COMUNIDADE. 
DE SUA OPINIÃO SOBRE ASFALTO, LIMPEZA PÚBLICA, C 
SAÚDE E MUITO MAIS! 
FIQUE ATENTO AO CALENDÁRIO E PARTICIPE DA SESSA 
CÂMARA. 
AFINAL, AQUI EM ARAGUAINA, ONDE TEM OBRA DO MUIs 
TRABALHO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA. 
TA BEM AQUI. 
PERTO DA GENTE, FAZENDO 0 MELHOR. 



crie novinna. tia Tala para a 
nera. Em computação, entra icone 
localização. 

iviae kom 
TA BEM AQUI. 

sal de jovens andando de bicicleta 
Via Lago. Eles param e ele fala 
a a câmera. Em computação, 
ra icone de localização. 

Jovem  (on):  
TA BEM AQUI. 

, totaxista numa rua com asfalto 
vo. Ele fala e depors coloca o 
Dacete e sai com a moto. 

Mototaxista  (on):  
TA BEM AQUI. 

nas diversas de obras no 
inicipio (asfalto, Via Norte, 
rques, creches, postos de saúde). 
iracteres: Tem trabalho da 
imara de Vereadores! 

Loc. masculina  off:  
ONDE TEM OBRA DO MUNICiP10, 
TEM TRABALHO DA CAMARA DE 
VEREADORES. 

)saico c...i " lo 	várias pessoas 
muns, -4  rin.. 	le  antando a 
Jo, con)  c2se k; •  e 	falar numa 
união. 	'01,... -erypeo 
iracteres:  
)LTA  DA SESSÃO NOS 
kIRROS 
kRTICIPE! 

E COM A VOLTA DA SESSÃO NOS 
BAIRROS,  VOCE  PARTICIPA,  
LEVANDO AS DEMANDAS DA 
COMUNIDADE. 

ma bonita da fachada da Câmara 
Jnicipal. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAiNA. 

)rta para uma senhora, numa rua 
!rn bonita e arborizada. Ela fala e 
ia a mão ao coração (como se a 
amara estivesse no coração dela). 

Senhora  (on):  
TA BEM AQUI. 

)bre cena aérea de Araguaina, 
,arecem icones de localização 
palhados. Sobre a cena, entra a 
)qmarca da câmara,  site  e redes 
cila is. 

Loc. masculina  off:  
PERTO DA GENTE, FAZENDO 0 
MELHOR. 
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CÂMARA 
BAIRROS NOS  

trabalho 
transparente 
cada vez mais 
perto de você 

Proxima  sessão 

Setor Raizal 

Dia 15/09, 

a partir das 9h, 

na Escola Municipal 

Tereza Hilário Ribeiro 

De mãos dadas para resolver de verdade 
os problemas da comunidade 

Com sua participação e transparência, 

a gente muda a realidade. 

9 

araguaina.to.leg.br  
C) camaradearaguaina 
® CamaraMunicipaldeAraguaina0ficial 
El Camara de Araguaina 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

) ARAG UAI NA 
ESTADO DO TOCANTINS 



araguaina.to.leg.br  C) camaradearaguaina 	CamaraMunicipaldeAraguaina0ficial Ø  Câmara de Araguaina 

o trabalho 
cada vez mais 
perto de você 
Com sua participação 

e transparência, 

a gente muda a realidade. 

MARA 
BAIRROS 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAINA 

OUTDOOR 



PROGRAMETE 60 SEGUNDOS 

LOC. MASC. CONVERSADA: 
A Câmara Municipal de Araguaina discute assuntos que mexem no 
dia a dia da sua comunidade: saúde, educação, emprego, 
transporte. 

LOC. FEM. CONVERSADA: 
E, agora, retoma o projeto Câmara nos Bairros, com sessões nas 

comunidades para buscar resultados em curto prazo para a sua 
região. 

LOC. MASC. CONVERSADA: 
É uma ação para resolver de verdade os mais diversos problemas. 

LOC. FEM. CONVERSADA: 
Participe da Câmara nos Bairros. 
Próxima sessão: dia (data), no (endereço, bairro), a partir das 
(horário). 

LOC. MASC. CONVERSADA: 
Acesse o  site  araguaina.to.leg.br  e confira a pauta da sessão. 

LOC. FEM. CONVERSADA: 
Leve suas sugestões. Dê sua opinião. 

LOC. MASC. CONVERSADA: 
Vamos, de mãos dadas, construir nossa realidade. 

LOC. FEM. CONVERSADA: 
CÂMARA NOS BAIRROS: trabalho cada vez mais perto de você. 

LOC. MASC. CONVERSADA: 
Câmara Municipal de Araguaina. 
Com sua participação e transparência, a gente muda a realidade. 



a cidadania 
cada vez mais 
perto de você. 

CÂMARA 
BAIRROS 

Proxima  sessão 

Setor Raizal 

0  Dia 15/09, 

a partir das 9h, 

na Escola Municipal 

Tereza Hilário Ribeiro 

NOS 

ragil 

9  

STORY 

Com sua participação 
e transparência, 
a gente 
muda a realidade. 

CI7)  ARAG UAI NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

no DO  TOCANTINS 

araguaina.to.leg.br  
cama  radearaguaina 
CamaraMunicipaldeAraguaina0ficial 

ci Camara de Araguaina 

ivtavne  



CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAINA 
ESTADO DO TOCANTINS 

LED 10  SEGUNDOS  

o trabalho 
cada vez mais 
perto de você 

Com sua participação 
e transparência, 

a gente muda a realidade. 

camaradearaguaina 	CamaraMunicipaldeAraguaina0ficial O Camara de Araguaina 



VT 30  SEGUNDOS  

VIDEO  
EXTERNA. ARAGUAiNA. 
PLANO MÉDIO. 
Câmera vai se 
aproximando de jovem 
mulher (20a)  

AUDIO  
LOC. FEM. 
CONVERSADA: 
É você que tem o poder.  

VIDEO  
Começa uma sequênciE-
de planos mostrando 
diversos tipos de pesso 

4. andando. 
• Homem em rua de  ten  
• Idosa em ponto de 
ônibus  

AUDIO  
Que tem sugestões par. 
resolver os problemas c 
cidade.  

VIDEO  
Continua sequência: 
• Adolescente (17A) 
em praga 
• Mulher negra perto 
de um rio  

AUDIO  
Tem ideias para 
aproveitar melhor os 
recursos públicos.  

VIDEO  
Continua sequência: 
• Homem em frente â 
prefeitura 
• Jovem mulher em pist 
de caminhada  

AUDIO  
Tem a vontade de 
fiscalizar a administrag 
municipal.  

VIDEO  
Continua a sequência: 
• Mulher com criança em 
escola 
• Homem em avenida 
movimentada  

AUDIO  
Tem soluções para os 
desafios do presente e do 
futuro.  

VIDEO  
Cenas de Câmara nos 
Bairros.  

LETTERING  
CÂMARA NOS BAIRRC 
É a trabalho cada vez 
mais perto de você  

AUDIO  
CÂMARA NOS BAIRRC 
É o trabalho cada vez 
mais perto de você.  

   

VIDEO  
Cenas de Câmara nos 
Bairros.  ARAGUAINA 

VIDEO  
Assinatura  

AUDIO  
Câmara  Municipal 
de Araguaina. 

AUDIO  
Com sua participação e 
transparência, a gente 
muda a realidade. 

araguaina.to.leg.br  



o trabalho 
cada vez mais 
perto de você 

E-BANNER 

le)  CÂMARA MUNICIPAL 

ARAG UAI NA 
ESTADO DO TOCANTINS 

Próxima sessão 
Setor Raizal 
Dia 15/09, 
a partir das 9h, 

na Escola Municipal 
Tereza Hilário Ribeiro 

Com sua participação 
e transparência, 

a gente muda a realidade.  

C) camaradearaguaina 	CamaraMunicipaldeAraguaina0ficial O Cámara de Araguaina 



MIN  PrOxima sessão 
• Setor Roizal 
• Dia 15/09. 

a  partir das 9h, 
O na Escola Municipal 
,s,Y• Tereza Hilário Ribei 

Para resolvei 
de verdade os 
mais diversos 
problemas &-
comunidade. 

CÂMARA 
BAIRROS 

a cidadania 
cada vez mais 
perto de você. 

fi 	git • 
skODE toucomAo  IMPREGO TRANSPORTE  LAiist 

Com sua participação 
e transparência, 
a gente muda a realidade. 

sannntinwornrri 
ARAGUAINA 

araguaina.to.leg.br  
C) camaradearaguaina 
)CamaraMunkipaideAraguaina0ficial 

Camara de Araguall. 

CARROSSEL 
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 Trabalho
adaas  

v 	sociedade. 
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SAUDE 	EDUCACAO EMPREGO TRANSPORTE LAZER 

Com sua 
participação e 
transparência, 
a gente muda 
a realidade. 

araguaina.to.leg.br  
camaradearaguaina 

®CamaraMunidpaldeAraguaineOficial 

Câmara de Araguaina 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAINA 
ESTADO DO TOCANTINS 

A  Camara  Municipal de Araguaina discute 
diariamente assuntos que mexem com a sua vida 

E, agora, retoma o projeto  Camara  nos Bairros, com 

sessões nas comunidades para buscar resultados em 
curto prazo para a sua região 

E um trabalho sempre de mãos dadas com toda a 

sociedade Uma ação para resolver de verdade os 
mais diversos problemas da comunidade. 

FLYER 

MARA 
B/IRROS 

a cidadania 
cada vez mais 
perto de você  

Proxima  sessão 
Setor Raizal 
Dia 15/09, 
a partir das 9h, 
na Escola Municipal 
Tereza Hilário Ribeiro 



SPOT 30  SEGUNDOS  

LOC. MASC. CONVERSADA: 
É você que tem o poder. 
Que tem sugestões para resolver 

	 • 

os problemas da cidade. 

Tem ideias para aproveitar melhor os recursos públicos. 
Tem soluções para os desafios do presente e do futuro. 

De mãos dadas para construir de verdade 
a nossa Araguaina. 

CÂMARA NOS BAIRROS: 
trabalho cada vez mais perto de você. 

Câmara Municipal de Araguaina. 
Com sua participação e transparência, 
a gente muda a realidade. 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: - JOSÉ ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF N° 003.221.407-30 

RACIOCÍNIO BÁSICO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBIT 
EM 

CRITÉRIO'_ 
.. 

VALOR _NOTA JUSTIFICATIVA- 

a-b-c- 
d-e-f 

a) das funções e do papel da  Camara  municipal de Araguaina/TO 
nos contextos social,  politico  e econômico; 
b) da natureza, 	da extensão e da qualidade das relações da 
Camara  municipal de AraguainatTO com seus públicos; 
c) das características da  Camara  municipal de Araguaina/TO e das 
suas 	atividades 	que 	sejam 	significativas 	para 	a 	comunicação 
publicitária; 
d) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação; 
e) dos desafios ou dos 	problemas de comunicação a serem 
enfrentados pela  Camara;  
f) das necessidades de comunicação da  Camara  municipal de 
Araguaina/TO para enfrentar esse(s) desafio(s) ou problemas. 

12 11 Ressalto que essa campanha conseguiu - 
destacar vem os papeis do parlamento 
municipal na sociedade de Araguaina;  
As caracterisitcas da  Camara  foram 
muito bem apresentadas e os desafios e 
os problemas de comunicação foram 
explorados na campanha. 

i 

Rua das Mangueiras, n° 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I CEP - 77.804-110 
Fone: (63) 3416-0401 - (63) 3416-0402 I www.araquaina.to.lea.br  I portaKg'araauaina.to.lea.br 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇO N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: NOME/ JOSÉ ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF N° 003.221.407-30 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA (NOTA DE 0 A 30 PONTOS) 

SUBITEM . - CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 
A-B-C-D-  
E-F 

a) adequação 	do 	partido temático 	e 	do conceito propostos à 
natureza e à qualificação da Câmara do municipal de Araguaina/TO 
e 	seus 	desafios 	ou 	problemas, 	geral 	e 	ou 	especifico, 	de 
comunicação. 
b) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa do partido temático e do conceito proposto; 
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto 
para a comunicação do município de AraguainafT0 com seus 
público; 
d) adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a solução dos desafios ou dos problemas, 
geral e ou especifico de comunicação da Câmara municipal de 
AraguainaTTO; 
e) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação publicitária 
proposta; 
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre o município 
de Araguaina/TO, o mercado, seu (s) desafio (s) ou problema(s), 
geral e ou especifico, de comunicação, seus públicos, os objetivos, 
gerais e específicos de comunicação previstos no  Briefing  e a verba 
disponível. 

30,00 27 Esta campanha tem uma excelente 
estratégia de comunicação publicitária, 
com bons argumentos comunicativos e 
excelente articulação dos conhecimentos 
regionais. 

1 

i( 

Rua das Mangueiras, n° 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I CEP - 77.804-110 
Fone: (63) 3416-0401 - (63) 3416-0402 I www.araguaina.to.lea.br  I portal@araauainato.lea.br  



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: NOME/  JOSE  ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF N° 003.221.407-30 

IDEIA CRIATIVA (NOTA DE 0 A 20 PONTOS) 

SUB1TEM CRITÉRIO ! VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 
a-b) a) Sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral eou 

especifico, de comunicação da  Camara  municipal de 
Araguaina/TO; 

b) Sua adequação a estratégia de comunicação publicitária 
sugerida pela licitante; 

c) Sua adequação ao universo cultural dos segmentos público-
alvo; 

d) A multiplicidade de interpretações favoráveis quecomporta; 
e) A originalidade da combinação dos elementos; 
f) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
g) Sua pertinência as atividades da  Camara  municipal de 

Araguaina/TO e a sua inserção nos contextos sociais,  politico  
e econômico; 

h) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme 
demonstrado nos exemplos de peçasou material 
apresentados; 

i) a exequibilidade das peças e ou do material; 
j) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no 

material aos meios e aos públicos_propostos. 

20 19 A agência conseguiu adequar os 
desafios de comunicação do Poder 
Legislativo de Araguaina, com boas 
estratégias de comunicação e a 
simplicidade de lingugagem, 
conseguindo bons resultados. 

( 

Rua das Mangueiras, n° 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I CEP - 77.804-110 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: NOME/ JOSÉ ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF N° 003.221.407-30 

ESTRATÉGIA DE MiDIA E NÃO MÍDIA (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM.  , 	- 	 CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 
a-b) a) Conhecimento de hábitos de consumo de comunicação dos 

segmentos de público prioritários; 
b) A 	capacidade 	analítica 	evidenciada 	no 	exame 	desses 
hábitos. 
c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças e ou 

do material em relação ás duas  alit-teas  anteriores; 
.4 

	

	A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstrada 
no uso dos recursos próprios; 

e) A economicidade da aplicação da verba de midia, evidenciada 
no plano simulado de distribuição das peças e ou do material; 

f) A otimização da midia segmentada, alternativa e de massa. 

12 10 Boa estratégia das pecas publicitárias e 
conseguiu otimizar a miclia alternativa, 
com um considerável alcance do público. 

TOTAL DAS NOTAS DO PLANO DE COMUNICAÇA0 PUBLICITARIA: 67,00 

Araguaina, 02 de agosto de 2022. 

Assinatura do membro da subcomissão técnic  
JOSE  ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF ° 003.221.407-30 

Rua das Mangueiras, n° 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I CEP - 77.804-110 
Fone: (63) 3416-0401 - (63) 3416-0402 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado"  
CNN  (MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NA() IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS — É A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ. 
Membro da subcomissão: -  JOSE  ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF N° 003.221.407-30 

RACIOCÍNIO BÁSICO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBIT 
EM 

CRITERIO VALOR NOTA . 	 JUSTIFICATIVA 	 . 

a-b-c- 
d-e-f 

a) das funções e do papel da Câmara municipal de Araguaina/TO 
nos contextos social,  politico  e econômico; 
b) da natureza, da extensão e da qualidade das relações da 
Câmara municipal de Araguaina/TO com seus públicos; 
c) das características da Câmara municipal de Araguaina/TO e das 
suas 	atividades 	que 	sejam 	significativas 	para 	a 	comunicação 
publicitária; 
d) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação; 
e) dos desafios ou dos problemas de comunicação a serem 
enfrentados pela Câmara; 
f) das 	necessidades de comunicação da Câmara municipal de 
AraguainafT0 para enfrentar esse(s) desafio(s) ou problemas. 

12 10 A campanha apresentada mostrou como 
a Câmara pode ser melhor divulgada na 
cidade, a relação dela com a população. 
A agência conseguiu mostrar as 
principais atividades e características 
para o público alvo. 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇO N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS — É A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ. 
Membro da subcomissão: NOME/ JOSÉ ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF N° 003.221.407-30 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA (NOTA DE 0 A 30 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA . JUSTIFICATIVA 
A-B-C-D- 
E-F 

a) adequação do 	partido temático 	e do conceito propostos a 
natureza e a qualificação da  Camara  do municipal de Araguaina/TO 
e 	seus 	desafios 	ou 	problemas, 	geral 	e 	ou 	especifico, 	de 
comunicação. 
b) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa do partido temático e do conceito proposto; 
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto 
para a comunicação do município de Araguaina/TO com seus 
público; 
d) adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publiatária proposta para a solução dos desafios ou dos problemas, 
geral e ou especifico de comunicação da  Camara  municipal de 
Araguaina/TO; 
e) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação publicitária 

30,00 25 É necessário destacar que essa 
campanha conseguiu apresentar uma 
estratégia de comunicação publicitária 
que contém solução para os desafios. 

proposta; 
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre o município 
de AraguainaTTO, o mercado, seu (s) desafio (s) ou problema(s), 
geral e ou especifico, de comunicação, seus públicos, os objetivos, 
geraise específicos de comunicação previstos no  Briefing  e a verba 
disponível. 

lk 

% 

tv/w 

C 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NA() IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS - É A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE  VOCE.  
Membro da subcomissão: NOME/ JOSÉ ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF N° 003.221.407-30 

IDEIA CRIATIVA (NOTA DE 0 A 20 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 
a-b) a) Sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral eou 

especifico, de comunicação da  Camara  municipal de 
AraguainaTTO; 

b) Sua adequação a estratégia de comunicação publicitária 
sugerida pela licitante; 

c) Sua adequação ao universo cultural dos segmentos público-
alvo; 

d) A multiplicidade de interpretações favoráveis quecomporta; 
e) A originalidade da combinação dos elementos; 
f) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
g) Sua pertinência as atividades da  Camara  municipal de 

Araguaina/TO e a sua inserção nos contextos sociais,  politico  
e econômico; 

h) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme 
demonstrado nos exemplos de pegasou material 
apresentados; 

j) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no 
material aos meios e aos públicos propostos.  

i) a exequibilidade das peças e ou do material;  

20 17 A agência conseguiu ter uma boa 
criatividade nos materiais apresentados. 
As peças contém estratégias que se 
adequam ao que a Câmara solicitou. 

"IL  
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS - t A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ. 
Membro da subcomissão: NOME/ JOSÉ ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF N° 003.221.407-30 

ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MiDIA (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA _ JUSTIFICATIVA 
a-b) a) Conhecimento de hábitos de consumo de comunicação dos 

segmentos de público prioritários; 
b) A 	capacidade 	analítica 	evidenciada 	no 	exame 	desses 
hábitos. 
c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças e ou 

do material em relação ás duas alíneas anteriores; 
4 	A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstrada 

no uso dos recursos próprios; 
e) A economicidade da aplicação da verba de midia, evidenciada 

no plano simulado de distribuição das peças e ou do material; 
t") 	A otimização da midia segmentada, alternativa e de massa. 

12 10 Esta agência apresentou uma otimização 
da midia segmentada, com um bom 
aproveitamento da economicidade dos 
recursos próprios da agência e da 
Câmara. 

TOTAL DAS NOTAS DO PLANO DE COMUNICAÇA0 PUBLICITARIA: 62,00 

Araguaina, 02 de agosto de 2022. 

(Assinatura do membro da subcomissão técnica:/)/(9k ie- i 	 t,EA,',3 
JOSÉ ALBERTO ROCHA CARVALHO - CPF- 1,  003. 21.407-30 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS - É A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ. 
Membro da subcomissão: - RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES - CPF N° 036.462.131-16 

RACIOCÍNIO BÁSICO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUI3IT 
EM 

CRITERIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 

a-b-c-  
d-e-f 

a) das funções e do papel da Câmara municipal de AraguainafT0 
nos contextos social,  politico  e econômico; 
b) da natureza, da extensão e da qualidade das relações da 
Câmara municipal de Araguaina/TO com seus públicos; 
c) das características da Câmara municipal de AraguainafT0 e das 
suas 	atividades 	que 	sejam 	significativas 	para 	a 	comunicação 
publicitária; 
d) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação; 
e) dos desafios ou 	dos 	problemas de comunicação a serem 
enfrentados pela Câmara; 
f) das 	necessidades de comunicação da Câmara municipal de 
Araguaina/TO para enfrentar esse(s) desafio(s) ou problemas. 

12 9,3 A campanha Câmara nos Bairros possui 
bons desempenhos propostos nos 
planos, sobre os critérios avaliados 
destaco que ela conseguiu divulgar bem 
os papeis da Câmara Municipal de 
Araguaina. 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇO N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS — É A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ. 
Membro da subcomissão: NOME/ RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES - CPF N° 036.462.131-16 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA (NOTA DE 0 A 30 PONTOS) 

.SUBITEM - CRITÉRIO VALOR NOTA 
, I 	JUSTIFICATIVA 	.... 

A-B-C-D- 
E-F 

a) adequação do 	partido temático 	e 	do conceito propostos a 
natureza e a qualificação da  Camara  do municipal de Araguaina/TO 
e 	seus 	desafios 	ou 	problemas, 	geral 	e 	ou 	especifico, 	de 
comunicação. 
b) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa do partido temático e do conceito proposto; 
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto 
para a comunicação do município de AraguainafT0 com seus 
público; 
d) adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a solução dos desafios ou dos problemas, 
geral e ou especifico de comunicação da Câmara municipal de 
Araguaina/TO; 
e) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação publicitária 
proposta; 
O 	a capacidade de articular os conhecimentos sobre o município 
de AraguainafT0, o mercado, seu (s) desafio (s) ou problema(s), 
geral e ou especifico, de comunicação, seus públicos, os objetivos, 
gerais e específicos de comunicação previstos no  Briefing  e a verba 
disponível. 

30,00 27,5 A estratégia da campanha se destacou 
pelo fato adequar o tema com o que 
proposto pela  Camara.  

foi 

c,NPAA,, 

\  p- 

kvivro 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS - É A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE  VOCE.  
Membro da subcomissão: NOME/ RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES - CPF N° 036.462.131-16 

IDEIA CRIATIVA (NOTA DE 0 A 20 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 	. 
a-b) a) Sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral eou 

especifico, de comunicação da  Camara  municipal de 
AraguainafT0; 

b) Sua adequação a estratégia de comunicação publicitária 
sugerida pela licitante; 

c) Sua adequação ao universo cultural dos segmentos público-
alvo; 

d) A multiplicidade de interpretações favoráveis quecomporta; 
e) A originalidade da combinação dos elementos; 
f) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
g) Sua pertinência as atividades da  Camara  municipal de 

AraguainafT0 e a sua inserção nos contextos sociais,  politico  
e econômico; 

h) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme 
demonstrado nos exemplos de peçasou material 
apresentados; 

i) a exequibilidade das pegas e ou do material; 
j) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no 

material aos meios e aos públicos propostos. 

20 18,1 Colocou uma boa criatividade nas pegas 
publicitária, conseguindo se adequar a 
todos os públicos alvos da  Camara.  

kivtvn 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NA() IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS — t A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ. 
Membro da subcomissão: NOME/ RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES - CPF N° 036.462.131-16 

ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MiDIA (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM CRITERIO VALOR - .NOTA JUSTIFICATIVA 	..t. 
a-b) a) Conhecimento de hábitos de consumo de comunicação dos 

segmentos de público prioritários; 
b) A 	capacidade 	analítica 	evidenciada 	no 	exame 	desses 
hábitos. 
c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças e ou 

do material em relação as duas alíneas anteriores; 
ci 

	

	A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstrada 
no uso dos recursos próprios; 

e) A economicidade da aplicação da verba de midia, evidenciada 
no plano simulado de distribuição das peças e ou do material; 

f) A otimização da midia segmentada, alternativa e de massa. 

12 9 Conseguiu apresentar um bom plano de 
aplicação dos recursos, sendo bem 
produtiva com o que se espera dos 
objetivos da campanha. 

TOTAL DAS NOTAS DO PLANO DE COMUNICAÇA0 PUBLICITARIA: 63,9 

Araguaina, 02 de agosto de 2022. 

Assinatura do membro da subcomissão técnica:  /fr 	09,A  
.44a 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NA() IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: - RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES - CPF N° 036.462.131-16 

RACIOCÍNIO BÁSICO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBIT 
EM 

1 CRITÉRIO -. VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 

_ 
a-b-c- 
d-e-f 

a) das funções e do papel da Câmara municipal de Araguaina/TO 
nos contextos social,  politico  e econômico; 
b) da natureza, 	da extensão e da qualidade das relações da 
Câmara municipal de Araguaina/TO com seus públicos; 
c) das características da Câmara municipal de Araguaina/TO e das 
suas 	atividades 	que 	sejam 	significativas 	para 	a 	comunicação 
publicitária; 
d) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação; 
e) dos desafios 	ou dos 	problemas de comunicação a serem 
enfrentados pela Câmara; 
f) das necessidades de comunicação da Câmara municipal de 
Araguaina/TO para enfrentar esse(s) desafio(s) ou problemas. 

12 10,9 A campanha A Câmara  Tá  Bem Aqui 
conseguiu apresentar a importância da 
Câmara Municipal no desenvolvimento 
da cidade e lembrar que o parlameno 
tem um papel fundamental para os 
moradores. 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇO N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: NOME/ RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES - CPF N° 036.462.131-16 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA (NOTA DE 0 A 30 PONTOS) 

SUBITEM .  • CRITÉRIO VALOR - NOTA JUSTIFICATIVA_ 
A-B-C-D- 
E-F 

a) adequação do 	partido 	temático e do conceito propostos â 
natureza e à qualificação da Câmara do municipal de Araguaina/TO 
e 	seus 	desafios 	ou 	problemas, 	geral 	e 	ou 	especifico, 	de 
comunicação. 
b) a 	consistência 	logica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa do partido temático e do conceito proposto; 
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto 
para a comunicação do município de Araguaina/TO com seus 
público; 
d) adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a solução dos desafios ou dos problemas, 
geral e ou especifico de comunicação da Câmara municipal de 
Araguaina/TO; 
e) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação publicitária 
proposta; 
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre o município 
de Araguaina/TO, o mercado, seu (s) desafio (s) ou problema(s), 
geral e ou especifico, de comunicação, seus públicos, os objetivos, 
gerais e específicos de comunicação previstos no  Briefing  e a verba 
disponível. 

30,00 28,3 Trouxe uma estratégia que aproxima a 
Câmara ainda mais com a população, 
trazendo imagens que possam destacar 
essa relação mais pessoal com os 
moradores. 

amAA 

kiViv 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: NOME/ RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES - CPF N° 036.462.131-16 

IDEIA CRIATIVA (NOTA DE 0 A 20 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 
a-b) a) Sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral eou 

especifico, de comunicação da Câmara municipal de 
AraguainafT0; 

b) Sua adequação à estratégia de comunicação publicitária 
sugerida pela licitante; 

c) Sua adequação ao universo cultural dos segmentos público-
alvo; 

d) A multiplicidade de interpretações favoráveis quecomporta; 
e) A originalidade da combinação dos elementos; 
f) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
g) Sua pertinência às atividades da Câmara municipal de 

Araguaina/TO e a sua inserção nos contextos sociais,  politico  
e econômico; 

h) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme 
demonstrado nos exemplos de peçasou material 
apresentados; 

i) a exequibilidade das peças e ou do material; 
j) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no 

material aos meios e aos públicos propostos. 

20 18,9 A criatividade da campanha é de se 
ressaltar, pois trouxe uma boa 
adequação de estratégia com ideias 
originais. 
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Assinatura do membro da subcomissão técnica: 
RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES - CPF N° 0 6.462.131-16 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: NOME/ RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES - CPF N° 036.462.131-16 

ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO . VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 
a-b) a) Conhecimento de hábitos de consumo de comunicação dos 

segmentos de público prioritários; 
b) A 	capacidade 	analítica 	evidenciada 	no 	exame 	desses 
hábitos. 
c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças e ou 

do material em relação as duas alíneas anteriores; 
ci 

	

	A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstrada 
no uso dos recursos próprios; 

e) A economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada 
no plano simulado de distribuição das peças e ou do material; 

f) A otimização da midia segmentada, alternativa e de massa. 

12 11 A estratégia usada tem economicidade 
de aplicação da verba proposta, sendo 
possível excelentes e bons resultados. 

TOTAL DAS NOTAS DO PLANO DE COMUNICAÇA0 PUBLICITARIA: 69,1 

Araguaina, 02 de agosto de 2022. 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE comuNicAÇÃo PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: - MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 

RACIOCÍNIO BÁSICO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBIT 
EM 

CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 

a-b-c- 
d-e-f 

a) das funções e do papel da  Camara  municipal de AraguainafT0 
nos contextos social,  politico  e econômico; 
b) da natureza, da extensão e da qualidade das relações da 
Camara  municipal de Araguainarf 0 com seus públicos; 
c) das características da  Camara  municipal de Araguaina/TO e das 
suas 	atividades 	que 	sejam 	significativas 	para 	a 	comunicação 
publicitária; 
d) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação; 
e) dos desafios ou dos 	problemas de comunicação a serem 
enfrentados pela  Camara;  
f) das 	necessidades de comunicação da  Camara  municipal de 
AraguainafT0 para enfrentar esse(s) desafio(s) ou problemas. 

12 11,00 É uma avaliação subjetiva sobre o que foi 
percebido na campanha. 
A proposta, estrategicamente, trouxe  
soluções adequadas ao problema 
proposto. 

--- 
c,I}At444  

• 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 
TOMADA DE PREÇO N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: NOME/ MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA (NOTA DE 0 A 30 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 
A-B-C-D- 
E-F 

a) 	adequação 	do 	partido 	temático 	e do 	conceito propostos à 
natureza e à qualificação da Câmara do municipal de Araguaina/TO 
e 	seus 	desafios 	ou 	problemas, 	geral 	e 	ou 	especifico, 	de 
comunicação. 
h) 	a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa do partido temático e do conceito proposto; 
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto 
para a comunicação do município de Araguaina/TO com seus 
público; 
d) adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a solução dos desafios ou dos problemas, 
geral e ou especifico de comunicação da Câmara municipal de 
Araguaina/TO; 
e) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação publicitária 
proposta; 
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre o município 
de Araguaina/TO, o mercado, seu (s) desafio (s) ou problema(s), 
geral e ou especifico, de comunicação, seus públicos, os objetivos, 
gerais e específicos de comunicação previstos no  Briefing  e a verba 
disponível. 

30 27 Excelente estratégia de comunicação 
proposta pela agência, com capacidade 
de articulação e boas expectativas 
resultados. 

1  -41  
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: NOME/ MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 

IDEIA CRIATIVA (NOTA DE 0 A 20 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 

a-b) a) Sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral eou 
especifico, de comunicação da  Camara  municipal de 
AraguainaTTO; 

b) Sua adequação a estratégia de comunicação publicitária 
sugerida pela licitante; 

c) Sua adequação ao universo cultural dos segmentos público-
alvo; 

d) A multiplicidade de interpretações favoráveis quecomporta; 
e) A originalidade da combinação dos elementos; 
f) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
g) Sua pertinência as atividades da  Camara  municipal de 

Araguaina/TO e a sua inserção nos contextos sociais,  politico  
e econômico; 

h) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme 
demonstrado nos exemplos de peçasou material 
apresentados; 

i) a exequibilidade das pegas e ou do material; 
j) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no 

material aos meios e aos públicos propostos. 

20 19 

,VIVO  

Criativa e capaz de chamar a 
cumprir seus objetivos, caso 
fosse realmente realizada. Campanha 
bem elaborada. 

atenção e 
a campanha 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE comuNicAÇÃo PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: A CÂMARA TA BEM AQUI. 
Membro da subcomissão: NOME/ MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 

ESTRATÉGIA DE MiDIA E NA() MiDIA (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO. VALOR . NOTA .. - JUSTIFICATIVA 
a-b) a) Conhecimento de hábitos de consumo de comunicação dos 

segmentos de público prioritários; 
b) A 	capacidade 	analitica 	evidenciada 	no 	exame 	desses 
hábitos. 
c) A consistência do plano simulado de distribuição das pegas e ou 

do material em relação as duas alíneas anteriores; 
0 

	

	A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstrada 
no uso dos recursos próprios; 

e) A economicidade da aplicação da verba de midia, evidenciada 
no plano simulado de distribuição das peças e ou do material; 

f) A otimização da midia segmentada, alternativa e de massa. 

12 10 Visualizei ser viável e adequada de ser 
aplicada, com relação a mídia  on  e  off  e, 
também, ao valor de produção. 

TOTAL DAS NOTAS DO PLANO DE COMUNICAÇAO PUBLICITARIA: 67 

Araguaina, 02 de agosto de 2022. 

Assinatura do membro da subcomissão técnica: 	  
MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NA() IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS — É A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE  VOCE.  
Membro da subcomissão: - MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 

RACIOCÍNIO BÁSICO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBIT 
EM 

CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 

_ 
a-b-c- 
d-e-f 

a) das funções e do papel da Câmara municipal de Araguaina/TO 
nos contextos social,  politico  e econômico; 
b) da natureza, 	da extensão e da qualidade das relações da 
Câmara municipal de Araguaina/TO com seus públicos; 
c) das características da Câmara municipal de AraguainafT0 e das 
suas 	atividades 	que 	sejam 	significativas 	para 	a 	comunicação 
publicitária; 
d) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação; 
e) dos desafios 	ou 	dos problemas de comunicação a serem 
enfrentados pela Câmara; 
f) das 	necessidades de comunicação da Câmara municipal de 
Araguaina/TO para enfrentar esse(s) desafio(s) ou problemas. 

12 10 Propôs soluções adequadas ao problema 
proposto; 
Apresentou características da Câmara 
conforme solicitado. 

Rua das Mangueiras, n° 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I CEP - 77.804-1  lo  
Frungl• IA-41 '1,41A-(14(11 - 1/,1 !I41/,-a4n2 I www.aramainataleahr I nortordnront  '<lino  to Ipo  hr  



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 
TOMADA DE PREÇO N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS — É A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE  VOCE.  
Membro da subcomissão: NOME/ MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA (NOTA DE 0 A 30 PONTOS) 

SUBITEM CRITERIO VALOR NOTA •  JUSTIFICATIVA 	
— 

A-B-C-D- 
E-F 

a) adequação 	do 	partido temático 	e do conceito propostos a 
natureza e a qualificação da  Camara  do municipal de Araguaina/TO 
e 	seus 	desafios 	ou 	problemas, 	geral 	e 	ou 	especifico, 	de 
comunicação. 
b) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa do partido temático e do conceito proposto; 
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto 
para a comunicação do município de AraguainafT0 com seus 
público; 
d) adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a solução dos desafios ou dos problemas, 
geral e ou especifico de comunicação da Câmara municipal de 
Araguaina/TO; 
e) a 	consistência 	lógica 	e 	a 	pertinência 	da 	argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação publicitária 
proposta; 
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre o municipio 

geral e ou especifico, de comunicação, seus públicos, os objetivos, 
gerais e específicos de comunicação previstos no  Briefing  e a verba 
disponível. 

de AraguainafT0, o mercado, seu (s) desafio (s) ou problema(s),  

30 27 A agência trouxe uma estratégia de 
comunicação básica; 
Fez adequação dos temas e dos 
conceitos propostos. 

Q• 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 

ENVELOPE  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NÃO IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS - É A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ. 
Membro da subcomissão: NOME/ MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 

IDEIA CRIATIVA (NOTA DE 0 A 20 PONTOS) 

SUBITEM i 	 ,CRITERIO . VALOR NOTA 1 . JUSTIFICATIVA 
a-b) a) Sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral eou 

especifico, de comunicação da Câmara municipal de 
Araguaina/TO; 

b) Sua adequação à estratégia de comunicação publicitária 
sugerida pela licitante; 

c) Sua adequação ao universo cultural dos segmentos público-
alvo; 

d) A multiplicidade de interpretações favoráveis quecomporta; 
e) A originalidade da combinação dos elementos; 
f) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
g) Sua pertinência ás atividades da Câmara municipal de 

Araguaina/TO e a sua inserção nos contextos sociais,  politico  
e econômico; 

h) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme 
demonstrado nos exemplos de pegasou material 
apresentados; 

i) a exequibilidade das pegas e ou do material; 
j) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no 

material aos meios e aos públicos propostos. 

20 16 Apresentou uma adequação à estratégia 
básica, com uma regular criatividade. 

, r ( x n 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TECNICO 
TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 1  
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

(VIA NA() IDENTIFICADA) 

TEMA/CONCEITO AVALIADO: CÂMARA NOS BAIRROS - t A CIDADANIA CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ. 
Membro da subcomissão: NOME/ MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 

ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 
a-b) a) Conhecimento de hábitos de consumo de comunicação dos 

segmentos de público prioritários; 
b) A 	capacidade 	analítica 	evidenciada 	no 	exame 	desses 
hábitos. 
c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças e ou 

do material em relação as duas alíneas anteriores; 
c) 

	

	A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstrada 
no uso dos recursos próprios; 

e) A economicidade da aplicação da verba de midia, evidenciada 
no plano simulado de distribuição das peças e ou do material; 

f) A otimização da midia segmentada, alternativa e de massa. 

12 10 Relativa capacidade apresentada, com 
regular aplicação dos recursos na 
camapnha proposta. 

TOTAL DAS NOTAS DO PLANO DE COMUNICAÇAO PUBLICITARIA: 63 

Araguaina, 02 de agosto de 2022. 

.nst.dir "e" 
Mho  

Assinatura do membro da subcomissão técnica: 	  

 

MARCELO TRILHA MUNIZ CPF N° 001.237.640-09 
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6.3.1 - RACIOCÍNIO BÁSICO 

A democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade são exercidos por todos 
os cidadãos, diretamente ou através dos seus representantes livremente eleitos. Os 
cidadãos numa democracia não têm apenas direitos, tem o dever de participar no sistema  
politico  que, por seu lado, protege os seus direitos e as suas liberdades. 
Os representantes eleitos em uma democracia estão  la  para servir ao povo. Desempenham 
muitos papéis essenciais ao funcionamento de uma democracia saudável. Neste  vies,  os 
órgãos legislativos eleitos são os principais fóruns para deliberar, debater e aprovar leis em 
uma democracia representativa. Não são Parlamentos que se limitam a pôr o carimbo, 
simplesmente aprovando as decisões de um lider autoritário. 
Os legisladores tem a responsabilidade de articular as suas opiniões da forma mais 
eficiente possível. Mas tem que trabalhar dentro da ética democrática de tolerância, respeito 
e colaboração para chegarem a consensos que beneficiem o bem-estar geral de todos - e 
não apenas daqueles que lhes dão apoio  politico.  
Com a legitimidade conferida pelo voto aos seus membros, representantes de todas as 
camadas sociais e tendências políticas do município, a  Camara  Municipal de Araguaina 
vislumbra o aperfeiçoamento do seu perfil de atuação, estabelecendo como ancora a 
ampliação da participação popular em suas deliberações. No entanto, esta participação não 
se resume a discussão e propostas, mas abre-se ao debate amplo de todas as questões 
do interesse público. 
Ao propor um planejamento de comunicação para a  Camara  Municipal de Araguaina, 
entendemos que, antes de tudo, é necessário entender as funções e o papel da  Camara  
Municipal nos contextos social,  politico  e econômico da cidade, bem como a natureza, a 
extensão e a qualidade de suas relações com a comunidade araguainense. 
Parte da população mais esclarecida da cidade já possui a consciência de que, num 
sistema democrático, os poderes são autônomos e independentes, com funções bem 
definidas. Diante da organização política brasileira, que nos faz uma república federativa 
democrática e representativa, sabemos que a execução dos serviços públicos cabe ao 
Executivo. Porem, é no Legislativo que são deliberadas, debatidas e aprovadas as leis que 
regem a sociedade, seja nos âmbitos Federal, Estadual ou Municipal. Cabe, também, ao 
Legislativo, a fiscalização externa, financeira e orçamentária, além do controle e 
assessoramento dos atos do Executivo, por meio da atuação dos vereadores. 
Presente em todas as decisões políticas e grande parte das decisões administrativas da 
cidade, a  Camara  de Vereadores de Araguaína, o Poder Legislativo Municipal, vem 
evoluindo a cada legislatura, buscando se alinhar as necessidades da população e se 
desenvolver no mesmo ritmo em que a cidade cresce e se moderniza. 
Araguaina nasceu as margens do Rio Lontra, por volta de 1876. Cresceu com a agricultura 
e se projetou para o mundo a partir da construção da rodovia Belém  Brasilia  e, mais tarde, 
da criação do Tocantins. A cidade tonou-se município, oficialmente, em 1° de janeiro de 
1959, meses após sua emancipação, em 14 de novembro de 1958, data em que se 
comemora o aniversario da cidade. A primeira legislatura da  Camara  Municipal de 
Araguaina possuía sete vereadores e a Sessão de instalação ocorreu no dia 31 de janeiro 
de 1961. As primeiras comissões compostas foram: Comissão de Justiça e Trabalho e 
Comissão de Finanças, Comissão de Educação e Redação. 
Em 1973, em virtude do número de eleitores, a  Camara  passou de 7 para 9 vereadores e, 
em 1981, passou a ter 13 vereadores. Na legislatura de 2005 a 2008, em razão de 
mudanças nas regras e quantidade de eleitores, a  Camara  Municipal de Araguaina voltou 
a ter apenas 11 vereadores. Este número voltou a subir em 2013, quando a  Camara  passou 
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a ter 17 vereadores, quantidade que permanece até o presente momento, na 16a  legislatura 
da Casa. 
O município, que já foi reconhecido como a Capital do Boi Gordo, hoje tem quase 200 mil 
habitantes e é tido como a Capital Econômica do Tocantins, por sua forte influência em toda 
a região. Nos últimos 10 anos, a cidade experimentou um desenvolvimento até então nunca 
visto e, em todas as ações da prefeitura pode-se observar, também o trabalho da Câmara 
de Vereadores, aprovando projetos e fiscalizando a aplicação dos recursos que se 
reverteram em benefícios para a comunidade, como mais de 7.000 casas populares, 
reforma da Feirinha, pavimentação de ruas e avenidas por toda a cidade, ampliação de 
escola e unidades de saúde; a implantação do CER (Centro Especializado em Reabilitação); 
UTIPediátrica; Centro para Recuperação de Dependentes Químicos; a construção do Eco 
Parque Cimba; e a Via Lago, entre outras conquistas importantes. Em todas elas, também 
existe o carimbo da Câmara Municipal, e isso precisa comunicado à população e 
compreendido pelo cidadão araguainense. 
Se, por um lado, Araguaina vem vencendo o desafio de se organizar urbanisticamente, por 
outro, tem a vantagem de poder fazê-lo de forma dinâmica, discutindo com a sociedade os 
rumos que deseja tomar. 
Os passos dados apontam para um direcionamento positivo, pois, apesar de problemas 
pontuais, Araguaina já desponta em termos de qualidade de vida em comparação  ãs  
demais cidades do Tocantins e até mesmo da Região Norte. 
Posições políticas a parte, pode-se dizer que, hoje, há uma relativa harmonia entre os 
poderes Executivo e Legislativo do Município e destes com os demais poderes em nível 
estadual e até mesmo federal, que configura um momento propicio para o desenvolvimento 
da cidade e da sua gente, demonstrando, também, maturidade e vontade política da Casa 
de Leis, fazendo valer a representatividade concedida pelos cidadãos araguainenses aos 
vereadores democraticamente eleitos. 
Esta harmonia é importante, afinal, é no município que o cidadão vive, trabalha, circula e 
procura a satisfação de suas necessidades básicas, como moradia, saúde, educação, 
alimentação e lazer. E todas essas demandas, num sistema representativo, exigem que a 
população tenha vereadores capazes de dialogar com a sociedade e buscar soluções que 
venham ao encontro de todos os anseios, tornando-se factíveis por meio de projetos de lei 
aprovados e por meio de uma fiscalização eficiente das ações e do orçamento da Prefeitura. 
A Câmara Municipal de Araguaina é formada por 17 vereadores livremente eleitos, 
representantes dos diversos segmentos da sociedade e ideologias políticas diversas, 
trazendo para a Casa de Leis heterogeneidade, diversidade e representatividade. 
Cabe a eles a discussão e aprovação dos principais instrumentos de planejamento 
municipal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual, do Plano Plurianual e 
do Plano Diretor. Ou seja: o que é debatido na Câmara impacta diretamente na vida do 
cidadão e na dinâmica estrutural e socioeconômica da cidade, dando ao Legislativo 
Municipal um papel decisivo nos contextos social,  politico  e econômico. 
Diante disso, a natureza, a extensão e a qualidade das relações da  Camara  com seus 
públicos são complexas, vastas e profundas, pois todas as demandas da cidade passam 
por ali, recebendo pressões de todos os lados, uma vez que, pela sua natureza, a Câmara 
Municipal é representativa de toda a sociedade e deve, portanto, responder a todos, 
prestando contas de seus atos, mobilizando a participação popular, abrindo espaço para 
que todas as vozes sejam ouvidas e buscando atender, dentro das premissas da 
democracia, aos principais anseios da sociedade, no sentido da consolidação de uma 
cidade mais inclusiva. Tudo isso, dentro dos preceitos da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
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Num momento de eleições gerais, no qual se discutem os rumos do Pais e do Estado, com 
a escolha de novo Presidente da República, Senadores, Deputados Federais, Deputados 
Estaduais e Governador, a cobrança por melhores serviços públicos e a necessidade de 
dar respostas rápidas à população serão ainda mais fortes. Mais do que nunca, o 
Legislativo Municipal deverá estar e se fazer percebido próximo do cidadão, pois, por mais 
que se cobrem respostas das autoridades federais e estaduais, é o município que precisa 
estar apto a garantir o acesso do cidadão aos serviços públicos. 
Assim, momentos de turbulência política e econômica pelos quais passam o Brasil e o 
Tocantins certamente terão reflexos em Araguaína. E é hora de mostrar as pessoas que é 
preciso saber separar o joio do trigo. É preciso aumentar a proximidade e a qualidade das 
relações entre os vereadores e o povo, para que não haja o risco de todo o Poder Legislativo 
cair na vala comum do denuncismo, no qual toda a classe política tem sua imagem 
arranhada em função de irregularidades cometidas por pessoas ou grupos isolados. Isso 
vai exigir da Câmara Municipal maturidade também na sua forma de comunicação com o 
cidadão araguainense. 
Neste sentido, a  Camara  Municipal esta ciente de que o momento — sobretudo após o 
período da pandemia de Covid-19, onde muito serviços foram paralisados e no qual a 
comunicação com a população se tornou menos presencial - é de tornar-se mais aberta 
participação popular, mais presente nos debates dos problemas que afetam o dia a dia do 
cidadão, no sentido de atender a todas as esferas da sociedade, como uma grande casa 
de representação. 
0 que se percebe é que, apesar dos investimentos realizados até o momento em 
comunicação, o Poder Legislativo Municipal ainda tem dificuldades nesta aproximação, 
percebendo o distanciamento do cidadão comum nas questões do parlamento municipal, 
bem como uma grande parcela de incompreensão da população sobre as reais atribuições 
e obrigações da Câmara Municipal. Tudo isso, reforçado pelo tradicional quadro de 
descrédito que impacta toda a classe política. Tudo isso demanda um esforço maior de 
comunicação por parte da Câmara Municipal. Dai a criação e o desenvolvimento, pela 
Casa, de instrumentos que visam a diminuir a distância entre a Câmara e o cidadão, e 
vencer as barreiras da falta de participação, como a retomada das Sessões nos Bairros, 
após o controle da pandemia, possibilitando aos vereadores um contato mais próximo com 
a população, ouvindo e buscando soluções conjuntas para cada bairro da cidade, junto com 
a comunidade. 
Mais do que uma forma de ver de perto e se fazer presente na vida do cidadão, as Sessões 
nos Bairros permitem uma ampliação da participação popular. Uma nova forma de enxergar 
o legislativo. 
Obviamente, a realização dessas sessões irá demandar um novo tipo de comunicação. 
Uma comunicação mais dinâmica, interativa, acessível as pessoas mais simples e 
instigante, para despertar o desejo de participação popular. 
0 entendimento que se forma em torno desse problema de comunicação é que precisamos, 
antes de tudo, falar a  lingua  das pessoas mais simples, fazer parte do seu dia a dia, 
estarmos, de certa forma, envolvidos com aquilo que acontece no seu portão, na sua praça, 
no seu caminho de futebol.  So  assim vamos estabelecer esse elo de confiança. 
0 objetivo desse plano, que vem ao encontro dos anseios da casa, é reforçar aspectos 
positivos da Câmara Municipal, mostrando que nossos vereadores estão ali, perto das 
pessoas, prontos para contribuírem com a cidade. E mais: mostrar que os bons resultados 
obtidos pela Prefeitura Municipal também passam pela discussão e aprovação dos 
vereadores, que são atores importantes nesse bom momento da administração pública em 
Araguaina, que tem sido destaque em todo o Brasil. 
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Como resultado desses esforços, teremos não apenas as pessoas participando das 
Sessões nos Bairros, mas também a percepção de uma Câmara Municipal mais atenta aos 
anseios e expectativas de sua gente. 
Além dessa ação, que certamente exigirá uma comunicação bem coordenada, é preciso 
utilizar, com eficiência seus meios próprios de divulgação e midia espontânea, com 
destaque para as redes sociais e o portal na internet para estimular e ampliar a participação 
popular nas rotinas dos vereadores. 
E preciso potencializar o trabalho já desenvolvido no âmbito da assessoria de imprensa. É 
chegada a hora de mostrar ao povo que a Câmara Municipal está ligada ao que acontece 
na cidade. Que é aqui que os assuntos de interesse de todos devem ser debatidos. E que, 
independentemente de ideologias políticas ou quaisquer outras, é aqui que o cidadão tem 
voz para se expressar, exigir seus direitos e cumprir com o seu dever cívico de participar 
da consolidação da Araguaina que todos nós desejamos. 
É hora de combater o senso comum de que os vereadores trabalham pouco, que legislam 
em causa própria, que são suspeitos número 1 em escândalos de corrupção. É hora de 
mostrar uma Câmara democrática, proativa, participativa, transparente e afinada com os 
anseios da comunidade. 
A comunicação da Câmara de Araguaina, após a implementação deste plano aqui 
proposto, deixará de ter um caráter meramente informativo e passará a assumir uma função 
de mobilização popular, propondo novas atitudes por parte da população, sensibilizando as 
pessoas a vencerem suas resistências e buscarem uma interação mais profunda com 
aqueles que fazem as leis e fiscalizam as ações da Prefeitura: os vereadores. 
Como resultado, vamos ampliar a transparência e prestar contas dos atos da Câmara, 
estimular a continua participação da comunidade no trabalho dos vereadores, e obter da 
comunidade a participação ativa na elaboração e aprovação dos projetos de grande 
impacto para o crescimento socioeconômico do município. 
Como resultado colateral, reforçaremos a imagem institucional da Câmara Municipal, tendo 
a Sessão nos Bairros como uma importante ferramenta para criar uma nova forma de 
relacionamento entre o povo araguainense e os seus vereadores, representantes no Poder 
Legislativo, para que essa legislatura deixe o seu legado de democracia, desenvolvimento, 
independência, transparência e participação popular. 

6.3.2 — ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

0  briefing  apresentado é bem claro quanto aos problemas de comunicação que a Câmara 
Municipal de Araguaina deve enfrentar. E torna-se um desafio fazer isso de forma criativa, 
dinâmica e em sintonia com os aspectos socioculturais da população. 
Buscamos uma comunicação que seja, antes de tudo, capaz de mostrar a Câmara como 
um agente para o desenvolvimento da cidade. Mostrar que os vereadores são peças 
importantes no jogo da democracia e fundamentais na representação do cidadão. E, por 
fim, mostrar que a Câmara está cada vez mais presente na vida da população, sobretudo 
com a retomada das Sessões nos Bairros. 
Essa comunicagAo deve gerar empatia e estabelecer vínculos de confiança entre os 
moradores e os vereadores, fazendo o cidadão buscar as vias de participação de forma 
ativa, não apenas a participação presencial na Sessão no Bairro, mas também utilizando 
os canais da Câmara, como as redes sociais e o portal na  Internet.  Estes devem ser a porta 
de entrada para que a população busque orientação em caso de dúvidas, atendimento de 
denúncias, acolhimento de elogios e reclamações, encaminhamento de solicitações 
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parlamentares, bem como informações sobre os demais projetos desenvolvidos pelo 
Legislativo Municipal. 
Especificamente sobre as Sessões nos Bairros, devemos dar um caráter de proximidade 
ainda maior com o público. Este público deve ver, nas sessões, a oportunidade de 
conversar com o seu vereador assim como conversa com um vizinho sobre os problemas 
e desafios do seu bairro. 
Tendo as ações da Sessão nos Bairros como elemento central da campanha, pretende-se, 
a partir da sua divulgação, despertar no cidadão o desejo pela participação e a sensação 
de proximidade com a Casa, desconstruindo eventuais conceitos negativos surgidos 
justamente pelo desconhecimento do processo legislativo por grande parte da população. 
Dessa forma, entendemos que a linguagem da campanha deve ser informativa, concisa, e 
transmitida com muita seriedade, partindo de assuntos do cotidiano das pessoas e da 
cidade para reforçar os laços entre os vereadores e a população de Araguaina. 
Paralelamente, é preciso trabalhar a imagem institucional da Casa, mostrando que ela ouve 
atenciosamente e abraça as causas da população, tem força, independência e respaldo 
para tomar decisões e que está realmente preocupada com os interesses da sociedade e 
do município. 
Com técnicas publicitárias arrojadas, abordagens criativas e envolventes, pretende-se 
fortalecer a imagem da Câmara como uma entidade próxima e acessível. 
Assim, o conceito base da campanha busca no linguajar popular do tocantinense, de dizer 
que as coisas próximas estão "bem aqui", aproveitando, também, o duplo sentido que a 
palavra "bem" proporciona. 
Este conceito, trabalhado publicitariamente, culmina no partido temático: "A Câmara  tá  bem 
aqui! ". Com esta ideia, mostramos, claramente, que a Câmara está ao lado do cidadão, e 
fazendo o bem, aproveitando o jeito simples de falar da nossa gente. Esse conceito reforça 
o fato de que a cidadania se faz na porta de casa, no próprio bairro, com a participação 
num programa que pretende aproximar o Poder Legislativo das pessoas. 
Dando suporte ao conceito principal, temos a expressão "Perto da gente, fazendo o melhor", 
que sugerimos, inclusive, para utilização como slogan da Câmara Municipal, reforçando 
essa proximidade, o trabalho proativo e os resultados positivos desse posicionamento 
próximo da população. 
Trabalhando a comunicação dessa forma, vamos contribuir para que a Câmara tenha sua 
imagem institucional credibilizada, sendo percebida pelas pessoas como uma entidade que 
não apenas fiscaliza ações da prefeitura e elabora leis, mas que se faz presente no dia a 
dia dos araguainenses, sendo um importante agente indutor do desenvolvimento 
econômico e social da cidade. 
Em todas as peças de publicidade vamos encontrar elementos bastante familiares da 
população mais simples, como as ruas, praças e parques da cidade, bem como pessoas 
da própria cidade, em situações corriqueiras, para que a população realmente se identifique 
com essa comunicação. 
Dessa forma, buscamos a adequação do partido temático e do conceito propostos 
natureza e áqualificação da Câmara e a seu desafio ou problema, geral e ou especifico, de 
comunicação, mostrando que a função da comunicação é justamente fazer essa ponte, 
essa ligação, entre população e o Legislativo Municipal. 
Portanto, a comunicação é assertiva e verdadeira em mostrar qual é a finalidade da 
mensagem transmitida. E, no que diz respeito à riqueza de desdobramentos positivos do 
conceito proposto para a comunicação, conforme já dito, o termo "A Câmara  tá  bem aqui" 
possibilita diversas interpretações favoráveis. Assim, sob todos esses aspectos, o partido 
temático possibilita desdobramentos positivos que serão explorados na campanha. 



Resumindo a estratégia, afirmamos que o conceito responde positivamente aos principais 
questionamentos da comunicação: 
0 que dizer? 
De formas variadas e adaptadas a cada meio de comunicação, a campanha dirá, 
basicamente, que a  Camara  de Vereadores de Araguaina está voltando com a Sessão nos 
Bairros, uma oportunidade para o cidadão levar as demandas do seu bairro, conversar com 
o seu vereador, e juntos, alcançarem mais melhorias para a comunidade. 
A comunicação convidará o cidadão a dar sua opinião sobre asfalto, limpeza pública, 
creches, postos de saúde e todos os outros assuntos que dizem respeito ao seu bem-estar 
e ao desenvolvimento do bairro onde mora. 
Como se trata da comunicação institucional do evento (pois a agenda das Sessões nos 
Bairros ainda  sera  definida), a mensagem alertara as pessoas a ficarem atentas ao 
calendário (que será posteriormente divulgado) e participem das sessões. 
Por fim, as pelas reforçaram a mensagem institucional de valorização da  Camara  e dos 
seus membros, dizendo que, em Araguaina, onde tem obra do município, tem o trabalho 
dos vereadores da  Camara  Municipal. 
0 ponto alto da campanha será a massificação do conceito central: A  Camara  ta bem aqui! 
Perto da gente, fazendo o melhor. 
Como dizer? 
Utilizaremos uma linguagem popular, direta, objetiva e clara, com imagens de pessoas e 
lugares próprios de Araguaina, mostrando essa proximidade, essa vizinhança, e a relação 
direta do trabalho da  Camara  com a chegada de obras e benefícios aos bairros. 
Este tipo de linguagem foi escolhido pela facilidade que oferece de comunicar com 
diferentes tipos de público, de forma objetiva e fácil de se fazer entendida, 
independentemente do perfil  sociocultural  das pessoas atingidas pelas mensagens. 
A quem dizer? 
Em atendimento ao  briefing,  a campanha  sera  dirigida a toda a comunidade, visando torna-
la conhecedora dos trabalhos e dos resultados obtidos pela Casa de Leis. Obviamente por 
questões técnicas, o foco maior  sera  nas pessoas acima dos 16 anos, pois a estas pessoas 
é dado o direito de serem eleitores, escolhendo seus representantes. 
Quando dizer? 
0  briefing  limita as ações da campanha em 30 dias. Apenas a titulo de planejamento, de 
forma hipotética, definiremos o período de ações publicitárias entre os dias 1° e 30 de 
janeiro de 2023. 
Que instrumentos, ferramentas e meios de comunicação utilizar? 
Reforçamos que  sera  uma campanha integrada e participativa, envolvendo desde os meios 
eletrônicos aos digitais, passando também pela midia exterior, midia alternativa e o apoio 
de peças de não-mídia. 
Todos os recursos de comunicação disponibilizados pela  Camara  Municipal serão 
alinhados aos motes da campanha, para termos uma comunicação em uníssono. 
Em síntese, os instrumentos que efetivarão a campanha serão, basicamente:  
Outdoor,  nas principais vias de acesso aos bairros.  
Video-mudo para painel de  LED,  nos pontos estratégicos que disponham dessa ferramenta; 
Cartaz, para afixação em locais de grande fluxo, nos bairros.  
Cards  nas redes sociais, para criar engajamento, aproveitando o poder de comunicação 
desse importante recurso próprio da  Camara  Municipal.  
Flyer  (15x21 cm, 4/4 cores), com informações mais detalhadas da campanha. 
Webbanners de internet, para veiculação em  sites  noticiosos locais. 
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Post  para envio via WhatsApp, aproveitando o alcance orgânico dos diversos grupos de 
mensagens existentes no âmbito da Câmara, bem como grupos de bairros e vizinhança na 
cidade.  
Spot  para rádio com disponibilização para eventual uso no sistema de som interno da 
câmara).  
Spot  para carro de som, para mobilização nos bairros da cidade. 
Comercial de TV  (VT)  para veiculação em TV aberta local e internet. 
Os formatos de cada uma dessas peças serão detalhados adiante, assim como a estratégia 
adotada para a sua distribuição. 
Todos os cuidados estéticos (imagens, ilustrações, gráficos, tipologias, cores, trilhas 
sonoras e vozes da locução) bem como textuais (abordagem temática, clareza de 
linguagem, uso da escrita coloquial e outros) foram tomados para proporcionar adequação 
das peças ao universo cognitivo do público-alvo, bem como a exequibilidade da estratégia 
de comunicação publicitária proposta para a solução do problema de comunicação. Afinal, 
tratam-se de instrumentos e midias já utilizados pelo Poder Público local em suas 
comunicações, e cuja execução se enquadra nos padrões técnicos e orçamentários, 
possibilitando otimização de recursos e alcance dos objetivos definidos no  briefing.  
Por fim, ressaltamos que, na estruturação desta estratégia de comunicação publicitária, 
levamos em conta a capacidade de articular nossos conhecimentos sobre a Câmara 
Municipal de Araguaina, o contexto no qual se insere, seu desafio de comunicação para o 
momento e a relação do parlamento araguainense com os seus públicos-alvo. 
Esta análise nos permite dizer, com alto grau de assertividade, que a campanha proposta 
se adequa a todos os critérios exigidos, sendo capaz de alcançar os resultados esperados, 
tanto em termos de penetração junto ao público-alvo, como em termos de impacto e  recall  
(lembrança) da mensagem. 
As peças se encontram em anexo, para avaliação de sua qualidade técnica e conceitual. 

6.3.3 — IDEIA CRIATIVA 

Conforme detalhado na estratégia de comunicação publicitária sugerida, vamos apresentar 
uma campanha alegre, descontraída, com o jeito e o sotaque do povo araguainense, uma 
gente simples, trabalhadora, hospitaleira e participativa. 
0 conceito "A Câmara  tá  bem aqui" deverá entrar naturalmente na vida das pessoas, 
passando a fazer parte do seu cotidiano, nas conversas de portão, nos bate-papos das 
praças, nos pontos de ônibus, enfim, por todos os locais onde a população interagir entre 
si e com o Poder Público. 
Esse envolvimento natural das pessoas com a campanha será obtido com peças 
publicitárias que impactem positivamente no seu dia a dia, enquanto estiverem no seu 
ambiente doméstico, no transporte, nos locais de concentração de público e até mesmo no 
ambiente digital. 
Respeitando as condições estabelecidas pelo Edital, e em consonância com as 
características da campanha, como verba disponível, público-alvo e período de veiculação, 
entendemos que as peças com melhor capacidade para garantir  recall  desejado para esta 
ação de comunicação são: 
1-VT  (30"), com a função de massificar a mensagem, levando-a para os lares, com o apelo 
da emoção e da linguagem lúdica, por meio da TV aberta. Este material será veiculado, 
também, nas redes sociais e no Portal da Câmara Municipal, sem custos de midia. 



2- Spot  de Rádio (30"), com a função de fixar na mente do ouvinte a mensagem da Câmara, 
possibilitando atingi-lo a qualquer momento, mesmo que ele esteja realizando outras 
atividades, falando diretamente ao "seu ouvido", de forma pessoal. 
3- Outdoor  (9x3m, policromia), com a função de impactar, com imagem chamativa e 
mensagem curta e direta, as pessoas que trafegam pelas principais ruas e avenidas. 
4- Video  mudo para painel de  LED  (15"), com a função de impactar as pessoas em locais 
de grande aglomeração, em pontos estratégicos de Araguaina. 
5- Webbanner (300x600px), com a função de levar a mensagem da Câmara para os 
principais blogs de noticia da cidade, permitindo, inclusive, um  link  direto que conduza ao 
portal da Câmara com apenas um  clique  sobre o webbanner. 
6- Card  para redes sociais  (posts),  com a função de aumentar o engajamento e a 
mobilização da sociedade, principalmente os públicos mais jovens. 
7- Flyer  (15x21cm, 4/4 cores), com função de levar informações mais detalhadas da 
campanha, sendo disponibilizados na recepção da Câmara Municipal, Prefeitura e órgãos 
públicos municipais na cidade. 
8- Post  de WhatsApp, com a função de movimentar os grupos de conversas na cidade com 
mensagens da Câmara não apenas sobre a Sessão nos Bairros, mas outros temas 
relevantes para a comunidade. 
9- Spot  (60") para carro de som, com a função de levar para os bairros mais afastados, bem 
como para a zona rural a mensagem da campanha, numa comunicação de proximidade e 
intimidade com o público. 
10- Cartaz (papel, 46x64cm, policromia), com a função de levar a mensagem aos locais 
públicos por onde as pessoas circulam, permitindo alcançar um público massivo com menor 
investimento. 
Todas essas peças serão distribuídas e/ou veiculadas conforme estudos prévios de midia, 
e terão seus formatos e características adequados a cada situação, observando-se os 
critérios estéticos, técnicos, de economicidade e de criatividade definidos neste plano, 
conforme pode-se observar nos  layouts.  

6.3.4 — ESTRATÉGIA DE MiDIA E N1A0 MIDIA 

Considerando a verba referencial de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a estratégia para o 
planejamento de midia foi otimizar ao máximo o investimento, atingindo o maior número de 
pessoas em Araguaina, contemplando todos os veículos que, de acordo com análise de 
hábitos de consumo de midia do público-alvo, permitem atingir o maior alcance, impacto, 
penetração e  recall  da mensagem, com otimização de custos, visando potencializar o efeito 
positivo da campanha em todos os públicos-alvo. 
Foi utilizado um montante de R$ 100.000,00, sendo que 19,48% (R$ 19.483,33) foram 
investidos em produção e 80,52% (R$ 80.516,67) investidos em veiculação e distribuição 
de midia e não midia. 
0  target  (público-alvo) definido para a campanha foi: ambos os sexos, classes A, B, C, D, 
E, de todas as idades, mas com foco maior em cidadãos acima dos 16 anos (eleitores). 
Para se atingir o maior número de pessoas do  target  definido pelo melhor custo-beneficio 
e com embasamento e orientação da pesquisa do CENP, publicado em março de 2021, 
onde o percentual de investimento em meios de comunicação se deu da seguinte forma: 
51,9% no meio televisão aberta, 2% no meio jornal, 4,2% no meio radio, 0,6%, no meio 
revista, 8,6% em 00H midia exterior, 0,1% em cinema e 26,7% em internet. Portanto, 
dentre as midias disponíveis, optamos pelas midias de maior audiência: TV, Rádio,  Internet  

e Midia Exterior. 
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Utilizando esses dados como referência, definimos que o planejamento contemplará o 
período de 30 dias, iniciando no dia 01 de janeiro de 2022 e finalizando no dia 30 do mesmo 
mês. 
Desta forma, distribuímos a verba em veiculação da campanha considerando que as midias 
selecionadas atenderão á necessidade de massificar a mensagem junto ao público-alvo 
definido. 0 planejamento não contempla outros veículos em virtude da relação custo-
beneficio não se mostrar vantajosa comparada aos veículos utilizados. 
MEIO TELEVISÃO: selecionado por sua elevada penetração e linguagem acessível 
população como um todo. A comunicação nesse meio eleva a visibilidade da mensagem e 
dá mais rentabilidade ao plano de midia. A distribuição da verba deste meio no valor de R$ 
52.167,17 (52,17%) se deu em cinco emissoras: TV Anhanguera-Globo, TV Jovem  Record,  
TV Amazônia  Band,  TV 0 Norte SBT, TV Meio Norte. 
A estratégia foi a veiculação de 01  VT  30" em  flights  alternados, concentrados na primeira 
quinzena do mês, com 152 inserções no total, para aumentar o impacto inicial da 
campanha. 
Ainda no meio TV, foram investidos R$ 330,00 (0,33%) para arquivamento na TV 
Anhanguera-Globo, além de R$ 8.550,00 (8,55%) na produção do  VT  de 30". 
MEIO RADIO: veiculo de apelo popular e grande capacidade de expandir a mensagem, 
inclusive ás pessoas que residem em áreas distantes dos centros urbanos. 0 rádio é uma 
alternativa de entretenimento, tendo muita força devido à sua característica regional. 
Visando otimizar a verba de R$ 9.641,50 (9,64%), a estratégia foi a veiculação de 1  spot  de 
30", alternadamente, em horário indeterminado, totalizando 319 inserções no período da 
campanha, em quatro emissoras: CBN FM, Tocantins FM, Araguaia FM e Terra FM 
Araguaina. 
Para produção do  spot  de rádio 30", foram investidos R$ 450,00 (0,45%) da verba total. 
MIDIA EXTERIOR (00H e DOOH)  (outdoor  e painel de  led):  este meio possui a capacidade 
de causar grande impacto visual, atingindo vários tipos de públicos em trânsito, 
proporcionando um resultado positivo instantâneo em uma campanha publicitária, porque 
além de divulgar, reforça a imagem, marca ou produto anunciado. 
A verba destinada ao  outdoor  será de R$ 2.400,00 (2,4%), na exibição de 4 placas de  
outdoor,  pelo período de 30 dias (janeiro), situados nas principais ruas e avenidas do 
município. Além disso, houve o investimento de R$ 3.000,00 (3%) na produção das quatro 
lonas. 
A verba destinada ao painel de  LED  será de R$ 1.798,00 (2,02%), na exibição de 1 painel, 
oferecendo 6000 visualizações pelo período de 30 dias. Além disso, foi utilizada a quantia 
de R$ 2.833,33 (2,83%) na produção de um  VT-mudo de 15", para este meio. 
MEIO DIGITAL  (INTERNET):  vem ganhando espaço a cada dia, através da busca de 
informação, conteúdo ou entretenimento, numa vertente crescente. Além de possuir um 
custo baixo para investimento, pode ser segmentada através de seus filtros por classe 
social, idade, escolaridade, diminuindo a dispersão do público a ser impactado, tendo a 
vantagem de ser mensurada de forma quase instantânea. A estratégia utilizada neste meio 
foi distribuir a verba nos portais  AF  Noticias e 0 Norte, investindo R$ 9.500,00 (9,5%) neste 
meio, sendo R$ 5.000.000 para  AF  Noticias e R$ 4.500,00 para o portal 0 Norte, para 
exibição de webbanners durante os 30 dias da campanha, nos formatos: 300x600px, 
200x200px e 300x255px. 
MiDIA ALTERNATIVA (CARRO DE SOM): Trabalharemos o carro de som com a contração 
de 62 horas no mês de janeiro, com investimento de R$ 4.030,00 (4%) em veiculação e R$ 
800,00 (0,80%) para produção de um  spot  de 60" para este meio. 
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NÃO MIDIA (CARTAZ,  FLYERS  E REDES SOCIAIS): Trabalharemos o não midia impresso 
com a distribuição de 1000 cartazes (46x64cm) e 5000  flyers  a serem afixados e 
distribuídos nas unidades de todos os órgãos públicos do município e em estabelecimentos 
parceiros da Câmara Municipal. Nestas peças, foram investidos R$ 2.750,00 (2,75%) em 
produção dos cartazes, R$ 1.100,00 (1,10%) na produção dos  flyers  e e R$ 650,00 (0,65%) 
na distribuição dessas peças. 
Atuaremos também em diversos canais utilizando de forma orgânica as redes sociais 
próprias da Câmara Municipal (portal da Câmara, YouTube, Facebook,  Twitter  e lnstagram) 
através de imagens e  videos  publicados de forma periódica e orgânica, sem investimentos 
em impulsionamento. Além de disparo de mensagem pelo aplicativo WhatsApp, 
aproveitando o banco de dados de números cadastrados na Câmara. Todos esses, 
importantes recursos próprios de comunicação, que ajudam a potencializar o impacto da 
publicidade. 
Com esta estratégia de midia, aliada à estratégia de comunicação e à criatividade das 
peças, acreditamos alcançar, com a máxima eficácia, todos os objetivos da campanha 
proposta, tanto o geral quanto os específicos, tornando conhecido e reconhecido o projeto 
Câmara nos Bairros, além de melhorar substancialmente a imagem institucional da Câmara 
de Vereadores de Araguaina, bem como de todos os vereadores que compõem a atual 
legislatura. Tudo isso, com total lisura e retidão no uso do erário, transparência na prestação 
de contas, e total observância aos preceitos de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade e Eficiência na gestão. 
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Veiculo I  Programa  Formats 
Dura030 

Valor 
limbo> 

103.4 1 Srmulação do Plano de Distributio de Midia e Não Midia 
Campanha Ta hem aqua  sua  Camara Municoal 

Period°, 01 431 de ant 2023 
2 
	

7 
	

10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
O 	 O 
	 o SIT 

	
ID 
	

O 
TV Aberta 

TV Anharguera Globo - Araguaina  

Born  dia  Brasil - 08630 VT 30" 272.00 1 1 1 1 
Mars Voce - 09h30 VT 30' 177,00 1 1 1 1 di 
Enacntro -10515 VT 30' 274,00 1 1 
Jana] Anhanguera 14  Edrção 121100 VT 30' 511.00 1 1 1 1 
Vat a Pena  Ver  de Novo - 18h45 VT 30' 187.00 1 1 1 
Show de Guinta  Feira  I - 22h35 VT 30* 59500 1 1 
J. Anhanguera 2'  Edição  (sob) - 19h20 VT 30" 904,00 1 1 1 
Noveta 188 Isob) - 18H35 VT 30" 48300 1 1  
Novela das  188- 19H40 VT 30-  890.00 1 1 1 
E de Casa - 10630 VT 30" 20600 1 1 
Caiderão - 18655 VT 30" 273.00 1 1  
Altas Horas  -23610 VT 30' 164.00 1  
Globo  Rural VT 30" 378.00 1 1 
Auto  Esporte  - 09530 VT 30" 37400 1 1 
Dornrgao - 18h05 VT 30' 703.00 1 1 1 
Fantastsco - 21h00 VT 30' 1.101,00 1 .1 1 
Sot-Total 

Jos,ern Record Aragua  na 

Fala  Brasil - 081130 VT 30" 264.00 1 1 1 1 
How em Da - 101100 VT 30' 265.00 I 1 I 1 1  
Jornal da  Record - 19h50 VT 30" 1.235.00 1 1 
Fat Brasil Especial (.6) - 07h30 VT 30' 264.00 1 1  
Cidade Alerta  Espeual bob) - 17960 VT 30-  311.00 1 1 
Hera do Faro (dorn) • 15815 VT 30' 517.00 1 1 
Domngo  Espetacular  (dorn) • 19845 VT 30" 679,00 1 1 
Camera Record tdorn) - 23h45 VT 30' 618,00 1 
Sot-Total 

TV  Amazónia  Band - Araguana 
8.a Brasil - 081100 VT 30" 150.00 1 1 1 1 1 1 
The Chafe - 054100 VT 30" 146.00 1 1 1  
Jogo Aberto  - 11h00 VT 30' 415.00 1 1 1 
Band  Cotada  - 12030 VT 30" 210.00 1 1 1 1 1 
Brasi  Urgente  - 18650 VT 30" 39600 1  
Acelerados  (sab) -20625 V7 30" 328.00 1 1  
Duelo  de Maas (sab) - 23645 VT 30" 1.320.00 1 1 
Show do  Esporte  II  (dom)  -10h30 VT 30" 336.00 1 1 1  
Perrengue na  Band - 20600 VT 30' 336.00 1 1 1 
SW-Total 

TV 0 Norte 081- Araguatna 
Primeim  Impacto  .06830 VT 30" 155,00 1 1 1 1 1  
Verdade na  TV - 12500 VT 30' 650.00 1 1  
Casos  de Famila - 16630 VT 30" 526,00 1  
Programa  Raul Gil (sob) - 14h15 VT 30' 369.00 1 1  
Programa  do Rattly -22615 VT 30' 1_015.00 1 
A  Praça  e  Nossa  (gut) -23h15 VT 30 971.00 1 1 
Domngo legal  (dom)  - 11100 VT 30' 642,00 1 
Elana  ¡dom)-  15h00 VT 30" 790.00 1 1 
Program. Silvio Santos  (dom)  .20600 VT 30" 1.083.00 1 
Sot -Total 

MewNorte' Programa Agora 

Programa Agora 	12600 VT 30 1 8150 1 1 	2 2  1 	2 	2  1 	2  I_ 	1 	1 	2j 	2 	2 2 I 1 2 2 	1 2 	2 2 	1 2 1 2 	2 
Sol -Total 

Rador CON FM - Araguaina 
Horan° IndelemIrnado SPOT 1 25 00 4 1 	4 I 	4 	1 	1 	1 	4 	11 	3 	1 	3  1 	3 3 3 3 3 3 3 3 	1 	3 3 3 	1 3 	1 3 	3 
Sot-Total 

Radio Tocantins FM - Aragtaina 
Horan° Inoetennnado SPOT 30 37 00 1 4 	4 3 	3 1 	2  1 	3 	2 	2 	3 	2 3 2 3 3 2 	1 3 	I 	2 3 2 3 1 2 	3  
Sot-Total 

Rido Araguaa FM- Araguaina  
Horan° Incletennnado SPOT 30' 3570  1 3 4131413141 	13  1 	213 1 	2 1 	3 1 	2 -1 	3 2 	1 3 2 1 	3 2 3 1 2 1 3 	2 
Sul Total 

errao 	cm. Aragjaina 
Hcrano Inrietermrado SPOT 30 1 25,00 1 4 	4 	1 3 	1 	4 	1 	3 	1 	3 	1 , 1 	1 	3 	1 	3  1 	3 1 	3 3 1 	3 1 	3  1 3 3 3 	3 3 3 	1 3 	1 3 	1 	3 	1  
Sul-Total 

Cano de Som  Vi  cus Publosdades 
CARRO DE SOM 1  SPOT 60' 65.00 3 	3 3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	2 	2  
CARRO DE SOM - 2  SPOT 60 65,00 3 3 3 3 3 3 3 	3 2 2 
Sul-Total 
Total IV Rádio-Carro de Som Aberta  

Mow DgealtPortaeSileAe‘banner 
AF Nowas - Web Banner 300X600 l it  [ 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 1 	1 1 1 	1 1 1 	1 1 1 	1 1 	I 	1 
Total Jornal 

Portal 0 Norte 	Web Banter 300%600 1 1 	1 	I. 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 ti 	1 	1  
To 	Jornal  

Recursos Propros 
Facebook s Camara Muncnal de Aragualna 300,600 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 	1 	1t 
Smatagrarn ¡ Camara on Araguaira  Formato Padrão  0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	1 	1 	1 
VouTuhe I Camara de Aragualna VT 30" 0.00 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1111 
Total  See Attebbarterl 

Arouvarnento Digital 	"Ns Anhangue a  Globo  
Arguharnento Digstal - TV Anhanguora  Globo  1\1  30" 1 	330 00 	1 I. 	I 	III 	 1111 	1111  
SW-Total 

Não  Vida I Deartucao de Carl. e Flyers 
Datntarsulo cle cartaz I 	46 tr 64 an I 	290.001 Dssmbuição em orgaos públicos muncoars, balcões de a.endmento. comercia local 
S..4-Total 

Não  Mrdia I  Datribucao de Carta. e Flyers 
Detriburão de Ryers 1 	15321 1 	360.00 1 Dishbucao em orgaos públicos municipais. balcões de mendrnento. cormirco local  
Sul-Total 

Outdoor-Locação  Panel 
(hectors I 	92053.00 I 	600.00  I 04  Locações  de Panels Outdoors  Seriado  30 gas 01101  a  31:01123 
Sul. Total 

TV LED - Veculaçâo mensal penal° 30  dias  01.01 a 31101,23 
ParaLed - Vstieo Indoor 1 VT 15' 029 100 100 	100 	100 	OD 	100 	100 	.00 	100 	103 	100 	100 100 	100 	100 	100 	los 	100 	100 	100 	100 	100 	100 100 .00 	100 
ParaLed - Voeo Indoor 2 _ VT 15' 0.29 100 100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 100 100 	100 	100 	100 	100 	100 	140 	100 	100 	100 100 .00 	IDO 
Sul-Total  

Não Mida - Produção 	flea  
Produoto de VT  30' 8.555.00 Alocado  eel  Produção 
Produção  de Spot  60' 800_00 Alocado em Produção 
Produção  de Spot  30* 450.00 Alocado  ern  Produção 
Produção  de VT  para  LED  15' 2.833.33 Alocado em Produção 
Produção de cartaz. 4:3,  panel douche  fosco 1159 46X64orn 2.753000 Alocado em Produção 
Proritresio de flyer. 4:4 cares. pallet COiche 10500 1159 
Prodscholmoressão Outdoor Iona 240g 

1502100 
9.000372Õ 

0.220000 
750000000 

Alocado em Produção 
Alocado em Produção 

Ste-Total  
11 	Total Web e  Não  Uidia + Praha-tea Grifoca 



2,9 	30 31 Ins. Total 

0,00 
4 1 088,00 
4 531,00 
2 822,00 
4 2.044,00 
3 1.110,00 
2 1.020,00 
2 1.808,00 
2 483,00 
3 2.670,00 
2 412,00 
2 546,00 

164,00 
378,00 

2 748,00 
3 2.109,00 
3 3.303,00 

40 19.23600 

5 1.320,00 

5 1.325,00 
2 2.470,00 
2 528,00 
2 622,00 
2 1.034,00 
2 1 358,00 

618.00 
21 9.275,00 

6 900,00 
3 438,00 
3 1,245,00 
6 1.260,00 

396,00 
2 656,00 
2 2.652,00 
3 1.008,00 
3 1.008,00 

29 9.563,00 

775,00 
2 1.300,00 

526,00 
2 738,00 

1,015,50 

2 1.942,00 
2 1.284,00 

1.580.00 
1.083,00 

18 10.243.00 

2 	2 44 3.850,17 
44 3.850,17 

1 	3 	1 	3  88 2.200,00 
88 2  200.00 

1 	3 	1 	3  72 2 664.00 

72 2664,00 

1 	3 	1 	2  75 RS 2877.50 

75 2677.50 

1 	3 	1 	3  84 RS 2 100,00 
84 2.100,00 

3.  95 2.015,00 
3.  RS 2 015 00 

62 4  030.00 

535 65.838,67 

1 	1 	1 	1 	1 	31 80 5000.00 
31 RS 5.000,00 

1 	1 	1 	1 	i 	3' RS 4 500.00 

31 R$ 4.500,00 

31 88 0.00 
31 08 0.00 
31 190 0,00 
93 RS0,00 

I 	.1 RS 330.00 
330.00 

95 290,00 
290.00 

190 360.60 
360,00  

 

I 	.1 I 

 

RS 2.400,00 

 

   

2.400.00 

  

      

                

                

DO  
DO 

 

100 

 

100 

  

3100 

  

RS 899,00 

 

               

 

100 

 

100 

   

3100 

  

90 599.00 

 

                

                

        

6200 

    

1.798.00 

  

                

                

RS 8.550,00 
190 808,00 
RS 450,00 

1000 
5000 

4 

RS 2.833,33 
RS 2.750,00 

RS 1.100,00 
R$ 3.000,00 

6008 
12740 

19.483,33 

10.3.4 -19806090 Geral: Período de veiculação: valores 
(absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em 
mktia, separadamente por meios: e os valores (absolutos e 
percentuais)alocados  na produção de cada peça, 
separadamente de midia e não mídia. 

Formato Dias  Ins  /  Old  Período Total Bruto R$ % 

Meios utilizados 
TV Aberta /  5 Emissoras)  VT  30' 30 152 01(01/a 31/01/23 R$ 52.167.17 17,39 
Rádio (4 Emissoras)  Spot  30 30 319 01/01/ a 31/01/23 195 9.641,50 3,21 
TV  LED  (1 Fornecedor)  VT  15" 30 6200 01101/a 31101/23 RS 1.798,00 0,60  
Cam)  de Som  Spot  60' 22 62 01/01/ a 31/01/23 195 4.030,00 1,34 
Distribuição de Panfletos e Cartazes  (promoters)  Cartaz 46X64,  Flyers  15221 2 6000 01/01 a 02/01/23  le  650,00 0,22 

0,80 Locação Painel  Outdoor Outdoor  lona 900X3.00 30 4 01/01 a 31/01/23 RII 2.400.00 
Internet/Site (2 Provedores) 3000 600px, 200 0200 px, 300 x 255 30 2800000 01/01/ a 31/01/23 R$ 9.500.00 3,17 
Arquivamento Dicirtal (globo)  VT  30' 30 1 01/01 a 31/01/23 R$ 330,00 0,11 
Recursos Própnos 1000 x 1C00 px,  VT  30' 30 0 01/01/a 31/01/23 195 0,00 0,00 

Total de  nib.  RS 35.053 R$ 80.516,67 26,84 

Produção 

Peças Formato  Old  Valor Unitário RS 
Total Produção 

RS 
Produção de  VT  30" - 1 8550,00 R$ 8.550,00 2,85 
Produção de  Spot  60-  1 800,00 195 800,00 0,27 
Produção de  Spot  30" 1 450,00 RS 450,00 0,15 
Produção de  VT  para  LED  15' 1 2833,33 RS 2.833,33 0,94 
Produção de Outdoor,lona 240g 9.X3cm - 4 750.00 RS 3.000,00 1,00 
Produção de flyer,4/4  cores, couche  1159 frente e verso 15)(21cm - 5000 0,220000 195 1.100,00 0,37 
Produção de  cartaz, 4/0, papel couché fosco 120g 460 64 cm 1000 2,750000 R$ 2.750,00 0,92 

Total de produção RS 6008 RS 19.483.33 6,49 
Total Geral de  Oda  • Produção 41.061 R$ 100.000,00 33.33 

Observação• Tabela cheia dos velculos Valores brutos Desconsiderados os custos internos e honorários de terceiros 
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Raciocínio Básico 

Para atendermos de maneira mais ampla e assertiva o  briefing  da campanha e, por 
consequência, o plano de comunicação, deve-se começar por entender qual o papel do 
Poder Legislativo Municipal. 

Em seus estudos de política,  John Locke  considera o Legislativo o órgão Supremo do 
Estado e, na Constituição Americana, ele figura em primeiro lugar entre os Três Poderes. 
Esta grandiosidade fica evidenciada por meio de sua grande função: falar em nome do 
povo. Na verdade, este é o ideal que deve nortear a prática enquanto representante da 
sociedade. A organização do Legislativo tem o tônus democrático, porque reúne maioria e 
minoria e onde o confronto das ideias e a critica pública estão sempre presentes, 
evidenciando sua característica democrática. 

Em 05 de outubro de 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal, que resgatou: 
I - os direitos e as garantias individuais e coletivas e a cidadania; 
II — consagrou o Estado Democrático de Direito, definindo as principais políticas públicas; 
Ill - assegurou aos Municípios a condição de Entes Federados (CF,  Art.  1°, "caput"). Até 
então, o Município constituía parte do território do Estado; 
IV - as Câmaras deixaram de ser órgão do Governo Municipal, para se constituírem em 
Poder Legislativo:  "Art.  31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei." 

0 ente federativo Município, no Brasil, é um dos mais autônomos do mundo, de acordo com 
nosso ordenamento jurídico e se comprova pela capacidade de: I — eleição de seus 
representantes para os Poderes Municipais; ll - legislar sobre assuntos de seu interesse 
peculiar (CF,  Art.  30); Ill - tributar (CF,  Art.  156) e empregar seus recursos; IV - elaborar 
seus instrumentos de planejamento (PPA — LDO — LOA) e, V - organizar e administrar os 
serviços municipais sem interferência dos governos federal ou estaduais. 

0  art.  18 da CF/88, expressa: "A organização  politico-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos nos termos da Constituição". 

Os Vereadores são representantes do povo, por simetria ao  art.  45 da  OF:  "A Câmara dos 
Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em 
cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal." Para esse especial exercício de um 
mandato popular, o Vereador deve estar isento de vínculos comprometedores do exercício 
do cargo e não incidir em nenhum impedimento. Ao elevado grau de responsabilidade de 
legislar, fiscalizar e julgar, correspondem os deveres inerentes à conduta no cargo. 

As Câmaras e Vereadores pela sua proximidade com a realidade local, com a população e 
seus problemas e reivindicações, são a base da República. 0 povo espera das Câmaras 
Municipais que legislem bem e em favor do bem-estar geral da população, observados os 
princípios constitucionais do  art.  37 da  OF.  

É grande a responsabilidade do povo ao escolher os seus representantes, seja para 
elaborar a Constituição do Estado, seja para elaborar as leis infraconstitucionais, uma vez 
que afetam a vida dos próprios poderes, das unidades federadas e dos cidadãos. Mas vale 
observar que todas as leis precisam ser aprovadas pelo Legislativo, inclusive as que são 
aplicadas ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo e ao próprio Legislativo. Portanto, o 



Poder Legislativo assume enorme importância desde o desenho da Constituição, da feição 
do Estado, quanto da constituição dos demais Poderes. 

Na própria CF são definidos os objetivos fundamentais da República:  "Art.  3° Constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; Ill - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação." 

Esses objetivos compreendem todas as áreas de influência: economia, política, educação, 
cultura, saúde, moradia, mobilidade urbana, emprego e renda, bem-estar social  etc.  
Logo adiante, a CF dispõe sobre os direitos sociais:  
"Art.  6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 5 maternidade e 5 infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." 

Em resumo, os  art.  3°e 6° dão uma clara diretriz ou rumo do que se espera do Poder 
Legislativo Municipal. E uma tarefa desafiadora e de grande importância. Portanto, tudo 
quanto se insere na compreensão de "interesse local" (CF.  art.  30, I e V), é da competência 
da Câmara legislar, fiscalizar e julgar, nos limites da legislação vigente. 

No sentido geral, se espera que as Câmaras e Vereadores cumpram com suas funções 
institucionais. No sentido mais especifico espera-se que: 
- acompanhe e conheça a conjuntura política, econômica e social do Pais; 
- conheça a realidade e situação de seu Município; 
- os vereadores atuem em respeito mútuo, independentemente da cor partidária; 
- exerça suas funções com zelo e probidade; 
- represente fielmente o povo; 
- faça leis justas e necessárias; 
- que seja o guardião e promotor do interesse público e social; 
- que exija o cumprimento da LOM, das leis em geral, dos Orçamentos e do Plano diretor; 
- que seja independente do Executivo, mas atue em harmonia com ele; 
- que julgue as Contas do Prefeito com rigor e seriedade; 
que julgue o Prefeito e seus pares com imparcialidade; 
- fiscalize o Poder Executivo e seus órgãos com o rigor da lei; 
- promova apuração de eventual irregularidade através de CPI, quando necessário; 
- que as Comissões Permanentes realmente discutam as proposições para emissão de 
Parecer; 
- que as Comissões Permanentes, além de emitir pareceres, fiscalizem a Administração em 
suas áreas de atribuição. 

Entendendo um pouco mais sobre o papel da Câmara, partimos para uma leitura sobre o 
município de Araguaina, no qual esta Câmara de Vereadores legisla, onde analisamos 
dados econômicos, sociais e  politicos.  

Araguaina possui população estimada, em 2021, de 166 245 habitantes, sendo o segundo 
mais populoso do estado, atrás apenas da capital Palmas. 

É considerada centro econômico estratégico, indutor de desenvolvimento regional. 
Destaca-se por seu centro comercial varejista e atacadista, atendendo um mercado de 2 
milhões de consumidores em um raio de 250 km. 0 comércio é puxado pelo agroneg6cio, 
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cada vez mais profissionalizado e produtivo. A agricultura de precisão na produção de grãos 
e a pecuária de ponta movimentam as demais cadeias produtivas. 0 município conta com 
6 frigoríficos exportadores, além de 2 unidades produtoras e de abate de frango. 0 possui 
mais de 100 mil hectares de floresta plantados, incluindo eucaliptos, seringueiras e 
madeiras nobres, que geram oportunidade de negócios nos setores de movelaria, produção 
de celulose e de carvão. 

O indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), segundo a última edição do Atlas 
de Desenvolvimento Humano, em Araguaina foi de 0,752, mais alto do que a média do 
Brasil. 0 IDHM é calculado considerando três dimensões no município: a Educação, 
Longevidade e a Renda. Na classificação do IDHM no estado do Tocantins, é o município 
que ocupa o segundo lugar no  Ranking.  Já com relação aos municípios brasileiros ocupa a 
posição 177° (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013). 

Em 2020, o salário médio mensal era de 2.0 salários-mínimos. A proporção de pessoas 
ocupadas em relação à população total era de 19.8%. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 34.4% da população 
nessas condições, o que o colocava na posição 136 de 139 dentre as cidades do estado e 
na posição 3698 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2019, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 6,0 
no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4,6. A taxa de escolarização (para 
pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97,5 em 2010. 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9.39 para 1.000 nascidos vivos. 
Apresenta 15.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 76.9% de domicílios 
urbanos em vias públicas com arborização e 5.9% de domicílios urbanos em vias públicas 
com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Assim, nesse cenário, a Câmara Municipal de Araguaina, em sua atual gestão, busca se 
aperfeiçoar cada dia mais, construindo um amplo canal de informação para todos cidadãos, 
sobre as informações de todos os seus trabalhos, facilitando de várias maneiras a 
Comunicação entre o Legislativo e a população. 

A administração reconhece o desafio gerado pela falta de envolvimento da população com 
as questões do Legislativo, nesse sentido é necessário interagir mais com informações, e 
ampla divulgação dos trabalhos do legislativo, em especial no que se refere a fiscalizar as 
ações do Poder Executivo, e em destacar que as ações desta Casa de Leis são construídas 
em sintonia e em parceria com a sociedade. 

A administração de forma transparente, realizando todas as ações com a mais absoluta 
transparência nos seus atos, cumprindo as leis de responsabilidade e de publicidade, 
publicando todos os atos na imprensa oficial e Portal da transparência, como também 
cumprindo as normativas expressas pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Assim, a comunicação publicitária se faz ferramenta indispensável para apresentar uma 
campanha publicitária mostrando o trabalno  Oa Camara  Municipal de Araguaina. um 
trabalho de aproximação constante com a comunidade por meio da realização, 
semestralmente, de sessões nos bairros (retomadas no ano de 2022, devido a pandemia 
do Coronavirus/COVID-19). É o encontro direto com a população, ouvindo todas as 
demandas para transformar em proposituras, que após discutidas e aprovadas em plenário 
são encaminhadas ao Executivo Municipal. 
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0  briefing  orienta os concorrentes a trabalharem com propostas que divulgue "a imagem 
positiva da Câmara Municipal de Araguaina para a Sociedade, visando uma aproximação 
entre o cidadão e o Poder Legislativo". 

0 plano de comunicação publicitária busca atender os objetivos de comunicação 
apresentados pelo  briefing.  Com  uma estratégia eficiente e ciente das responsabilidades 
da Câmara Municipal, vamos trabalhar uma campanha criativa e dinâmica, utilizando ações 
de engajamento aliadas à midia convencional (tv, rádio, impressos,  out-of-home,  
panfletaria) e presença no meio digital. 

Com isso, a publicidade institucional se reforça no intuito comunicar as demandas da gestão 
de forma incisiva e clara, com adesão da população e, assim, colaborar para o exercício 
cada vez mais pleno da cidadania. Todo o projeto se baseia nos princípios da administração 
pública encontrados em nossa Constituição Federal. 
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Estratégia de Comunicação Publicitária 

Nossa proposta trabalha com o desafio de ampliar, conforme as necessidades 
comunicacionais descritas no  Briefing,  a confiança dos eleitores no Legislativo Municipal, 
buscando a aproximação das pessoas nas atividades diárias da Câmara, em especial do 
projeto Câmara nos Bairros. 

Busca-se apresentar como a participação de cada eleitor pode transformar nossa cidade, 
em setores fundamentais com saúde, infraestrutura, mobilidade, habitação e bem-estar 
social, aumentando assim a autoestima dos cidadãos. É essencial mostrar o trabalho da 
Câmara Municipal de Araguaina que, para estar cada vez mais próxima da comunidade, 
realiza semestralmente sessões nos bairros a serem retomadas no ano de 2022. Um 
projeto que leva o Legislativo para junto da comunidade, ouvindo todas as demandas para 
transformar em proposituras, que após discutidas e aprovadas em plenário são 
encaminhadas ao executivo municipal. 

Nossa campanha se reveste da preocupação constante dos vereadores em trabalhar em 
prol da comunidade, com escopo em resultados de curto prazo, para as mais diversas 
situações existentes no bairro onde é realizada a sessão. Um processo que é feito de mãos 
dadas com toda a sociedade do nosso Município, contribuindo de forma profícua para 
resolver os mais diversos conflitos da comunidade. 

Em um plano de comunicação integrada, todas as falas e canais de comunicação da 
Câmara Municipal de Araguaina devem manter a mesma unidade temática, ratificando o 
posicionamento pela repetição dos conteúdos e informações prioritárias. 

Outro ponto importante no processo de comunicação é conquistar permanentemente a 
atenção da sociedade para a campanha. Para tal, faz-se necessário mais do que ações 
convencionais de midias. A midia tradicional é capaz de alertar e informar a população. 
Vistos os princípios de razoabilidade e economicidade para o trato com o bem público, 
buscou-se estratégias criativas para que o tema esteja no cotidiano da população, captando 
sua atenção em suas rotinas diárias. 

0 objetivo especifico da comunicação está em enfatizar uma Casa em constante 
melhoramento para disponibilizar serviços cada vez melhores, estimulando a participação 
do cidadão nos assuntos da cidade. E, assim, construir uma relação de confiança e empatia 
entre câmara e cidadãos, demonstrando a Câmara como o principal instrumento do 
município que atua na intermediação e na resolução de conflitos junto ao poder Executivo. 

Uma prática continua que gera resultados para população através das ações do Legislativo 
Municipal, como projetos, apurações e discussões importantes. Conquistas que precisam 
ser revertidas na construção da imagem da Câmara, exortando que tal conjuntos de 
benefícios vai melhorar com o envolvimento popular. Vamos despertar o outrora espirito 
cidadão dentro de cada um, um sentimento de pertencimento e de necessidade de estar 
junto e fazer parte das decisões sobre o futuro de Goiânia. Finalmente, pretendemos 
divulgar a ação parlamentar de cada vereador. 

Dentro deste cenário, foi criada a campanha com o conceito  "Camara  nos bairros: É  aim  
cidadania cada vez mais perto deTiocê", com desdobramentos desenvolvidos para os eixos 
pretendidos pela administração da Casa. 
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O conceito deixa clara a premissa básica do projeto: levar a Câmara aos bairros 
possibilitando o exercício da cidadania perto da casa de cada eleitor, levando o Legislativo 
onde a vida de cada um acontece. 

Para facilitar engajar o eleitor, a campanha trabalha com a tagline: Com sua participação e 
transparência, a gente muda a realidade. 

0 que dizer? Apresentar, com clareza, credibilidade e economicidade, as ações da Câmara 
Municipal, destacando o junto à população, o projeto Câmara nos Bairros, ratificando o 
poder de cada munícipe junto à Câmara Municipal, observando que ele tem direito de 
apresentar sugestões, propor ideias, oferecer denúncias e mostrar discordâncias, 
exercendo seu papel de cidadão. 

Pretende-se ressaltar a importância da participação popular ao levar o Legislativo para junto 
das comunidades. Concomitantemente, pretende-se evidenciar a necessidade de cada 
eleitor estar presente, de forma ativa, no dia a dia do legislativo Municipal. 

A quem dizer? Conforme estabelecido no  briefing,  o público-alvo primário da campanha é 
formado pela sociedade em geral de Araguaina. Como público secundário, definiu-se os 
formadores de opinião, que contribuem para disseminar as informações da campanha. 

Como dizer? Considerando o grau de instrução do público, a campanha foi planejada e 
desenvolvida para que o conceito e seus desdobramentos sejam apresentados de forma 
clara e direta, seja nos aspectos textuais como visuais. Essa construção possibilita fácil 
entendimento e assimilação dos conteúdos, bem como sua reprodução e disseminação 
pelos públicos (seja o público geral da cidade, ou formadores de opinião). A linguagem e 
as estruturas textuais foram adaptadas as especificidades de cada meio a ser utilizado e 
cada público, podendo ser mais elaborada e aprofundada, mantendo a identidade da 
campanha e maximizando o uso de cada ferramenta escolhida. 

Quando dizer? Conforme especificação do  briefing,  a campanha foi planejada para um 
período de 30 dias, com verba para produção, veiculação, exposição e/ou distribuição de 
R$ 99.808,30 (noventa e nove mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos). 

Que meios de divulgação, instrumentos ou ferramentas utilizar? Para a execução desta 
estratégia, foram selecionados meios de comunicação tradicionais de grande impacto além 
de formas de comunicação dirigidas. Serão utilizados: midia eletrônica (tv aberta e rádio), 
midia  out-of-home (outdoor  e painel de  led),  folheteria (cartaz e  flyer)  e midia digital (e-
banner).  A campanha também inclui as redes sociais da Câmara, além dos demais recursos 
próprios. Todos em sinergia, completando e/ou reforçando um ao outro. 

O comercial de  Tv  aberta atinge o público-alvo da população da cidade, dá abrangência á 
campanha e prestigio. Sua linguagem visual, permite a exposição clara da premissa da 
campanha, enfatizando a possibilidade do exercício da cidadania perto de cada pessoa. No 
meio rádio, optamos por dois caminhos: um  spot  de 30 segundos com apelo mais emocional 
e um programete de 60 segundos com argumentação racional. 

Na estratégia, a midia  out-of-home  tem importância ampliando frequência e gerando 
visibilidade ao grande público. Devido ao alto impacto, aumenta o  recall  da campanha e 
dos conteúdos expostos, com exposição 24 horas. Trabalharemos com  Outdoor,  com 
enfoque no trabalho do legislativo. 0 painel de  Led  reforça o conceito da campanha. 



Em folheteria para distribuição para a cidade, vamos trabalhar com Cartaz e  Flyer,  com 
enfoques nas comunidades que receberão a próxima edição do Câmara nos Bairros. 

Buscando maior penetração na população mais jovem e formadora de opinião, e fomento 
no processo argumentativo, o meio digital ganha destaque na campanha: 
a. o  site  próprio da Casa ganhará  banner  identificando a campanha, além de área 
agregando as informações correlatas 
b. webbanner em  sites  e portais locais, que direciona o público institucional da campanha 
para o  site;  
d. o vt também será veiculado em redes sociais como Facebook, lnstagram e YouTube; 
e. publicações especificas para as redes sociais, como Carrossel e  Story.  

Ainda no ambiente digital, sugere-se o uso da página de Facebook (por ser uma rede de 
grande participação) como recurso próprio, para difusão de noticias e informações 
correlatas á campanha. Será criado um wireframe (estrutura para publicação) a ser 
atualizado pela equipe de comunicação da Câmara para cada postagem. A campanha 
prevê o uso do lnstagram, para difusão de imagens relacionadas ao dia a dia da Casa e 
seus conquistas. 

Com recursos próprios, a campanha ganha profundidade e consistência do discurso em 
período constante. 

Assim, a comunicação alcança, com frequência e impacto necessários, seus públicos de 
interesse, levando as mensagens prioritárias, respeitando os princípios da administração 
pública, a legislação vigente, e principalmente os princípios da eficácia e da economicidade 
dos atos públicos. 

7 

   



Ideia Criativa 

Para a execução da estratégia da campanha, serão necessárias as seguintes peças 
apresentadas como exemplos (com respectivos detalhamentos e comentários): 
1. VT  30 segundos, a ser utilizado tanto no meio TV aberta e em redes sociais, 
apresentando o conceito da campanha, de forma a reforçar a importância de cada cidadão, 
destacando as ideias, vontade, sugestões e soluções que podem surgir da população; 
2. Spot  de 30 segundos, com apelo mais emocional, valorizando a população, com 
linguagem simples e direta, reforça os conceitos de desenvolvimento, de fortalecimento da 
cidade, por meio da ação conjunta das pessoas; 
3. Programete 60 segundos, com linguagem racional, tratamda realização do Câmara nos 
Bairros, explicando o projeto; 
4. Outdoor,  em policromia, apresentando o partido temático da campanha, enfoque 
institucional no trabalho do Legislativo; 
5. Led  10 segundos, com partido temático da campanha; 
6. Cartaz, formato 46x64cm, policromia, com partido temático da campanha, reforçando o 
convite a participar do Câmara nos Bairros; 
7. Flyer,  formato 15x21cm, com partido temático da campanha, dando detalhes da próxima 
edição do projeto Câmara nos Bairros; 
8. E-banner,  em formatos variados conforme canal de veiculação selecionado, destinado a 
ampliar a cobertura e a frequência da campanha, direcionando o internauta ao  site  da 
Câmara; 
9. Post  Carrossel, para lnstagram, apresentando o Projeto Câmara nos Bairros; 
10. Story,  para lnstagram, reforçando nas redes, com maior alcance para apresentar a 
edição do Câmara nos Bairros. 

Além das peças corporificadas, listadas acima, serão necessárias as seguintes peças: 
11. Personalização das Redes Sociais, com identidade da campanha; 
12. Modelo (wireframe) para publicação no Facebook e lnstagram, com identidade da 
campanha, a ser utilizado conforme demandas da Secretaria de comunicação, com 
atualização interna, para unificar os conteúdos publicados na rede social e permitir maior 
alcance da campanha dentro desse meio. 
13. Site  Oficial, criação de área dentro do  site  para agregar conteúdo correlato à campanha; 



Estratégia de midia e não midia 

Em atendimento ao  briefing,  a estratégia de midia e não midia foi planejada de acordo com 
a Estratégia de Comunicação e a Ideia Criativa para alcançar o público-alvo dessa 
campanha que é toda a população de Araguaina, de forma objetiva, clara e sem dispersão 
da verba investida. 

Com o conceito "Câmara nos Bairros: É a cidadania cada vez mais perto de você", e com 
meios selecionados vamos alcançar os objetivos geral e específicos de comunicação que 
são de complementar a comunicação interna do Poder Legislativo, prestar contas, informar 
a população sobre as atribuições e obrigações do mesmo, incentivar e convidar a 
população para participar do cotidiano da  Camara.  
Para exemplificar a estratégia, o período da campanha será de 30 dias, no período de 01 a 
30 de setembro/22, com uma verba de R$. 99.808,30 (noventa e nove mil, oitocentos e oito 
reais e trinta centavos). 

E os meios selecionados nesta estratégia são: TV (aberta), Rádio, Digital, 00H 
(Outdoor/Painel de  Led),  assim como os meios próprios da Câmara. 

Penetração  do  meio  no total  da população  -30  dias  
Penetration of the medium in the population - 30 days 

87% 

TV a berta 

Foote /Saxe 
artat 180PE  Meda-  7rget Group eta - 871 TG 20201- plerof19-dezemrol 19 -11 metra4los 
42tto total PoOtigi0 12 a /5 rot - Amun - 23 808 elittevIt) I lareetto 89 4)0000 gems 
0-"r?)47 Taal Braila (0;112.360 DOOt. Sao Pao (17622  OCO)  Caine t2 149 C01;. Coat  tu  t2 736 OD. Si° Patio Keno Itoto (II 629 Mgt, So; ,105tf  yltror Roo 'Meg( SP) (21 as) gco l, 
Campnas t 1 %3 00)1, BudSesta (1316 000) 
Poet° 4Stgft (3441 003), AK) de untro (10319 004 Belo samme 14 115 COOL SO/Oa 1) 222 000). 11/4.4*(I277 C001, 7cetreta (3 1S7 000/ 

PAAo irt rwr ( 	O1MCimpus e Spada Samual ill 151 COI 

TV Aberta: segundo pesquisa (Kantar), a TV aberta continua sendo o principal meio de 
comunicação no Brasil e, também, o meio mais confiável quando o assunto õ informação. 
É o principal meio para atingir o público desta campanha, por ter fácil penetração em todas 
as classes sociais, influenciar os hábitos de consumo, formar conceitos e conscientizar a 
população de modo homogêneo. Segundo Midia Dados/21, o meio tem 87% de penetração 
na população brasileira, o consumo do meio é distribuído prioritariamente nos públicos 
acima de 24 anos, da seguinte forma: 17%, de 25/34 anos; 19%, de 35/44 anos; 18%, de 
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45/54 anos e 14% de 55/64 anos. Em relação à classe econômica, a distribuição do perfil 
de consumidores se concentra na classe 0(49%), seguida por A/B (35%) e  DIE  (16%) 

Veicularemos  VT  de 30" em programação local e nacional no período de (01 a 18 de 
setembro/22), na TV Anhanguera Araguaina, emissora de maior audiência que cobre 48 
municípios com uma população de 589.358. 

Meio Rádio: permite uma rápida concretização do planejamento. Meio flexível que permite 
segmentar o público-alvo, "regionalizar", possibilitando a obtenção de elevados  indices  de 
repetição; excelente meio no contato direto com o público. Segundo pesquisa (Kantar), o 
meio rádio alcança quase 90% da população brasileira. Conforme o Midia Dados/21, o 
consumo do meio é distribuído nos públicos de 12/19 anos (10%); 20/24 (8%); 25/34 anos 
(18%), 35/44 anos (21%), 45/54 anos (18%); 55/64 (15%) e 65/75 (9%). Em relação à classe 
econômica, a distribuição do perfil de consumidores se concentra na classe C (46%), 
seguida por NB (40%), e menor consumo em D/E (14%). Possui baixo custo por mil, além 
ser um meio local, evitando a dispersão do investimento. 

Sendo um amplificador que permite o reforço de comunicação e massificação, o rádio é o 
companheiro que atravessa gerações, um dos meios que mais se reinventou nas últimas 
décadas e segue emplacando a sua relevância na conversa com as pessoas e com as 
marcas. 0 meio atinge os perfis mais variados, a média de consumo entre as faixas etárias 
é alta e demonstra a capacidade do rádio de conversar com audiências de diferentes  
devices.  Veicularemos  spot  de 30" e programete de 60", durante o mês de setembro/22 nas 
principais emissoras de rádio de Araguaina, de segunda a sexta em faixa nobre. São elas: 
Rádio CBN, Rádio Araguaia FM, Rádio Tocantins e Rádio Terra. 

Meio digital: o Brasil tem 152 milhões de pessoas com acesso à internet segundo a Agência 
Brasil. É o meio que mais cresce, segundo o PNAD, além de ter baixo custo de veiculação 
dos anúncios, comparando com as midias tradicionais. Para esta campanha sugerimos os 
portais/sites de noticiais que atualmente são grandes prestadores de serviço aos leitores, 
pois preenchem uma lacuna, trazendo informação, noticias local, nacionais e 
internacionais, esportes, política, oferta de serviços, classificados, entretenimento e estão 
incorporados na rotina dos internautas. Veicularemos e-banners  de diversos formatos: 
300x600px, 930x150px. 360x300px, 790x150px, 970x150px e 300x250px. No período de 
01 a 30 de junho/22 de segunda a sexta feira, com compras por diária e CPM, nos seguintes 
portais/sites. G1 Tocantins, Cleber Toledo, Ti Noticias,  AF  Noticiais, AN Noticiais e Portal 
Fatos e Noticiais. 0 meio digital também será contemplado com  Story  para lnstagram e  
post  carrossel com a temática da campanha para serem publicados nas redes sociais da 
Câmara. 

Midia Exterior: o meio 00H vem se confirmando no mercado brasileiro a sua posição de 
destaque, com 8,6% de participação na divisão das verbas publicitárias em 2020. Tal midia 
se configura hoje como a terceira de maior investimento do pais, perdendo apenas para TV 
e internet (Fonte: Cenp-Meios, 2021). Atualmente, é quase impossível não nos depararmos 
com pelo menos uma peça de  out-of-home.  Elas simplesmente estão lá, em nossas idas e 
vindas do dia a dia. As pessoas est5o fora de casa nos mais diferentes horários e locais. 
Ao longo do dia, passam grande parte do tempo no trabalho e se locomovendo. Muitos 
desses locais possuem presença efetiva de 00H, tornando claro o grande potencial e 
diversidade que o meio possui. 

Usar esta midia junto aos demais meios irá proporcionar impacto e alcance maiores, assim 
como também irá reforçar a mensagem junto ao público. 
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Outdoor:  veicularemos em 10 placas de  outdoor  em vias de grande fluxo de Araguaina na 
bissemanal 38 (12 a 25 de setembro/22). 

Painel de  Led:  veicularemos durante do o mês de setembro um  video  de 10" em um painel 
de  led  sendo 100 inserções dia. 

Não Midia: produção e impressão de 10.000 panfleto, formato 15x21cm 4/4 cores e 1.000 
cartazes formato: 46x64cm, informando a população e dando detalhes da próxima edição 
do projeto Câmara nos Bairros, os mesmos serão distribuídos e afixados nas secretarias 
municipais, entidades de classe, associação de bairros e no comércio em geral. 

Recursos Próprios: são de extrema relevância para aproveitamos como meio de 
comunicação, na estratégia prever produção de peças para uso de forma orgânica nas 
redes sociais (Facebook, lnstagram e Youtube). Essas são as midias que podemos utilizar 
como forma de levar a mensagem para mais pessoas e promover o engajamento da 
campanha. 

Simulação do plano de distribuição das peças, resumo de veiculação e gráficos nos anexos. 



Simulação Geral da Distribuição das Pegas - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Período: 01 a 30 de setembro/2022 

MEIO FORMATOS 
QUANT. 
PEÇAS 

PRODUÇÃO VEICULAÇÃO 
QUANT. 
INSER. 

PERÍODO 
. 

1 TELEVISÃO 
Edição e gravação de  VT  30, incluindo trilha. 

locução, captação de externas/banco de 
imagens, figurantes e acabamentos. 

1 R$ 15.000,00 57% R$ 	21.412,00 29% 37 
01 a 30 de setembro/22 em 

programação local e 
nacional 

2 RADIO 

Produção de  spot  de 30", incluindo trilha e 
cachê de locução e 

Produção de 1 programete de 60", incluindo 
1rilha, caché de locução e mixagem. 

2 R$ 	1.500,00 6% R$ 	24.776,40 34% 528 
01 a 30 de setembro de 
segunda a sexta feira 

3  OUTDOOR  
Impressão de cartazes de  Outdoor.  Formato 

9x3m 
15 R$ 	1.500,00 6% R$ 	6.000,00 8% 10 12 a 25 de setembro/22 

4 
PAINEL DE 

LED  
Impressão de 20 adesivos para busdoor 

sendo 2 modelos, 
1 R$ 	800,00 3% R$ 	845,00 1% 3000  

01 a 30 de setembro de 
segunda a domingo 

5  INTERNET  

Produção de E-banners  formatos: 300x600px, 
930x150px. 360x300px, 790x150px, 

970x150px e 300x250px. 
9 R$ 	- 0% R$ 	20.374,90 28% 

110 mil  imp.  
E 44 diárias 

01 a 30 de setembro/22 
de segunda a sexta feira 

Produção de  post  carrossel e  story  para o 
instagram para uso nas redes sociais da 

Câmara. 
2 R$ 	- 0% R$ 	- 0% 

Durante o mês 
de setembro/22 

6 NÃO MIDIA 

Produção de panfletos formato: 15x21cm, 
4x4 cores, em Couché Fosco 170g 

10.000 R$ 	2.800,00 11% R$ 	- 0% 

Distribuição nas secretarias, 
escolas e entidades de 

classes durante todo o mês 
de setembro/22 

Produção de cartazes formato: 46x64cm, 4/0 
cores, em Couchê Fosco 170g 

1.000 R$ 	3.800,00 14% R$ 	- 0% 

Serão fixados nas 
secretarias municipais, 

entidades de classe e no 
comercio em geral. 

Setembro/22 

Fotos (banco de imagens) 10 R$ 	1.000,00 4% R$ 	- 0% set/22 

TOTAL GERAL: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO R$ 26.400,00 100% R$ 73.408,30 100% R$ 99.808,30 

rsj 

-r 



Estrategia de Midia e Não Midia 

Campanha: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Meio: TV Aberta 
VEICULO: TV ANHANGUERA ARAGUAINA - REDE GLOBO ABRANGÊNCIA 

Programa Datas de veiculacão T.  Ins.  V.  Unit. VT  de 30" V. Total Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Aragominas, 	- 

Araguatins, Araguaina, Augustinópolis, Araxa do 

Tocantins, Babaculândia, Barra do Ouro, Bom Jesus do 

Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Campos 

Lindos, Carmolândia, Carrasco Bonito, Colinas do 

Tocantins, Darcinópolis, Esperantina, Filadélfia, 

Fortaleza do Tabocão, Guarai, Itaguatins, Itapiratins, 

Juarina, Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, 

Muricilândia, Nazaré, Nova Olinda, Palmeiras do 

Tocantins, Pedro Afonso, Piraquê, Praia Norte, 

Presidente  Kennedy,  Riachinho, Sampaio, Santa Fé do 

Araguaia, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento do  

Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do 

Tocantins, Sitio Novo do Tocantins, Tocantinópolis, 

Tupirama, Wanderlândia e Xambioa. 

Bom dia Praga 02, 05, 08, 12, 15, 5 R$ 	212,00 R$ 1.060,00 

Bom dia Brasil 07 	14, 2 R$ 	272,00 R$ 544,00 

J. Anhanguera 1a HO° 09 	16, 2 R$ 	511,00 R$ 1.022,00 

Vale a Pena Ver de Novo 03, 06, 10, 13 4 R$ 	187,00 R$ 748,00 

J. Anhanguera 2a  HO° 07, 14 	_ 2 R$ 	904,00 R$ 1.808,00 

Jornal Nacional 01, 09, 16, 3 R$ 	1.353,00 R$ 4.059,00 

Novela - Pantanal 02, 13, 15, 3 R$ 	1.278,00 R$ 3.834,00 

É de Casa 04, 11, 17 3 R$ 	206.00 R$ 618,00 

Caldeirão 04, 11, 17 3 R$ 	273,00 R$ 819,00 

Globo Rural 04, 17 2 R$ 	378,00 R$ 756,00 

Esporte Espetacular 04, 17 2 R$ 	366,00 R$ 732,00 

Doming-6o 04 	11, 18, 3 R$ 	703,00 R$ 2.109,00 

Fantástico 04, 11, 18 3 R$ 	1.101.00 R$ 3.303,00 

37 R$ 21.412,00 

Valor Total Televisão R$ 21.412,00 

C,AMAR4  
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VEICULO: RADIO CBN FM - ARAGUAINA ABRANGENCIA 

Pega Período Dur.  Ins.  V.  Unit.  V. Total 

Wanderlândia; Santa fé do Araguaia; Riachinho, Piraquê, 
Pau d'arco, Palmeirante, Nova Olinda, Muricilándia, Filadélfia, 

Carmolãndia, Babaçulandia, Araguaina, Aragominas. 

Spot  
01 a30 de setembro/22  
de segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
30" 88 R$ 37,00 R$ 3.256,00 

Programete 
01 a 30 de setembro/22 
de segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
60" 44 R$ 66,50 R$ 2.926,00 

132 R$6.182,00 

VEICULO: RADIO ARAGUAIA FM- ARAGUAiNA ABRANGÊNCIA 

Peça Período Dur.  Ins.  V.  Unit.  V. Total 

Aguiarnápolis, Ananás, Angico, Aragominas, Araguaina, Arapoema,  
Babaçulândia, Bandeirantes do Toantins, Barra do Ouro, Bernardo Sayào, 

Cachoeirinha, Carmolândia,  Carolinas  do Tocantins, Darcinópolis, 
Carolina (MA), Estreito (MA), Filafelfia, Luzinópolis, Maurilândia, Nazaré, 

Nova Olinda, Palmeirante, Palmeiras do Tocantins, Piçarra (PA), Piraqué, 
Presidente  Kennedy,  Riachinho, Santa Fé do Araguaia, Santa Terezinha 
do Tocantins, São Geraldo do Araguaia (PA), Wanderlândia e Xambioá. 

Spot  
01 a30 de setembro/22 
de segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
30" 88 R$ 42,80 R$ 3.766,40 

Programete 
01 a30 de setembro/22 
de segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
60" 44 R$ 77,00 R$ 3.388,00 

132 R$7.154,40 

VEICULO: TOCANTINS FM - ARAGUAINA ABRANGENCIA _ 
Peça Período Dur.  Ins.  V.  Unit.  V. Total 

Aguiarnápolis, Ananás, Angico, Aragominas, Araguaina, Araguank  
Arapoema, Babaçulândia, Barra do ouro, Bernado Say5o, Campos Lindos, 

Carmolãndia, Colinas do Tocantins, Darcinópolis, Filadélfia, Goiatins, 
Juarina, Mosquito, Muricilândia, Nazaré, Nova Olinda, Palmeirante, Pau 

D'arco, Piraquê, Riachinho, Santa Fé do Araguaia, Tocantinópolis, 
Wanderlândia e Xambioá. 

Spot  
01 a 30 de junho/22 de 
segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
30" 88 35 R$ 3.080,00 

Programete 
01 a30 de junho/22 de 
segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
60" 44 R$ 60,00 R$ 2.640,00 

132 R$5.720,00 

Estrategia de Midia e Não Midia 

Campanha: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Meio: Rádio 



VElCULO: RADIO TERRA FM - ARAGUAINA ABRANGÊNCIA 

Peça Período  Our. Ins.  V.  Unit.  V. Total 

Wanderlándia; Santa fé do Araguaia; Riachinho, Piraquê, 
Pau  clam°,  Palmeirante, Nova Olinda, Muricilândia, Filadélfia, 

Carmolándia, Babagulandia, Araguaina, Aragominas. 

Spot  

01 a30 de setembro/22  
de segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
30" 88 R$ 35,00 R$ 3.080,00 

Programete 

01 a30 de setembro/22 

de segunda a sexta feira 
em faixa nobre 

60" 44 R$ 60.00 R$ 2.640.00 

132 R$ 5.720,00 

Valor Total Rádio 528 R$ 24.776,40 
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Estrategia de Midia e Não  Mid  ia 

Campanha: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Meio: Digital (Portais/Sites) 

VEICULO: G1 TOCANTINS 

Posição Período Formato  Imp.  Dia Total  Imp.  CPM  Imp.  Valor Total 

Home  - Primeiro  Scroll  
01 a 30 de setembro/22  
segunda a sexta feira 

300x600px 5 110 R$ 20,00 R$ 2.200,00 

VEICULO: Ti NOTICIAIS 

Posição Período Formato Diana Total Diárias V. por Diária Valor Total 

Home  Principal 
01 a 30 de setembro/22  

segunda a sexta feira 
930x150px 8 8 R$ 350,00 R$ 2.800,00 

VEICULO CLEBER TOLEDO 

Posição Período Formato Diana Total Diárias V. por Diária Valor Total 

Home  - Centro Vertical Topo 
01 a 30 de setembro/22  

segunda a sexta feira 
360x300px 8 8 R$ 250.00 R$ 2.000,00 

VEICULO:  AF  NOTICIAS 

Posição Período Formato Diária Total Diárias V. por Diária Valor Total 
- 

Home  e Internas - Topo 
01 a 30 de setembro/22  

segunda a sexta feira 
790x150px 5 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 

_, 
VEICULO PORTAL FATOS E NOTICIAS 

Posição _ 
Período Formato Diária Total Diárias V. por Diária • Valor Total 

Home  -  Banner  Superior 
01 a 30 de setembro/22  
segunda a sexta feira 

970x150px 8 8 R$ 500.00 R$ 4.000,00 

VEICULO: AN NOTICIAIS 

Posição Período Formato Diária Total Diárias V. por Diária Valor Total 

Home  -  Banner  Arroba 1 
01 a 15 de setembro/22  

a sexta eira feira 
300x250px 

_ 	 _ 
15 15 R$ 291,66 R$ 4.374,90 

Valor Valor Total Portais/Sites R$ 20.374,90 



Estrategia de Midia e Não Midia 

Campanha: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Meio:  Out of Home  

VEICULO: ARTADEO  OUTDOOR  

Cidades 
_ 

Formato Período Quant. V. Bissemana V. Total 

Araguaina 	 _ 9x3m 12 a 25 de setembro/22 10 R$ 600 00 R$ 6.000.00 

10 	 R$6.000.00 
VEICULO: PARA  LED  - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Itinerário Quantidade Período  Ins.  V.  Unit.  V. Total 
Avenida Cônego João Lima c/ Marginal 

Nebblina 1 01 a 30 de setembro/22 3.000 R$ 845.00 R$ 845,00 

3000 	 . 	R$ 845,00 

Valor Total 00H 101 R$ 6.845.00 



TELEVISÃO RADIO  OUTDOOR  
LED  

PAINEL DE
INTERNET PANFLETO CARTAZ FOTOS  

21.412,00 24.776,40 6.000,00 845,00 20.374,90 

29% 34% 8% 1% 28% 0% 0% 0% 

Total investido em midia 73.408,30 

Distribuição do  budget  para veiculação por meio 

1% 

• TELEVISÃO • RADIO  OUTDOOR •  PAINEL  DE LED • INTERNET  PANFLETO CARTAZ FOTOS 



• TELEVISÃO • RADIO  PANFLETO CARTAZ FOTOS OUTDOOR •  PAINEL  DE LED • INTERNET  

TELEVISÃO 
_ 

RADIO  OUTDOOR  
LED  

PAINEL DE
INTERNET PANFLETO CARTAZ FOTOS  

15.000,00 1.500,00 1.500 00 800.00 - 2.800,00 3.800,00 1.000,00 

57% 6% 6% 3% 0% 11% 14% 4% 

Total investido em produção 26.400,00 

Distribuição do  budget  para produção por meio 



TELEVISÃO RADIO  OUTDOOR  
LED  

PAINEL DE
INTERNET PANFLETO CARTAZ FOTOS  

36.412,00 26.276,40 7.500,00 1.645 00 20.374.90 2.800,00 3.800.00 1.000.00 

36% 26% 8% 2% 20% 3% 4% 1% 

Total investido em veiculação e produção por meio 99.808,30 

Distribuição do  budget  para veiculação e produção por meio 

1 % 
3% 

• TELEVISÃO • RADIO 
	

OUTDOOR  • PAINEL DE  LED  •  INTERNET 	PANFLETO 	CARTAZ 	FOTOS 

-  



PANPLETO CARTAZ 

2.800,00 3.800.00 

42% 58% 

Total investido em veiculação e produção 6.600,00 

Distribuição do  budget  para produção de pegas de não mídia 

I 

 

• VEICULAÇÃO • PRODUÇÃO 



VEICULAÇÃO PRODUÇÃO 

73.408,30 26.400,00 

74% 26% 

Total investido em veiculação e produção 99.808,30 

Distribuição do  budget  para veiculação e produção 

• VEICULAÇÃO • PRODUÇÃO 





ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

ATA 

No dia 02 do mês de agosto de 2022, às 09h reuniu-se na sala de reuniões da Câmara 
Municipal de Araguaina, localizada na Rua das Mangueiras, n° 10- Centro — Palácio 
Legislativo Dep.  Darcy  Marinho, a Subcomissão de Avaliação Técnica, para avaliação 
do envelope de n° 1, contendo o plano de comunicação não identificado das empresas 
concorrentes, sendo atribuidas as seguintes notas as campanhas apresentadas, 
sendo este envelope decorrente da Tomada de Pregos 01 da Câmara Municipal de 
Araguaina. 

CLASSIFICAÇÃO TEMA NOTA FINAL 
10 A CÂMARA TA BEM AQUI 203,1 

2° CÂMARA NOS BAIRROS - E A CIDADANIA CADA 
VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ 188.90 

Nada mais havendo a relatar sobre a presente reunião, encaminhamos à presente ata 
com a pontuação do envelope n° 1 a Comissão de Licitação, e solicitamos o envelope 
de n° 3 para avaliação. 

Lavrou-se à presente ata que, após lida e achada conforme vai assinada pelos 
membros da Subcomissão de Avaliação Técnica. 

Araguaina TO, 02 de agosto de 2022. 

Assinaturas 

zéte2, 43 

RAFAEL  GOES  DA SILVA CHAVES 
CPF N° 036.462.131-16 

TriIha Munk 
.eteozz  

/ 

MARCELO TRILHA MUNIZ 
CPF N°001.237.640-09 

JOSÉ LBERTO ROCHA CARVALHO 
CPF N° 003.221.407-30 

Rua das Mangueiras, n° 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I CEP - 77.804-110 
Fone: (631 3416-0401 - (631 3416-0402 I www.oroauoino.to.lea.br  I nortalaoroauaino.to.lea.br  



• 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 
ENVELOPE N.° 3 — PROPOSTA TÉCNICA — CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE 
PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 
DATA DE ABERTURA: 19/07/2022 
HORÁRIO: 09:30h  
HP  LIRA AGÊNCIA DE PUBLICIDADES EIRELI-ME 
CNPJ N.° 08.940.631/0001-00  

Maul 
PROPAGANDA  • 
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6.6 - RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE comuNicAÇÃo 

RELATO 1 	 • 

Cliente: ACIARA —  ASS.  COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Campanha: MEUS DOIS AMORES 

Pegas da Campanha:  VT, Spots, Outdoors,  Revista,  Posts  para Redes Sociais, 
Webbanners. 

Data de Produção: 05 a 10 de abril de 2019 

Período de Veiculação: 15/04 a 12 de junho de 2019 

Veículos: TV Anhanguera — Globo, TV Amazônia-Band,  TV Jovem  —Record,  Rádio 
Araguaia FM, Rádio Tocantins FM, Revista Cenarium,  Site  e redes sociais da Aclara 

Problema 
Responsável pela comunicação da ACIARA — ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE ARAGUANA, a UAU PROPAGANDA foi chamada, no mês de março de 2019 para 
resolver o seguinte problema de comunicação: a ACIARA desejava realizar uma campanha 
de incentivo às vendas do comércio por ocasião do Dia das Mães, em maio e do Dia dos 
Namorados, em junho. Por questões de otimização de recursos, bem como pela 
proximidade das datas, foi constatado que a realização de duas campanhas, uma para cada 
data comemorativa, seria dispendiosa e não traria os resultados previstos. 
A ACIARA dispunha de recursos para a aquisição de valiosos brindes para serem 
sorteados, fruto da contribuição das empresas participantes, era preciso, então, 
primeiramente, buscar o engajamento de todo o setor  commercial.  Depois, comunicar a 
campanha ao público consumidor, incentivando-a a realizar as compras para o Dia das 
Mães e o Dia dos Namorados no comércio da cidade. 

Solução 
Diante do desafio proposto, a UAU PROPAGANDA elaborou uma estratégia de 
comunicação publicitária que consistia, primeiramente, em justificar a união de duas datas 
relevantes para o comércio numa só ação publicitária. Após estudos criativos, o conceitc 
aprovado foi: MEUS DOIS AMORES. Isso pela constatação de que mães e namorados s5c 
considerados grandes amores de uma pessoa na idade adulta (entre 18 e 35 anos) 
justamente o principal público visado pela campanha. 
Com o conceito aprovado e uma temática visual que consistia na brincadeira com  barb-es 
em formas de coração, a campanha foi lançada em duas etapas. 
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PROPAGANDA • 

A primeira etapa consistiu num  teaser  para o lançamento da campanha, 	o objetivo de 
atrair mais lojas participantes e, ao mesmo tempo, represar as vendas, ou seja, alertar o 
consumidor de que, em breve, haveria uma campanha no comércio cogi distribuição de 
prêmios. 
A segunda etapa tinha como objetivo divulgar a mecânica da promoção, inclusive 
incentivando a utilização de um aplicativo para cadastramento das compras realizadas e 
acompanhamento da promoção. Nesta etapa, foram realizadas peças como comercial de 
TV,  spot  para rádio,  outdoor,  webbanner e  cards  para redes sociais. 
As peças tinham o objetivo de incentivar as compras na cidade, no período de 03 de maio 
a 14 de junho (englobando as duas datas promocionais), informar que todas as semanas 
haveria o sorteio de um prêmio e, no final, o grande sorteio de um automóvel Okm. 

Resultados 
A campanha obteve sucesso em todos os seus objetivos. Houve o engajamento de mais 
de 120 lojas do comércio de Araguaina, de diversos segmentos. A ACIARA registrou um 
aumento de 85% nas vendas do período, com o  ticket  médio de compras de 50,00 por 
consumidor. Foram cadastrados mais de 150 mil números da sorte e distribuídos mais de 
20 prêmios, entre eles, um automóvel, cujo ganhador foi Edivai de Sousa, cliente que 
comprou nas lojas Nosso Lar, concorreu e foi sorteado. 

Atesto, para os devidos fins, que este Relato de Soluções de Problemas de Comunicação 
refere-se à campanha publicitária "MEUS DOIS AMORES", criada, produzida e veiculada 
pela  HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI (UAU PROPAGANDA), sendo, 
portanto, verdadeiro e compondo o portfólio da agência. 

Araguaina— TO, 14 de julho de 2022 

ltamar de O. Pereira 
Gerente Administrativo 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARAGUANA 

belc),   
Responsável pela Agência: Harnete Parente Lira 
Cargo: Sócia-Administradora / Diretora de Mídia  
HP  LIRA AGÊNCIA DE PUBLICIDADES EIRELI 

UAU PROPAGANDA 
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ANEXOS DO RELATO 1 

(FICHAS TÉCNICAS DAS PEÇAS APRESENTADAS) 

PECA 1 • 
Pega: Comercial para TV  (VT  30") 
Cliente: ACIARA 
Titulo da campanha: MEUS DOIS AMORES 
Data de produção da pega: 5 a 10 de abril de 2019 
Período de veiculagão: 15 de abril a 12 de junho de 2019 
Veículos: TV Anhanguera — Globo, TV Amazônia-Band,  TV Jovem  —Record.  
Descrição sucinta da pega: Na campanha MEUS DOIS AMORES, o comercial de TV teve 
o objetivo de massificar a campanha, informando sobre a ação da ACIARA com uma grande 
promoção de prêmios nas datas do Dia das Mães e dos Namorados, e criando a expectativa 
do sorteio de prêmios semanais e de um automóvel ao final da promoção. 
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PEÇA 2 

Peça:  Spot  para Rádio (30") 
Cliente: AC IARA 
Titulo da campanha: MEUS DOIS AMORES 
Data de produção da pega: 05 a 10 de abril de 2019 
Período de veiculação: 15 de abril a 12 de junho de 2019 
Veículos: Rádio Araguaia FM e Rádio Tocantins FM 
Descrição sucinta da pega: Na campanha MEUS DOIS AMORES, o  spot  de rádio teve o 
objetivo de massificar a campanha, utilizando a linguagem dinâmica e jovial do rádio para 
falar com cada ouvinte da cidade e informar sobre a ação da ACIARA com uma grande 
promoção de prêmios nas datas do Dia das Mães e dos Namorados, criando a expectativa 
do sorteio de prêmios semanais e de um automóvel ao final da promoção. 
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PECA 3 

Pega:  Outdoor  
Cliente: ACIARA • 

Titulo da campanha: MEUS DOIS AMORES 
Data de produção da pega: 05 a 10 de abril de 2019 
Período de veiculação: 15 de abril a 12 de junho de 2019 
Veículos: Visão Publicidades 
Descrição sucinta da pega: Na campanha MEUS DOIS AMORES, o  outdoor  funcionou 
como um  teaser  da campanha, causando expectativa e represando as vendas. Teve 
também a função de alertar o lojista associado da ACIARA em participar, adquirindo o seu  
KIT  para decoração da loja. 

Zike 

ADQUIRA AGORA O SEU  KIT  LIGUE: 63 3411 3800 
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ACIARA 

VENDAS 

03]  

PECA 4 

Peça: Webbanner 
Cliente: ACIARA 
	 • 

Titulo da campanha: MEUS DOIS AMORES 
Data de produção da peça: 05 a 10 de abril de 2019 
Período de veiculação: 15 de abril a 12 de junho de 2019 
Veículos:  Site  da ACIARA 
Descrição sucinta da peça: Na campanha MEUS DOIS AMORES, o webbanner teve a 
função de disseminar a campanha no ambiente da internet, nos  sites  de noticias e blogs 
mais visitados da cidade, com o intuito de chamar atenção, criar interesse peça promoção, 
despertar o desejo em comprar para concorrer aos prêmios semanais e levar o público da 
internet ã ação de compra nas lojas participantes. 

Rran..t  fr  7657601a ,40 	LL lift NC E tilDscourusT  os  _ 111111911-2--r 44, 
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CADASTRE-SE NA 
PROMOÇÃO 

MEUS 2 AMORES 

BAIXE  GRATIS  
NOSSO APLICATIVO 

-  ACIARA PELO 
GOOGLE  PLAY  OU 
APPSTOREI 

1° PASSO, CRIE SEU  LOGIN  E 
SENHA  CLICK  NO BOTÃO FAZER 
CADASTRO 

2° PASSO, FAÇA SEU 
CADASTRO UMA UNICA VEZ 

3° PASSO, TELA INICIAL 
PROMOÇÃO MEUS2AMORES 

4° PASSO, CADASTRE 0 
NUMERO DO SEU CUPOM 

PEÇA 5 

Pega:  Post  para redes Sociais  (card)  
Cliente: ACIARA 
	 • 

Titulo da campanha: MEUS DOIS AMORES 
Data de produção da pega: 05 a 10 de abril de 2019 
Período de veiculagão: 15 de abril a 12 de junho de 2019 
Veículos: Redes sociais da ACIARA (Instagram e Facebook) 
Descrição sucinta da pega: Na campanha MEUS DOIS AMORES, o  card  nas redes 
sociais desempenhou diversas funções. 0  card  abaixo, especificamente, teve a função de 
divulgar o aplicativo criado para a promoção, convidando o consumidor para baixar 
gratuitamente a ferramenta no qual poderia saber todas as informações importantes, além 
de cadastrar suas compras e ganhar números da sorte com os quais concorreria aos 
sorteios semanais de prêmios. 

7 
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PROPAGANDA  

) 
RELATO 2 

Cliente: FARMACIA PREÇO BAIXO 

Campanha: FAZ BEM, FAZ PRA VOCÊ 
	 • 

Pegas da Campanha:  Posts  para Redes Sociais, Comercial para TV e  Spot  para Rádio. 

Veículos: TV Anhanguera -Globo, TV  Record  — Prog. Balanço Geral, Tocantins FM-Prog. 
Manu do Carmo, Redes sociais,  sites  de noticias. 

Data de Produção: 26 a 28 de maio de 2021. 

Período de Veiculação: 01 de junho a 31 de agosto de 2021. 

Problema 
Diante da forte concorrência das maiores redes de farmácias do Brasil em Araguaina, o 
grupo que detém a licença da Rede de Farmácias Prego Baixo no Tocantins e região, 
contou com a UAU PROPAGANDA para solucionar o desafio de mostrar que a Preço Baixo 
faz parte da necessidade de quem precisa. 

Solução 
Diante do desafio proposto, a UAU PROPAGANDA elaborou uma estratégia de 
comunicação publicitária que consistia em ter, todos os dias da semana, um produto de uso 
semanal, criando um calendário de temas voltado para produtos desde farmacêuticos a 
produtos de perfumaria, com apoio de mídias na TV,  spot  de rádio, peças para internet e 
redes sociais, de forma a alcançar e impactar o seu público-alvo. 

Resultados 
Além de contribuir na massificação do calendário diário da rede, a campanha cumpriu o seu 
papel em atrair muitos clientes que procuram as farmácias na certeza de que irão encontrar 
o seu produto nos dias citados com preço diferenciado dos seus concorrentes. 

8 
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PROPAGANDA •  

ATESTADO 

Atesto, para os devidos fins, que este Relato de Soluções de Problemas de Comunicação 
refere-se à campanha publicitária "FAZ BEM, FAZ PRA  VOCE",  crida, produzida e 
veiculada pela  HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI (UAU PROPAGANDA), 
sendo, portanto, verdadeiro e compondo o portfólio da agência. 

Araguaina— TO, 15 de julho de 2022 

4-)111/1(\i  J1Y \)0611i7N AR-) 5-xifue  
Jesilene Maciel Bastos Silva 

Sócia — Proprietária 
ARAGUAINA FARMÁCIA PREÇO BAIXO Ill LTDA 

(T,Iiine .   
Responsável pela Agência: Harnete Parente Lira 
Cargo: Sócia-Administradora / Diretora de Midia  
HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI 

UAU PROPAGANDA 

9 
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ANEXOS DO RELATO 2 

(FICHAS TÉCNICAS DAS PEÇAS APRESENTADAS) 

PEÇA 1 

Pega: Comercial para TV  (VT  30") 
Cliente: FARMÁCIAS PREÇO BAIXO 
Titulo da campanha: FAZ BEM, FAZ PRA  VOCE  
Data de produção da pega: 26 a 28 de maio de 2021. 
Período de veiculação: 01 de junho a 31 de agosto de 2021. 
Veículos: TV Anhanguera — Globo, TV  Record  — Prog. Balanço Geral. 
Descrição sucinta da pega: Para atrair o público-alvo , o  VT  apostou na ideia de divulgar 
exatamente os produtos de extrema necessidade com preços competitivos. 
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PECA 2 

Pega: Comercial para RADIO  (SPOT  30") 
Cliente: FARMÁCIAS PREÇO BAIXO 
Titulo da campanha: FAZ BEM, FAZ PRA  VOCE  
Data de produção da pega: 26 a 28 de maio de 2021. 
Período de veiculação: 01 de junho a 31 de agosto de 2021. 
Veiculo: Rádio Tocantins FM 
Descrição sucinta da pega: 0  spot  tem a locução de uma simpática jovem, divulgando as 
vantagens dos produtos e suas necessidades. 

11 
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PRECOBAIXO 
FARMACIAS ARAGLIANA 

LLOJA 01 

13 DE MAIO 
EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL 

63' 99280-0008 

LOJA 03 

r  LOJA 02 

PREF. JOÃO DE SOUZA LIMA 
SETOR DA FEIRINHA 

63' 3415-2553 

LOJA 04 

CÔNEGO JOÃO LIMA 
AO LADO DAS LOJAS AMERICANAS 

63' 99123-1397 

RUA DOS JATOBAS 
ST. ARAGUAINA SUL 

63' 99251-1105 

faz bem 
FAZ 
PRA 
VOCÊ 

PEÇA 3 

Pega:  Post  para redes Sociais  (card)  
Cliente: FARMÁCIAS PREÇO BAIXO 
Titulo da campanha: FAZ BEM, FAZ PRA  VOCE  
Data de produção da pega: 26 a 28 de maio de 2021. 
Período de veiculagão: 01 de junho a 31 de agosto de 2021. 
Veículos: Redes sociais da FARMACIAS PREÇO BAIXO (Facebook e lnstagram) 
Descrição sucinta da pega: Este  card  teve a missão de estimular o público-alvo mães, 
jovens e idosos. 0 objetivo mostrar que, no dia-a-dia, essas pessoas têm suas vantagens 
na hora de comprar seus medicamentos e artigos de perfumaria. 

 

12 
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PEÇA 4 

Pega: Webbanner 
Cliente: FARMÁCIAS PREÇO BAIXO 
Titulo da campanha: FAZ BEM, FAZ PRA  VOCE  
Data de produção da pega: 26 a 28 de maio de 2021. 
Período de veiculação: 01 de junho a 31 de agosto de 2021. 
Veículos:  Site  Portais de Noticias 
Descrição sucinta da pega: 0 webbanner teve a missão de estimular o público-alvo, 
mães, jovens e idosos a procurarem a rede de farmácias. 0 objetivo era mostrar que as 
Farmácias Preço Baixo estão presentes nos quatro cantos da cidade e, por estarem bem 
próximas da pessoas, têm suas vantagens na hora de comprar seus medicamentos e 
artigos de perfumaria. 

PRECOBAIXO 
FARMÁCIAS ARAGUAINA 

faz bem, 
FAZ 
PRA  
VOCE  

LOJA 02 

13 DE MAIO 
	

PREF. JOÃO DE SOUZA LIMA 
EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL 

	
SETOR DA FEIRINHA 

63'  911211W0000 
	

63' 3415-2553 

II=121 
CDNEGO JOÃO LIMA 

AO LADO DAS LOJAS AMERICANAS 
63' 99123-1397 

RUA DOS JATOBÁS 
ST. ARAGUAINA SUL 

63' 99251-1105 
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PECA 5 

Pega:  Outdoor  
Cliente: FARMÁCIAS PREÇO BAIXO 
Titulo da campanha: FAZ BEM, FAZ PRA  VOCE  
Data de produção da pega: 26 a 28 de maio de 2021. 
Período de veiculagão: 01 de junho a 31 de agosto de 2021. 
Veiculo:  Outdoor  
Descrição sucinta da pega: 
A missão é estimular o público-alvo, mães, jovens e idosos a procurarem a rede de 
farmácias. 0 objetivo era mostrar que as Farmácias Prego Baixo estão presentes nos 
quatro cantos da cidade e, por estarem bem próximas da pessoas, têm suas vantagens na 
hora de comprar seus medicamentos e artigos de perfumaria. 

LOJA 01 

PRECOBAIXO 
-,4RMACIASARAthIAINA 

fiiz bem, 
FAZ 
PRA.  
VOCE  

13 DE MAIO 
EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL 

6399260-0006 

LOJA 02 

PREF. JOÃO DE SOUZA LIMA 
SETOR DA FE1RINHA 

63' 34115-2553 

LOJA 03 

CONEGO JOÃO LIMA 
AO LADO DAS LOJAS AMERICANAS 

63' 99123-1397 

LOJA 04 

RUA DOS JATOBAS 
ST. ARAGUAINA SUL 

63' 99251-1105 
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Sem mais, subscrevemos. 
Araguaina-TO, 15 de julho de 2022. 

P  
Responsável pela Agência: Harnete Parente Lira 
Cargo: Sócia-Administradora / Diretora de Midia  HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI 

UAU PROPAGANDA 

liailiete Parente Lira 
Diretora Administrativa P Lira Agência de Publicidades Eireli 

UAU Proparynda 
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6.5 - REPERTÓRIO 

PEÇA 01 

FICHA TÉCNICA 
PEÇA: COMERCIAL DE TV 
FORMATO:  VT  30" 
TÍTULO DA PEÇA: IPTU 2021/ABRIL 
AGÊNCIA: UAU PROPAGANDA 
CLIENTE: GABINETE DO PREFEITO 
DATA DE PRODUÇÃO: 19 A 23 DE ABRIL DE 2021 
PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 25/04 A 30 DE JUNHO DE 2021 
VEÍCULOS: TV ANHANGUERA — GLOBO, TV  AMAZON  IA-BAND,  TV JOVEM-RECORD,  
TV LIDER — REDE TV. 
INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: A campanha teve como objetivo conscientizar a 
população sobre a importância da contribuição dos impostos municipais e estimular a 
pontualidade no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano pela população 
mediante descontos para oS contribuintes que realizassem uma negociação ou quitação 
integral em seus respectivos vencimentos. Afinal, o IPTU que pagamos é útil para construir 
sistemas de saneamento e esgoto; melhorar a pavimentação das ruas, entre outras obras. 
A UAU PROPAGANDA criou e desenvolveu uma campanha criativa para divulgar e ampliar 
as vantagens do contribuinte em atualizar o seu IPTU.  
(VT  EM ANEXO - DVD) 
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PECA 02 

FICHA TÉCNICA 
PEÇA:  SPOT  DE RADIO 
FORMATO:  SPOT  30" 
TÍTULO DA PECA: MEUS 2 AMORES 
AGÊNCIA: UAU PROPAGANDA 
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARAGUAINA 
DATA DE PRODUÇÃO: 05 A 10 DE ABRIL DE 2019 
PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 15/04 A 14 DE JUNHO DE 2019 
VEÍCULOS: RADIO ARAGUAIA FM, RADIO CBN FM. 
INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: A Aclara (Associação Comercial e Industrial de 
Araguaina) aprovou a ideia de realizar uma campanha unificada "Dia dos namorados e Dia 
das mães", campanhas importantes com o objetivo de aumentar as vendas do comercio da 
cidade. Uma das pegas desta campanha foi esse  spot  de rádio, com o mote "meus dois 
amores", com linguagem suave, emotiva e de fácil assimilação, desta forma, impactando a 
campanha e melhorando as vendas do comércio da cidade.  
(SPOT  EM ANEXO - CD) 

2 
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GRIPE NÃO 
VACINASIM  

A gripe pode 
atacar o ano 
todo. 
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PEÇA 03 

FICHA TÉCNICA 
PEÇA:  WEB BANNER  3000x1000 
FORMATO: PDF DIGITAL 
TÍTULO DA PEÇA: VACINA CONTRA A GRIPE 
AGÊNCIA: UAU PROPAGANDA 
CLIENTE: VACINACLEAN SERVIÇO DE SAÚDE LTDA 
DATA DE PRODUÇÃO: 01/04 A 04/04 DE 2022 
PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 06/04 A 30/04 DE 2022 
VEÍCULOS:  SITE  INSTITUCIONAL, PORTAL DE 
(FACEBOOK  ADS  E GOOGLE  ADS)  
INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: Como todos 

• 

NOTÍCIAS, REDES SOCIAIS 

os anos, a Clinica Vacinaclean 
fortalece e intensifica seu calendário de vacinação. Nesse período foi identificado que o 
público jovem é o mais desatento quanto a necessidade de se vacinar. Em abril, a gerência 
de  marketing  propôs à agência Uau Propaganda realizar uma campanha estratégica para 
que pudéssemos atingir este público. A UAU PROPAGANDA criou uma campanha digital 
para alcance e captação de  lead  veiculando nas redes sociais, portais de noticias e ainda 
campanha de tráfego na  Internet.  Uma das peças da campanha foi este  Full Banner,  
veiculado com destaque à Campanha de Vacinação Contra a Gripe. 
(ARTE EM ANEXO). 
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Sem mais, subscrevemos. 
Araguaina-TO, 15 de julho de 2022 

\•••(;.,nr•rel-€  
Responsável pela Agência: Harnete Parente Lira 
Cargo: Sócia-Administradora / Diretora de Midia  
HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI 

UAU PROPAGANDA 

Harnete Parente Lira 
Diretore Administrativa 

H P Lira Agência de PtiVielades Eireli 
UAU Propaganda 
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Com amor e confiança 

NissANVIVA 

JAPAN 

OACIARA 

VIVA  JAPAN NISSAN  I DESDE 10/06/2013 

0 Grupo Viva foi fundado em 10/06/2013, pelos sócios Francisco 
Modesto Kherle, Fabricio Tenório e Leandro Tenório. Inaugurada em 
junho/2013, como uma empresa totalmente Araguainense, o Grupo 
Viva tem como filosofia QUALIDADE no atendimento, 
CREDIBILIDADE na venda dos produtos que oferece e o CLIENTE 
como número UM, pois o sucesso depende dele. Para este cliente, a 
Uau Propaganda realiza criação, produção e veiculação de 
campanhas multiplataformas para lançamentos regionais de 
automóveis  NISSAN,  como  Frontier,  Versa e  Kicks,  regionalizando 
cada produto para suas necessidades locais. As peças comumente 
mais utilizadas são: comerciais para TV e Radio, folheteria e ações de  
Marketing  de Guerrilha. 

ACIARA I DESDE 08/01/2014 

A Associação Comercial e Industrial de Araguaina atua como uma 
instituição sem fins lucrativos na cidade, visando a integração e 
fortalecimento do comércio e indústria locais. 
Desde 2014, a Uau Propaganda realiza campanhas sazonais para 
divulgação das ações promovidas pela instituição, com foco na 
melhoria das vendas e negócios. Os meios mais utilizados são Radio, 
TV, e  Marketing  Digital. Com  este processo potencializamos as vendas 
dos associados, reforçamos institucionalmente o posicionamento da 
ACIARA e fomentamos o crescimento comercial de Araguaina. 

PAES ALIANÇA I DESDE 10/02/2020 

Responsável pela conta publicitaria da Industria Pães Aliança desde 
2020, a Uau Propaganda cria, produz e veicula campanhas  online  e 
offline para a empresa, com foco nas ações promocionais (datas 
sazonais), mensagens institucionais e outras campanhas de varejo 
para seus produtos. 
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pOIATPAC 

Ara(*) 
Pneus 

UNITPAC I DESDE 15/01/2016 

Em 22 de dezembro de 1998 foi constituída a sociedade denominada 
Instituto Tocantinense de Educação e Ciência que, em seguida, teve e 
denominação alterada para Instituto Tocantinense Presidente Antônic 
Carlos - ITPAC. 
A sua criação decorre de um movimento visando à criação dE 
faculdades em Araguaina, chegando suas mensagens à UniversidadE 
Presidente Antônio Carlos em Barbacena e a Faculdade de Medicine 
da mesma cidade, prontificando-se então os dirigentes das duas 
instituições a darem pleno apoio a causa educacional da cidadE 
nortista do Tocantins. 
Em 2016, a Uau Propaganda passou a atender a entidade nas suas 
necessidades de comunicação, sobretudo campanhas de vestibulareE 
Em 2017, a instituição foi credenciada como Centro Universitário pelc 
MEC, motivo pelo qual alterou sua nomenclatura para UNITPAC. 
Uau Propaganda continuou no atendimento da conta, criandc 
produzindo e veiculando campanhas de captação e de cursos  err  
Rádio, TV e redes sociais. 

ARAUJO PNEUS I DESDE 15/11/2016 

A história dessa empresa de sucesso se iniciou em 1999 como ume 
borracharia, seu nome era: Pneus Araujo. 0 nome Araujo vem corr 
peso da representação do sobrenome de uma família batalhadora. 
Em 2011, a Pneus Araujo se tornou uma Auto  Center,  passando a SE 

chamar ARAUJO PNEUS. Empresa consolidada há mais de 20 anos 
no mercado, a Araujo Pneus é uma marca conhecida com mais 2C 
filiais, nos estados de Tocantins, Pará e Maranhão. 
As lojas possuem equipamentos de alta tecnologia e produtividade 
trabalhando com produtos e serviços que preservam o meio ambiente 
Sendo assim, uma Auto  Center  completa, com qualidade diferenciade 
em seu atendimento e serviços prestados. A Araujo Pneus 6 
especialista em mecânica geral, produtos, peças e pneus. A Uau 
Propaganda realiza, desde 2016, a criação, produção e veiculação dE 
peças publicitárias de cunho comercial/ varejo, como  spots  de rádio E 

outros. 
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VACINACLEAN I DESDE 03/04/2018 

Uma das empresas lideres em imunização, que tem sua sede  en  
Araguaina, possui uma herança de mais de 22 anos, dedicado 
realização de serviços farmacêuticos com gesto vacinal e orientaçõe: 
sobre vacinação humana. 
Tem uma longa história de contribuição para a saúde das pessoa 
através de medidas preventivas no campo da imunização humana 
Com esta proposta, a Uau Propaganda fortalece a marca e  sew  
serviços com ações de  marketing  nas diversas plataformas de midia: 
offline e  online.  

UMBERTINTAS I DESDE 05/01/2019 

Atuando em parceria com o  marketing  da matriz da Umbertintas, a Uai 
Propaganda é responsável pela comunicação  online  da empresa  en  
Araguaina, bem como pela criação, produção e veiculação de peças ( 
campanhas promocionais nesta praça. Algumas das campanhas d( 
destaque feitas para este cliente foi a ação promocional "Aniversári( 
Umbertintas" e a campanha social "Umbertintas Pinta Sua Casa"  pan  
a inauguração de nova loja, com criação de peças  online  e offline 
rádio e TV, gerando um resultado positivo em vendas ( 
posicionamento da marca. 

INSTITUTO ISAC I DESDE 15/04/2020 

Organização Social sem fins lucrativos, com sede em  Brasilia,  hoje ( 
ISAC está presente em sete estados brasileiros mais o Distrit( 
Federal. Gerencia mais de 18 unidades públicas de saúde. Possui un 
serviço próprio e atua com consultoria em gestão hospitalar. Atuand( 
em parceria com o departamento de  marketing  do Instituto, sediad( 
em  Brasilia-DF, a Uau Propaganda é a agência de suporte ( 
responsável pela comunicação offline em Araguaina, bem como pel 
criação, produção e veiculação de filmes pra tv e  spots  para rádio. 

ISAC 
instituto Saude e Cidadania 

i
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PREÇOBAIXO 
FARMÁCIAS ARAGUA1NA  

FARMÁCIAS PREÇO BAIXO I DESDE 01/05/2020 

A rede de Farmácias Preço Baixo é resultado de mais de 26 anos de 
atuação dos seus fundadores. Iniciou suas atividades no estado do 
Pará, com o nome Farmácia Nova Vida e expandiu como rede, 
inicialmente em municípios do estado de origem, ultrapassando 
fronteiras, com presença expressiva no mercado nacional, contando 
hoje com mais de 270 lojas, espalhadas pelo Brasil. 
0 nome Preço Baixo nasceu como identidade do modelo de negócio, 
que tem como objetivo levar saúde 	e beleza aos seus clientes pelo 
melhor preço. Ao longo dos anos, vem transformando-se em um 
formato vencedor, já experimentado e comprovado pelos resultados 
obtidos, tornando-se desejado por empreendedores e investidores, o 
que impulsionou seus fundadores a reproduzir este sucesso através 
da criação da rede de licenciadas das Farmácias Preço Baixo. 
Desde 2020, a Uau Propaganda é responsável pela comunicação de 
varejo da rede no Tocantins, com campanhas informativas, sazonais e 
comerciais em sua área de atuação. 

JUNIN AUTO  SERVICE  I DESDE 01/06/2021 

Inaugurada em 01 de junho de 2021, em Araguaina, a loja da maior 
rede de acessórios automotivos do Brasil, conta, na cidade, com o 
atendimento da Uau Propaganda em sua comunicação comercial nos 
formatos  off-line  e  online.  Desde sua inauguração, a agência vem 
desenvolvendo campanhas e inserindo mídias para posicionar a 
marca no mercado e gerar resultados de vendas e imagem 
institucional. 

Junior! 
AUTO SERVICE  
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AREA DE  ATENDIMENTO  

GENIVALDO GOMES DE ALMEIDA CARLOS 
DIRETOR DE ATENDIMENTO E FINANCEIRO 
35 ANOS 
12 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Acadêmico de Ciências Contábeis, especializou-se 
em Gestão da Inovação, Gestão Tributária de 
Contratos e Convênios  (OPEN).  Já atuou como 
técnico administrativo e financeiro no Senai 
(unidade Araguaina, 2010/2017) e assistente 
administrativo da  Renault  Viva  France  em 
Araguaina. 
Possui vasta experiência no atendimento de clientes 
do setor governamental e institucional e está na Uau 
Propaganda desde janeiro de 2018, onde reúne 
conhecimento de mercado,  networking  e 
credibilidade, somando para o sucesso de toda 
equipe. 

HARNETE PARENTE LIRA 
ATENDIMENTO/MIDIA 
47 ANOS 
6 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Graduanda em Administração pela Faculdade 
Unopar - EAD(2015). Possui cursos de 
aperfeiçoamento na área de Comportamento do 
Consumidor e atuou como gestora comercial do 
Grupo Mobi Cine (2010-2017), analista de  marketing  
da Radiola Publicidades (2016) e, desde 2017, é 
atendimento comercial da Agência Uau Propaganda. 
Além de conhecer a fundo o comportamento do 
consumidor e o mercado Araguainense, possui alta 
capacidade de organização e liderança de equipes, 
sendo o elo entre a Uau Propaganda e seus clientes. 
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AREA DE INTERNET 

SARA CRISTINA OLVE IRA NASCIMENTO 
ATENDIMENTO, SOCIAL MEDIA 
E CONSULTORA DE  MARKETING  
22 ANOS 
3 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Possui formação superior em Gestão de  Marketing  
UNOPAR, acadêmica de Fisioterapia pela UNOPAR 
além de outros cursos de aperfeiçoamento nas  area  
de  marketing  de performance — EBAC. Desde 2020, ( 
atendimento, social media e consultora de marketin( 
na Uau Propaganda, trazendo para os trabalhos  di  
agência a visão  multidimensional  e inovadora  di  
juventude, sobretudo nas plataformas digitais, o qu( 
representa ganho para os nossos clientes ni 
comunicação integrada. 

ANA  LAURA  CARDOSO LIRA 
ATENDIMENTO, SOCIAL MEDIA 
E CONSULTORA DE  MARKETING  
21 ANOS 
4 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Especialista nas áreas de  marketing  de performance 
e vendas  online  para as redes sociais — EBAC. 
Desde 2019, é atendimento, social media e 
consultora de  marketing  na Uau Propaganda, aliando 
capacidade de liderança de projetos no meio digital 
com conhecimento da realidade da comunicação 
regional, o que possibilita um contato mais estreito 
entre empresa, agência e consumidor final. 
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AREA  DE PLANEJAMENTO 
E ESTUDO 

BETO PARENTE 
DIRETOR DE PLANEJAMENTO/ 
PESQUISA E CRIAÇÃO 
47 ANOS 
12 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Formado em Rádio e TV, com habilitação em  
Marketing  pela EBAC — Escola Britânica de Artes 
Criativas & Tecnologia (2009). Já atuou como 
Assessor de Comunicação pelo Sebrae (unidade 
Araguaina, 2013 a 2015), e como atendimento 
publicitário na agência Radiola (2015 a 2016). 
Prestou serviços a empresas de produção de áudio e  
video  em Goiás e no Tocantins. 
Possui vasta experiência no atendimento de clientes 
do setor governamental e institucional e está na Uau 
Propaganda desde janeiro de 2016, trazendo para a 
agência o  know-how  adquirido em diversos anos no 
comando de equipes de rádio e TV de grandes 
emissoras, como, por exemplo, o Grupo Jaime 
Câmara. 
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AREA DE  CRIAÇÃO  

MARCUS  VINICIUS DE ARAÚJO 
DIRETOR DE ARTE/TRAFEGO 
23 ANOS 
5 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Iniciou suas atividades em 2015, como arte-finalista 
na empresa Ognus, em Araguaina, aprendendo, na 
prática, todo o processo de criação e produção 
gráfica. Em 2017, trabalhou com arte-finalista na 
empresa  XP  Filmes, também em Araguaina. 
Graduado em  Marketing  Digital, pela UNOPAR, além 
de uma série de cursos técnicos na área, como: 
Produção Gráfica; Direção de Criação (EBAC) e 
Direção de Arte (Doméstika), é Especialista em 
Tráfego. Atua como Diretor de Arte na Uau 
Propaganda, vivenciando o dia a dia de cada cliente e 
traduzindo, em peças publicitárias criativas e 
ousadas, as soluções de  marketing  e comunicação 
propostas pela equipe de criativos.  

DIEGO  MOREIRA SANTOS 
DIRETOR DE ARTE 
28 ANOS 
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Graduado em  Marketing  Digital (Unopar/2019). Com 
mais de 10 anos de experiência como  designer  
gráfico, diretor de arte e ilustrador. Atualmente atua 
como Estúdio de  Designer  e Ilustração onde atendeu 
diversas agências e Assessorias de Comunicação em 
todo o Brasil. É contratado da Uau Propaganda, 
responsável por liderar o processo criativo no que 
concerne à direção artística de pegas para as 
plataformas  off-line  e  online,  sempre buscando 
linguagens inovadoras com técnicas ousadas de 
comunicação visual. 
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CARLOS ANDRÉ TAVARES  
DESIGNER  GRÁFICO 
22 ANOS 
5 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

Design  Gráfico com mais de 5 anos de experiencia. 
Especializado nos Cursos de extensão em Tipografia 
e  Design  de Produtos (2018). Atuou como  designer  
com experiência na criação de marcas, identidade 
visual e  layout  criativo para impressos e redes 
sociais, desenvolvendo peças gráficas para clientes 
como  Nissan  Viva  Japan,  Farmácias Prego Baixo,  
Guardian, AF  Consultoria, Aciara e demais clientes 
locais. Possui plenos conhecimentos em Adobe  
Illustrator  e Adobe Photoshop, e experiência em 
midias  on  e offline. Seu profundo conhecimento 
técnico é traduzido, na agência, em assertividade e 
satisfação para os clientes, que exigem qualidade, 
eficácia e agilidade na criação publicitária, sobretudo 
no setor de varejo. 

ANDREY AMORIM  
DESIGNER  GRÁFICO / ILUSTRADOR 
23 ANOS 
5 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Formado em  marketing  (UNOPAR 2020), atuou como 
assistente administrativo no setor de gestão de 
pessoas no SENAI (2019 a 2020), desenvolvendo 
identidades visuais para comunicação interna e 
produção audiovisual externo. Tem especialização 
em introdução à pintura digital pela UDEMY. 
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VITOR BONAMIGO  
DESIGNER  GRÁFICO 
22 ANOS 
4 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Trabalhou como  designer  gráfico e editor na Radiola 
Comunicações, em Araguaina (2019). Possui plenos 
conhecimentos em Adobe  Illustrator,  Adobe 
Photoshop, Adobe lndesign, Adobe  Premiere,  
Blender3D, experiência em midia  On  e offline. Faz 
parte do nosso quadro de colaboradores em 
Araguaina, sempre se destacando pela criatividade e 
inovação que apresenta em seus trabalhos. 

JOÃO VITOR  
DESIGNER  GRÁFICO 
20 ANOS 
3 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISISONAL 

Profissional na área há mais de 3 anos como  Design  
Gráfico.  Designer  Gráfico na Uau Propaganda, possui 
plenos conhecimentos em Adobe  Illustrator  e Adobe 
Photoshop, experiência em midia  On  e Offline, 
conhecimento em gerenciamento de redes sociais e 
atendimento ao cliente. Conhece a fundo a dinâmica 
das comunicações nas redes digitais. 
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AREA  DE PRODUÇÃO 
GRÁFICA E DE RTVC 

ATONIEL QUEIROZ DOS SANTOS 
DIRETOR DE CENA E 3D GENERALISTA 
33 ANOS 
14 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Graduado em animação em 3D-Emotion Graphics  
(EBAC). Produção de  video  e computação gráfica. 
Plenos conhecimentos em modelagem animação, 
luz, textura e render em Autodesk  Maya,  Cinema 4D, 
AutoDesk 3Ds  max,  Adobe  Premiere,  Adobe  After 
Effects,  Adobe Encore, Adobe  Audition,  Sketchup 
entre outros. Já atuou como editor de imagens e 
diretor de cena e computação gráfica em campanhas 
eleitorais municipais e estaduais no Tocantins, 
Maranhão, Pará e  Piaui.  
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AREA  DE MIDIA 
E REDES SOCIAIS 

ISABEL CRISTINA DA SILVA ARAÚJO 
ATENDIMENTO E CONSULTORA DE  MARKETING  
22 ANOS 
5 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Possui formação superior em Tecnologia em Gestão 
de  Marketing  - Faculdade Unopar, além de outros 
cursos de aperfeiçoamento nas áreas de 
administração, informática, inteligência de  marketing,  
modelos de pesquisa mercadológica e  marketing  de 
produtos e serviços. Atua como Atendimento e Midia 
desde 2018 na Uau Propaganda em Araguaina, 
atendendo clientes e prestando consultoria de  
marketing  focada na comunicação estratégica. 

GIORDANA GIUVANNUCCI GARCIA 
PLANEJAMENTO E MiDIA PUBLICITARIA 
25 ANOS 
8 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Formada em  marketing  (UNOPAR), já foi gerente de 
midia das agências Radiola Publicidades, Estratégia 
e Ognus. Atua como planejamento de midia  
freelancer  Offline e  Online  para a Uau Propaganda 
em Araguaina desde janeiro/2018. 
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c) infraestrutura e instalações que estarão à disposição para a execução do contrato. 

A agência conta com escritório completamente montado e adequado ás operações, em 
Araguaina-TO. Nossas instalações dispõem de salas, mobiliário completo para receber nossos 
clientes com conforto, agilidade, segurança e dinamismo. Disponibilizamos automóveis para 
deslocamentos dentro e fora dos do município e até mesmo do Estado, computadores 
atualizados nas estações de trabalho, com programas originais desde o Pacote  Office  até 
editoração gráfica (Pacote Adobe); banco de dados e imagens; câmeras fotográficas modernas 
e de alta resolução, internet banda larga para melhor comunicação, smartphones e  notebooks  
para  drones,  agilizando a comunicação de voz, imagens e dados entre o cliente, a agência e os 
fornecedores, além de todo material de suporte ao trabalho técnico, comercial e administrativo. 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Nesta data, encerro o 2° volume do Processo Administrativo n°126/2022, que 
tem como assunto Processo Licitatario na Modalidade Tomada de Pregos 
n°001/2022, para Contratação de 01 (uma) Agência de Publicidade e Propaganda 
para a prestação de serviços de publicidade e divulgação dos programas, ações 
parlamentares dos Vereadores e campanhas institucionais da  Camara  Municipal 
de Araguaina/TO, que consta como último documento, Proposta Técnica da 
Empresa  HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELLI, iniciado o volume do processo 
com a folha de n°206 e finalizado no n°406, a presente folha, não podendo mais 
nada lhe ser acrescentado. 

Araguaina, 22 de agosto de 2022 

-40 

Rosirene C•r•oso Lima Santos  
Auxiliar administrativo 

Rua das Mangueiras, 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63) 3416-0408 - CEP 77804-110 -Araguarna - Tocantins 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO' 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPAMF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

 

      

      

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Abro, nesta data o 3° volume do Processo Administrativo n° 126/2022, que 

tem como assunto, Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Pregos 

n°001/2022, para Contratação de 01 (uma) Agência de Publicidade e Propaganda 

para a prestação de serviços de publicidade e divulgação dos programas, ações 

parlamentares dos Vereadores e campanhas institucionais da  Camara  Municipal 

de Araguaina/TO, que se inicia em decorrência do encerramento do 2° volume,  CI  

folha 406. 

Araguaina, 22 de agosto de 2022 

1! 
Rosirene C • oso Lima Santos  

Auxiliar Administrativo 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63) 3416-0408 - CEP 77804-110 -Araguaina - Tocantins 
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d) sistemática operacional de atendimento na execução do contrato 

Adotando um modelo arrojado na prestação de serviços de comunicação integrada, a Uau 
Propaganda busca manter uma operação dinâmica, eficaz e de alta resolutividade para seus 
clientes. Para isso, conta com uma estrutura moderna e permanente atualizada, de modo a 
responder à realidade do nosso mercado. A agência mantém um quadro de funcionários 
necessários à manutenção da qualidade dos serviços prestados, com 100% da força de trabalho 
em Araguaina. A equipe técnica está capacitada para atender ás necessidades dos clientes nas 
áreas em que atua, com o planejamento e desenvolvimento de estratégias de  marketing  e 
campanhas publicitárias para os diversos meios de comunicação, incluídas midias digitais. Ao 
mesmo tempo, conta com a flexibilidade e a rede de informações e contatos necessária para 
-iregar profissionais e prestadores de serviços capazes de atuar com o padrão de qualidade da 
,Ínpresa, de acordo com a demanda e a natureza dos serviços contratados. Todo o atendimento 
será coordenado por um profissional de atendimento, responsável pela elaboração do  briefing  e 
todo o tráfego das informações dentro da agência. Este profissional ficará em contato diário com 
a ASCOM, seja de forma virtual  (e-mail,  WhatsApp, Celular) ou física (visitas diárias). 0 tempo 
para a resposta à convocação presencial será apenas o tempo do deslocamento entre nossa 
sede, situada à Rua 21 de abril, 438, no centro, nesta cidade, até a sede da ASCOM ou onde se 
fizer necessário. A criação será realizada mediante brainstormings entre os departamentos, 
integrando a equipe de planejamento, criação, produção e midia, toda ela sediada em 
Araguaina. E todo o processo de atendimento, criação, produção e midia terá o 
acompanhamento de softwares de gerenciamento de publicidade, permitindo relatórios em 
tempo real. Após a aprovação das peças criadas, os departamentos de produção gráfica e 
produção de RTV da agência acompanharão de perto a produção e execução das mesmas, 
zelando pela qualidade final até a entrega (e, se caso, montagem) da referida peça publicitária, 
com registros fotográficos de todas as etapas do serviço. A agência obriga-se a cumprir, 

Imente e na integra, com todos os itens da Minuta de Contrato anexa ao Edital. E ainda 
fornecer serviços de elevada qualidade, realizando-os em conformidade com as necessidades 
de comunicação da Câmara Municipal de Araguaina, sempre buscando: - Atender de forma 
eficaz em consonância com o objeto do Contrato conforme solicitado; - Realizar com seus 
próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de fornecedores todos os 
serviços relacionados com o objeto do contrato, de acordo com as especificações estipuladas; 

• 
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- Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações comerciais junto 
a fornecedores e transferir à Câmara Municipal de Araguaina as vantagens obtidas; - Negociar 
sempre as melhores condições de prego no tocante aos direitos patrimoniais de uso sobre 
trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais e conexos e aos direitos patrimoniais 
de uso sobre obras consagradas, nos casos de reutilizações de pegas publicitárias; - Fazer 
cotação de preços para todos os serviços realizados por terceiros e apresentar, no  minim,  três 
propostas, com a indicação da mais adequada para sua execução; - Se não houver possibilidade 
de obter três propostas, a agência apresentará as justificativas pertinentes, por escrito; - Obter a 
aprovação prévia d, por escrito, para assumir despesas de produção, veiculação e qualquer 
outra relacionada com o contrato; - Submeter à subcontratação de terceiros, para a execução de 
serviços objeto deste contrato, à prévia e expressa anuência da Câmara Municipal de Araguaina; 

7ncaminhar imediatamente após a produção dos serviços, para constituir o acervo da ASCOM, 
sem ônus para esta: a) TV e Cinema: uma cópia em DVD e um arquivo digital em  HD;  b)  Internet:  
uma cópia em CD, com os arquivos que constituíram a campanha ou pega; c) Rádio: uma cópia 
em CD, com arquivo de áudio em mp3/wave; d) Midia impressa e material publicitário: uma cópia 
em CD, com arquivos nas versões abertas — com as fontes e imagens em alta resolução — e 
finalizadas; - Quando se tratar de campanhas com várias midias, as pegas poderão ser 
agrupadas em um mesmo DVD ; CD ou  Pen Drive;  - Orientar a produção e a impressão das 
pegas gráficas (folhetos, cartazes, mala-direta,  etc.)  aprovadas; - Entregar, até o dia 10 do mês 
subsequente, um relatório das despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior, 
um relatório dos serviços em andamento, este com os dados mais relevantes para uma 
avaliação de seu estágio; - Registrar em Relatórios de Atendimento — impresso ou eletrônico - 
todas as reuniões entre a agência e os interlocutores responsáveis pela comunicação da 
Câmara Municipal de Araguaina, nas quais haja decisão sobre serviços; - Só divulgar 
informações acerca da prestação dos serviços objeto do contrato, que envolva o nome da 
Câmara Municipal de Araguaina, mediante sua prévia e expressa autorização; - Prestar 

clarecimentos sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que envolvam a 
agência, independentemente de solicitação; - Não caucionar ou utilizar o contrato como garantia 
para qualquer operação financeira; - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação exigidas na licitação; 
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- Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa, 
bem assim, quando for o caso, a legislação estrangeira com relação a trabalhos realizados ou 
distribuídos no exterior; - Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus 
funcionários e, quando for o caso, com relação a funcionários de fornecedores contratados; - 
Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos em decorrência do 
objeto do contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, os encargos que venham a ser 
criados e exigidos pelos poderes públicos e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado; - Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela 
omissão total ou parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os 

rvigos contratados; - Apresentar, quando solicitado, a comprovação de estarem sendo 
satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais; - 
Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com fornecedores, 
bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante fornecedores; - Em casos de 
subcontratação de terceiros para a execução dos serviços estipulados, exigir dos eventuais 
contratados, no que couber, as mesmas condições do presente contrato; - Manter, por si, por 
seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados, sobretudo quanto 
estratégia de atuação da Câmara Municipal de Araguaina; - Responder por eventuais prejuízos 
e danos decorrentes de sua demora, omissão ou erro, na condução dos serviços de sua 
responsabilidade, na veiculação de publicidade ou em quaisquer serviços objeto deste contrato; 
- Responsabilizar-se por quaisquer  Onus  decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos; - 
Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
.diciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do 

contrato a ser firmado. 
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PRAZOS PARA CRIAÇÃO DE CAMPANHAS E PECAS 

CRIAÇÃO DE CAMPANHA  	 2 DIAS ÚTEIS 

CRIAÇÃO DE PEÇAS AVULSAS 	 1 DIA ÚTIL 

PRODUÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL 	 5 HORAS 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MIDIA 	1 DIA ÚTIL 

PRODUÇÃO DE PEÇAS ISOLADAS 	 2 DIAS ÚTEIS 

PRODUÇÃO DE CAMPANHA MULTIMIDIA 	 2 DIAS ÚTEIS 

A agência compromete-se a cumprir os seguintes prazos médios na realização dos trabalhos: 
Em casos excepcionais, em comum acordo entre as partes, a agência se compromete em 
realizar trabalhos em ritmo  full  time para atender a urgência da Câmara Municipal de Araguaina, 
incluindo equipes de plantão aos domingos e feriados, com disponibilidade de viajar para dentro 
ou fora do Estado do Tocantins, a fim de atender as mais diversas necessidades de comunicação 
do Governo do Municipal. A Uau Propaganda, desde já, declara estar apta para o completo 
atendimento ao objeto deste contrato, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e 
a distribuição de ações publicitarias junto a públicos de interesse. Bem como atividades 
complementares como: planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de 
valiação e de geração de conhecimento, relacionados a execução do contrato; produção e 

execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de midia  (off-line, online)  e não 
midia, criados no âmbito do contrato; criação, implementação e desenvolvimento de formas 
inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das 
ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias. 





INFORMAÇÕES DE  MARKETING  
E COMUNICAÇÃO 

A agência colocará regularmente à disposição da ASCOM/ Câmara Municipal de Araguaina, 
durante a execução do eventual contrato, sem  Onus  adicional, todas as informações de  
marketing  e comunicação disponíveis sobre os mercados estadual e nacional e fará gestão, junto 

entidade, para que haja maior transparência e profissionalismo por parte de alguns veículos 
que não oferecem pesquisas de audiência, auditoria de tiragens e/ou trabalham com um raio de 
alcance de sinais baseado meramente em declarações unilaterais. 0 serviço de  checking  dos 
materiais veiculados será feito através de clipagem dos anúncios de jornal, rádio-escuta e TV 
fiscal (diretamente pela agência ou por fornecedores especializados). Também será colocado á 
-1'sposição um  clipping  eletrônico de informações sobre ações e tendências de comunicação e  
marketing.  0  clipping  será elaborado com informações extraídas de publicações e  newsletters  
impressos e  online  como Meio & Mensagem, Propaganda,  Marketing,  Revista Comunicação 
Empresarial (Aberje), CENP em Revista,  About,  Revista do Anunciante (ABA), Exame, Valor 
Econômico, Folha de São Paulo, todos os jornais impressos e eletrônicos estaduais com noticias 
da Política e da Administração Pública no Estado do Tocantins, que a agência já assine ou possa 
vir assinar, caso haja interesse da ASCOM no acompanhamento desses segmentos. Também 
dispomos de levantamentos nacionais de hábitos de consumo de Midia, como Midia Dados, 
IBOPE-KANTAR, pesquisas IBGE e Pesquisa de Hábitos de Midia, realizada pelo IBOPE para a 
Presidência da República em 2016. 
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ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, a veracidade das informações apresentadas nesta Capacidade 
de Atendimento, com relação à nossa Estrutura Técnica Profissional, Sistemática de 
Atendimento e Informações de Comunicação e  Marketing  Disponíveis. 

Araguaina-TO, 14 de julho de 2022. 

AcNriele12 tcp------0  • 
Harnete Parente Lira 

Presidente-Administradora/Diretora de Midia. 
Uau Propaganda 
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REPERTÓRIO 
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RUA DOS MAÇONS. 724 SETOR CENTRAL 
CEP 77804-180 I ARACUAINA TO 

TRATAMENTO AVANÇADO 
PARA VARIZES AGORA 
EM ARAGUANA. angiolaser 

AM:A 01 Dall.88A10101P. 415.11.81 
ESCLEROTERAPIA E 
CIRURGIA DE VARIZES A LASER. 
FLEBOESTETICA, 
APLICAÇÃO DE ESPUMA,  

(63) 98122-2776  

Dr.  Bruno Carvalho 	Dr.  Camila Monteiro 
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Agência: Alvarenga e Gomes Ltda 
Cliente: Angiolaser Clinica de Angiologia e Cirurgia Vascular 
Pega:  Outdoor  
Formato: 9x3 
Titulo: Tratamento vascular para varizes 
Data de produção: 28/05/2021 
Período de veiculação: junho/2021 
Veiculo:  Outdoor  

Descrição sucinta do problema: Para comunicar o novo procedimento estético da 
clinica, com uma pega de alto impacto, a  Big Boy  Publicidades criou um  outdoor  onde 
aparecem belas pernas femininas sendo iluminadas por um facho de laser, remetendo a 
beleza das pernas aos resultados do novo tratamento de cirurgia a laser. 0 objetivo é 
associar o resultado estético de belas pernas a um procedimento rápido, indolor e agora 
realizado pela Angiolaser em Araguaina. 
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Agência: Alvarenga e Gomes Ltda 
Cliente: Hospital de Olhos do Tocantins Ltda 
Pega:  Spot  
Formato: 30" 
Titulo: Institucional 
Data de produção: 03/06/2019 
Período de veiculação: junho e julho de 2019 
Veiculo: Radio Tocantins FM 

Descrição sucinta do problema: 0 Hospital de Olhos do Tocantins 
encomendou a  Big Boy  Publicidades um  spot  de rádio para divulgar a sua 
moderna cirurgia à laser para solução de problemas como miopia, 
hipermetropia, astigmatismo e vista cansada. 0 procedimento é moderno, 
seguro, preciso e realizado por especialistas. Além de informar sobre esse 
novo serviço, o  spot  teve como objetivo orientar os pacientes sobre o 
agendamento de consultas e enfatizar o fato de ser o maior hospital de 
olhos na região norte do Pais, reforçando seu posicionamento estratégico. 

Agência: Alvarenga e Gomes Ltda 
Cliente: Toledo Fibra Telecomunicações Ltda. 
Pega:  VT  
Formato: 30" 
Titulo: Toledo Fibra Planos 
Data de produção: 20/04/2021 
Período de veiculação: 26 a 30/04/2021 
Veiculo: TV Anhanguera de Araguaina 

Descrição sucinta do problema: Com a expansão da demanda por 
internet, em decorrência do aumento do  home office  no período da 
pandemia, a Toledo Fibra realizou um grande investimento na melhoria da 
infraestrutura e tecnologia, aumentando a sua participação nos Estado do 
Tocantins, Maranhão e Pará. Acionada a lançar uma campanha 
institucional que informasse esse posicionamento, bem como o valor 
promocional para o pacote de serviços oferecido ao consumidor final, a  Big 
Boy  Publicidades idealizou um comercial de TV, com linguagem moderna, 
mostrando que o consumidor, agora ficando mais tempo em casa, pode 
contar com uma melhor infraestrutura de internet, pois a Toledo é a 
provedora que mais cresce na região e expandiu seus serviços com 
1.500Km de fibra óptica instalada nos três estados, com isso, o valor do 
pacote Fibra  Plus,  com 200Mb, poderia ser oferecido pelo valor de R$ 
99,90. Com  ações de  marketing  respaldada por uma publicidade conectada 
á realidade da empresa, a Toledo Fibra vem consolidando a sua posição 
no mercado tocantinense. 
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Araguaina, 19 de julho de 2022 

AL AR NGA & GOMES LTDA 
Bi.  Boy  Publicidades 

CNPJ: 01.725.549/0001-06 
Maria Fátima de Alvarenga Gomes 

CPF: 243.701.261-34 
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CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

Rua das Mangueiras, 918 Centro I Araguaina/TO - CEP: 77.804-110 - Fone: 63 ' 3414 5094 



RAZÃO SOCIAL: ALVARENGA E GOMES LTDA. 
CNPJ: 01.725.549/0001-06 
TELEFONE: (63) 3414-5094 / (63) 99222-9423  
E-MAIL:  alvarenqapublicidadegmail.com   

A  Big Boy  Publicidades é uma empresa que nasceu há 23 anos, cresceu e se consolidou no 
cenário publicitário tocantinense, com sede em Araguaina — TO. Conta com novas 
instalações, que foram ampliadas para possibilitar uma maior e melhor qualidade no 
atendimento, possuindo uma infraestrutura adequada para atender aos seus clientes. É 
composta por uma equipe de profissionais experientes e com  know-how  no mercado 
publicitário. Todos serão colocados à disposição da Câmara Municipal de Araguaina. 
Esses profissionais são colaboradores comprometidos com o resultado e, acima de tudo, 
com a satisfação do cliente no alcance do objetivo pretendido, pois sabem que fazem parte 
da construção de um conceito de comunicação publicitária (seja ela pública ou privada) de 
qualidade, sempre buscando atender de forma diferenciada e responsável cada um de 
nossos clientes. 
A agência é comprometida com o desenvolvimento e o fortalecimento da ética na 
comunicação do mercado publicitário tocantinense_ Vem se destacando pela agilidade, 
eficiência e competência na aplicação da verba destinada ás campanhas publicitárias 
solicitadas pelos clientes, sempre propondo formas inovadoras e alternativas de fazê-los 
alcançar o seu público-alvo, como também pela criatividade visual e a qualidade nos serviços 
oferecidos. 
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a) Relação nominal dos principais clientes atuais da licitante, com a especificação do 
inicio de atendimento de cada um deles;  

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA-TO 
Inicio: desde 2018 - Término: vigente 

an iotaser 
UP1t flW.t CRIV1 	I  

ANGIOLASER — ANGIOLOGIA E CIRURGIA 
VASCULAR. 
Inicio: desde 2021 - Término: vigente 

CONSTRUGEL MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO 
Inicio: desde 2015 Término: vigente 

Dentistas 

RESLUMBRE 
Sorrir faz bem 

DENTISTAS RESLUMBRE 
Inicio: desde 2020 - Término: vigente 

   

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO 
NORTE LTDA — CONCRENORTE 
Inicio: desde 2017 - Término: vigente 

Cr  

  

 

CONCRENORTE 

   

N ORTH EC  
ENGENHARIA 

NORTHEC ENGENHARIA 
Inicio: desde 2020 - Término: vigente 
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Sim nãCbW  SIM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
Inicio: desde 2019 - Término: vigente = Dieltbdiera de Peças= 

   

Toledo 
RAIB 

TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 
Inicio: desde 2016 - Término: vigente 

b) Quantificação e qualificação dos profissionais à disposição da execução do 
contrato; 

Estudo e Planejamento 

OTO ALVARENGA GOMES 
Pós-graduado em  Marketing  Estratégico pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos - ITPAC. Bacharel em Ciência da Computação pela Pontificia Universidade Católica 
de Goiás (PUC-GO). Atua há mais de 15 anos no mercado tocantinense, com grande 
experiência em planejamento/criação de campanhas publicitárias e eleitorais, tendo 
participado ativamente de várias campanhas majoritárias no Tocantins e duas no Maranhão. 

JOSÉ CARLOS GOMES 
Consultor da  Big Boy  Publicidades, jornalista, possui mais de 23 anos de experiência, com 
larga experiência em  marketing politico  e governamental, tendo comandado várias 
campanhas majoritárias. 

Criacão 

MARIA  CAROLINE  FREITAS MACEDO 
Redatora, graduada em Comunicação Social e habilitada em Publicidade e Propaganda pela 
Universidade de Uberaba, com mais de três anos experiência no mercado, atua como  
designer  gráfico na  Big Boy  Publicidades. 

OTO ALVARENGA GOMES 
Pós-graduado em  Marketing  Estratégico pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos - ITPAC. Bacharel em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás  (PUG-GO). Atua há mais de 15 anos no mercado publicitário tocantinense, com 
grande experiência em planejamento/criação de campanhas publicitárias e, também, 
eleitorais, tendo participado ativamente de várias campanhas majoritárias no Tocantins e 
duas no Maranhão. Atualmente, além de exercer a função de estudo e planejamento, atua 
também como Diretor de Arte na  Big Boy  Publicidades. 
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FRANCINEY APARECIDO DOS SANTOS SANTANA 
Publicitário,  designer  certificado pelo Instituto Universal Brasileiro. Trabalha com as 
plataformas: Corel  Draw,  Adobe Photoshop, Adobe  Illustrator,  Adobe Flash e Autodesk 3Ds  
Max.  Possui mais de 12 anos de experiência em criação e finalização de campanhas 
publicitárias. Atualmente é  designer  gráfico na  Big Boy  Publicidades. 

Produção de Radio, TV e Cinema 

JOÃO SANTOS SILVA 
Possui cursos na área de produção e cenografia. Participou do curso: A câmera e os  setups  
de Luz, com Carlos  Ebert  2012 e Oficinas de Cinematografia Digital. Soma 13 anos de 
experiência em iluminação de cenários e direção de estúdio. Trabalhou em diversas 
campanhas majoritárias como diretor de cinegrafia em Araguaina e no Maranhão. Hoje atua 
como produtor de RTVC na  Big Boy  Publicidades.  

Internet 

THIAGO GONÇALVES VASCONCELOS 
Possui cursos na área de Comunicação e  Marketing  em Midias Digitais. Com  experiência 
em Análise de Desenvolvimento de Sistema e, também, na área de  design.  Com  cinco anos 
de experiência em mídias sociais, é o responsável pela produção de conteúdo para  web  da 
agência  Big Boy  Publicidades. 

Produção Gráfica 

ANA MiRCIA SOUSA COSTA 
Possui cursos em diversos softwares gráficos como 3D  Studio, Illustrator,  Corel  Draw,  In  
Design,  entre outros. Há 13 anos exerce a função de produtora gráfica para diversas 
campanhas publicitárias em Araguaina. Trabalhou em campanhas majoritárias no Tocantins 
e interior do Maranhão.  

!India 

WANESSA FERREIRA DE ALENCAR 
Administradora, possui cursos de treinamento em midia, Publimanager e Publisys. 
Experiência de 6 anos na área de midia e habilidade para trabalhar com orçamento e 
autorização de midia, bem como na execução e planejamento de midia. 

Atendimento 

PALOMA BARBOSA VELOSO 
Publicitária, profissional com larga experiência na área de atendimento, comercial e área 
administrativa. Está há mais de 4 anos na  Big Boy  Publicidades, atuando como executiva de 
atendimento, criando e potencializando as oportunidades de negócio. Responsável pelo 
contato dia-dia com múltiplos clientes; participa das reuniões de  briefing  e transferência de 
conteúdo para equipe de criação, produção e midia, além de acompanhar a execução dos 
trabalhos dentro e fora da empresa. 
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MARIA FÁTIMA DE ALVARENGA GOMES 
Bacharel em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Goiás, com especialização 
em Administração Financeira. Adquiriu ampla experiência na área comercial e financeira 
atuando no Banco do Brasil por 24 anos. Há sete anos trabalha como executiva de 
atendimento na  Big Boy  Publicidades, participando de reuniões de  briefing  e alinhamento 
com o cliente e equipe interna da agência. Faz prospecção de novos trabalhos tanto dos 
clientes já atendidos como de novos clientes; acompanha os cronogramas dos projetos que 
estão em andamento junto aos departamentos de criação e mídia. 

c) Instalações, infraestrutura e recursos materiais disponíveis para a execução do 
contrato 

Atuando há 23 anos no mercado tocantinense, a  Big Boy  Publicidades dispõe de instalações 
e equipamentos de uso técnico e operacional da mais alta qualidade, com tecnologia e 
softwares de última geração, o que possibilita uma prestação de serviços de excelência na 
execução das campanhas publicitárias. 
Possui estrutura e equipamento em sede própria, situada na cidade de Araguaina/TO, e 
conta com departamentos estruturados com informática, softwares de edição de imagem, 
rede  wireless  e salas individuais climatizadas. 

Recepção 
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Criação/Planejamento 

ADMINISTRATIVO  
01 UN - Notebook LG 
• Processador  Intel Celeron 1,83 GHz 
• HD 2 TB, 4 GB  Memória  
• Sistema  Windows 10 64 Bits 
• Rede  Wireless 

01 UN - Desktop 
• Intel Core 2.30 GHz 
• HD 1 TB, 2 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 10 Home 64 Bits 

01 UN - Desktop 
• Intel Core 2.20 GHz 
• HD 1 TB, 2 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 10 Home 64 Bits  

ATENDIMENTO  
01 UN - Notebook Dell Core 17 
• Intel Core 171.80 GHz 
• HD 1 TB, 6 GB  Memória  
• Sistema  Windows 7 64 Bits 
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01 UN - Notebook Dell 
• AMD Dual Core 2,30 GHz 
• HD 1 TB, 8 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 8 Starter 

01 UN - Notebook Sony  Vaio  
• AMD E-450 APU 1.65 GHz 
• HD 320 GB, 2 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 7 Professional 64 Bits  

CRIAÇÃO  
01 UN - Workstation GSKILL 17 Server 
• Processador  Core Intel Xeon 3.5 GHZ, 64 Bits 
• HD SSD 500 GB, 16 GB  Memória  
• Sistema Operacional  Windows 7 Ultimate 2009 

01 UN - Notebook Acer Core 17 
• Core 17 2.20 GHZ 
• HD 1 TB, 8 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 10 Professional 64 Bits 

01 UN - Notebook Acer Pentium Dual 
• Pentium Dual Core 2,30 GHz 
• HD 500 GB, 4 GB  Memória (sistema)  
• 1 HD  Externo  1 TB 
• Sistema  Windows 7 Ultimate 

01 UN - Desktop 
• Core 17 0.00 GHZ Extreme 
• HD 1 TB, 16 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 10 Professional 64 Bits 

M1DIA 
01 UN - Notebook Dell Core 17 
• Intel Core 17 1.80 GHz 
• HD 1 TB, 6 GB  Memória  
• Sistema  Windows 7 64 Bits 

01 UN - Notebook Acer Intel Pentium 
• Core Pentium Dual Core 2.20 GHz 
• HD 500 GB, 4 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 7 professional 64 Bits  

DISPOSITIVOS:  
• 01 UN -  Impressora  HP Deskjet F4280 
• 01 UN —  Impressora  HP Laser Jet P1102w 
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• 01 UN —  Impressora  HP Laser Jet P110 
• 01 UN — Scanner HP Deskjet F4280 
• 01 UN — Modem ADSL Intelbras QoS (Link 10 Mega) 
• 01 UN —  Impressora  HP Deskjet 3630 
• 01 UM — Roteador Intelbras WRN 240i Wireless 

d) a sistemática de atendimento e os prazos a serem praticados, em condições 
normais de trabalho, na criação de pega avulsa ou de campanha e na elaboração de 
plano de mídia 

A campanha, ou o plano de trabalho, virá sempre acompanhado de um cronograma de 
execução onde os prazos irão respeitar o  briefing  solicitado e as peças a serem produzidas. 
Vide prazos abaixo: 

Na realização de pega avulsa: 
• Criação: 

Prazo máximo: 02 dias 
• Produção: 

Prazo máximo: 02 dias 

Na realização de campanha: 
• Criação: 

Prazo máximo: 07 dias 
• Produção: 

Prazo máximo: 10 dias 

Prazo minimo: 01 dia 

Prazo minimo: 01 dia 

Prazo mínimo: 02 dias 

Prazo mínimo: 03 dias 

Na elaboração de plano de mídia: 
• Plano de Midia Estadual 

Prazo máximo: 03 dias 	Prazo mínimo: 01 dia 
• Plano de Mídia Nacional 

Prazo máximo: 03 dias 	Prazo mínimo: 01 dia 

Produção Gráfica 
Para a produção gráfica das peças, o prazo será definido levando-se em consideração as 
especificações técnicas de cada peça, ou segundo a quantidade a ser produzida, variando 
entre: 

Prazo máximo: 15 dias 	Prazo mínimo: 03 dias 

Produção RTV 
Para a produçáo das peças de radio e TV, o prazo de entrega dos materiais ir 6 variar de 
acordo com o nível de exigência, sofisticação e detalhamento dos serviços a serem 
produzidos, e ainda em decorrência dos deslocamentos exigidos para a produção do 
material em questão, ficando entre: 

Prazo máximo: 10 dias 	Prazo mínimo: 02 dias 

10 
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Os prazos referidos no item acima serão contados a partir da data de solicitação e do  briefing  
encaminhados pelo cliente à  Big Boy.  

e) A discriminação das informações de  marketing  e comunicação, das pesquisas de 
audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que colocará regularmente 

disposição da Câmara Municipal de Araguaina, sem ônus adicionais, na vigência do 
contrato. 

A Alvarenga Gomes LTDA colocará à disposição da Câmara Municipal de Araguaina 
pesquisas e estudos permanentes realizados pelos principais institutos do pais, como IBGE: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estática e o PNAD - Painel Nacional de Amostras de 
Domicílios. Também estarão à disposição, durante o atendimento da conta da Câmara de 
Araguaina, dados disponibilizados por publicações e  newsletters  impressos e  online  como 
Meio & Mensagem, Propaganda,  Marketing,  Revista Comunicação Empresarial (Aberje), 
CENP em Revista,  About,  Revista do Anunciante (ABA), Exame, Valor Econômico, Folha de 
São Paulo, todos os jornais eletrônicos do Estado do Tocantins com noticias da Política e 
da Administração Pública que a agência já assine ou possa vir assinar, caso haja interesse 
da Câmara Municipal de Araguaina no acompanhamento desses segmentos. 

Araguaina, 19 de julho 2022 

Lt- 

ALVA/RE GA & GOMES LTDA 
jBig  Boy  Publicidades 

CNPJ: 01.725.549/0001-06 
Maria Fátima De Alvarenga Gomes 

CPF: 243.701.261-34 
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01 UN - Notebook Dell 
• AMD Dual Core 2,30 GHz 
• HD 1 TB, 8 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 8 Starter 

01 UN - Notebook Sony  Vaio  
• AMD E-450 APU 1.65 GHz 
• HD 320 GB, 2 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 7 Professional 64 Bits  

CRIAÇÃO  
01 UN - Workstation GSKILL 17 Server 
• Processador  Core Intel Xeon 3.5 GHZ, 64 Bits 
• HD SSD 500 GB, 16 GB  Memória  
• Sistema Operacional  Windows 7 Ultimate 2009 

01 UN - Notebook Acer Core 17 
• Core 17 2.20 GHZ 
• HD 1 TB, 8 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 10 Professional 64 Bits 

01 UN - Notebook Acer Pentium Dual 
• Pentium Dual Core 2,30 GHz 
• HD 500 GB, 4 GB  Memória (sistema)  
• 1 HD  Externo  1 TB 
• Sistema  Windows 7 Ultimate 

01 UN - Desktop 
• Core 17 0.00 GHZ Extreme 
• HD 1 TB, 16 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 10 Professional 64 Bits 

MiD1A 
01 UN - Notebook Dell Core 17 
• Intel Core 171.80 GHz 
• HD 1 TB, 6 GB  Memória  
• Sistema  Windows 7 64 Bits 

01 UN - Notebook Acer Intel Pentium 
• Core Pentium Dual Core 2.20 GHz 

• HD 500 GB, 4 GB  Memória (sistema)  
• Sistema  Windows 7 professional 64 Bits  

DISPOSITIVOS:  
• 01 UN -  Impressora  HP Deskjet F4280 
• 01 UN —  Impressora  HP Laser Jet P1102w 
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• 01 UN — lmpressora HP Laser Jet P110 
• 01 UN — Scanner HP Deskjet F4280 
• 01 UN — Modem ADSL Intelbras QoS (Link 10 Mega) 
• 01 UN —  Impressora  HP Deskjet 3630 
• 01 UM — Roteador Intelbras WRN 240i Wireless 

d) a sistemática de atendimento e os prazos a serem praticados, em condições 
normais de trabalho, na criação de pega avulsa ou de campanha e na elaboração de 
plano de mídia 

A campanha, ou o plano de trabalho, virá sempre acompanhado de um cronograma de 
execução onde os prazos irão respeitar o  briefing  solicitado e as peças a serem produzidas. 
Vide prazos abaixo: 

Na realização de pega avulsa: 
• Criação: 

Prazo máximo: 02 dias 
• Produção: 

Prazo máximo: 02 dias 

Na realização de campanha: 
• Criação: 

Prazo máximo: 07 dias 
• Produção: 

Prazo máximo: 10 dias 

Prazo mínimo: 01 dia 

Prazo mínimo: 01 dia 

Prazo mínimo: 02 dias 

Prazo mínimo: 03 dias 

Na elaboração de plano de mídia: 
• Plano de Midia Estadual 

Prazo máximo: 03 dias 	Prazo mínimo: 01 dia 
• Plano de Midia Nacional 

Prazo máximo: 03 dias 	Prazo mínimo: 01 dia 

Produção Gráfica 
Para a produção gráfica das peças, o prazo será definido levando-se em consideração as 
especificações técnicas de cada peça, ou segundo a quantidade a ser produzida, variando 
entre: 

Prazo máximo: 15 dias 	Prazo mínimo: 03 dias 

Produção RTV 
Para a produção das peças de radio e TV, o prazo de entrega dos materiais ira variar de 
acordo com o nível de exigência, sofisticação e detalhamento dos serviços a serem 
produzidos, e ainda em decorrência dos deslocamentos exigidos para a produção do 
material em questão, ficando entre: 

Prazo máximo: 10 dias 	Prazo mínimo: 02 dias 

yi 
, 
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Os prazos referidos no item acima serão contados a partir da data de solicitação e do  briefing  
encaminhados pelo cliente ã  Big Boy.  

e) A discriminação das informações de  marketing  e comunicação, das pesquisas de 
audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que colocará regularmente 

disposição da Câmara Municipal de Araguaina, sem ônus adicionais, na vigência do 
contrato. 

A Alvarenga Gomes LTDA colocará â disposição da Câmara Municipal de Araguaina 
pesquisas e estudos permanentes realizados pelos principais institutos do pais, como IBGE: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estática e o PNAD - Painel Nacional de Amostras de 
Domicílios. Também estarão â disposição, durante o atendimento da conta da Câmara de 
Araguaina, dados disponibilizados por publicações e  newsletters  impressos e  online  como 
Meio & Mensagem, Propaganda,  Marketing,  Revista Comunicação Empresarial (Aberje), 
CENP em Revista,  About,  Revista do Anunciante (ABA), Exame, Valor Econômico, Folha de 
São Paulo, todos os jornais eletrônicos do Estado do Tocantins com noticias da Política e 
da Administração Pública que a agência já assine ou possa vir assinar, caso haja interesse 
da Câmara Municipal de Araguaina no acompanhamento desses segmentos. 

Araguaina, 19 de julho 2022 

440  
ALVARENGA & GOMES LTDA  

Big Boy  Publicidades 
CNPJ: 01.725.549/0001-06 

Maria Fátima De Alvarenga Gomes 
CPF: 243.701.261-34 
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CASE 1 —Tocantins Imóveis Ltda-ME — Loteamento Jardim Califórnia 

Problema 

A Tocantins Imóveis, com mais de 13 anos de história, é referência no mercado e sinônimo 
de inovação e profissionalismo ao oferecer soluções completas em consultoria imobiliária 
para os seus clientes. Sua missão principal é atender com excelência, transparência e 
segurança, para alcançar e superar as expectativas dos seus clientes. 
Os profissionais qualificados e com extenso conhecimento técnico no mercado imobiliário 
garantem total segurança ás negociações e um atendimento personalizado para seus 
clientes. 
Pautada nos princípios da ética, transparência e honestidade das normas e regimentos do 
mercado imobiliário, a Tocantins Imóveis desenvolveu a campanha de lançamento de mais 
um grande empreendimento no mercado imobiliário Araguainense, o lançamento do 
Loteamento Jardim Califórnia. 
Sabemos que, atualmente, o mercado imobiliário, mesmo diante da crise que o pais tem 
enfrentado, vem apresentando vários sinais de que as oportunidades existem, e muitas 
delas estão no segmento de lotes. Araguaina não fica de fora desse cenário. 
O Loteamento Jardim Califórnia foi planejado — desde a preparação do terreno até a 
demarcação de cada área — para estar ás exigências de padrão do público-alvo. Além disso, 
se caracteriza como uma excelente oportunidade de negócios: pronto para morar, com 
infraestrutura totalmente concluída, localização estratégica (a 5 minutos do centro de 
Araguaina) e totalmente legalizado. Tudo com o objetivo de oferecer o melhor para os 
clientes. 
Para o lançamento do loteamento, a Tocantins Imóveis sentiu a necessidade de realizar 
uma campanha para capaz de divulgar a existência e os diferenciais desse novo 
empreendimento e, assim, alavancar as vendas dos lotes disponibilizados. 

Solução 

Antes mesmo de visitar os locais de venda, a maioria das pessoas tem o primeiro contato 
com as ofertas de imóveis ou lotes por meio de anúncios veiculados pela midia de massa 
(TV, rádio, jornais), na internet  (banners,  redes sociais e  sites)  ou midia  Out-of-home.  Por 
isso a importância de se fazer campanhas publicitárias criadas e produzidas com 
profissionalismo, buscando promover de forma eficiente e eficaz o empreendimento, 
considerando que uma campanha publicitária bem planejada e executada desempenha um 
papel fundamental na tomada de decisão por parte do cliente. 
Para promover a divulgação desse novo empreendimento, foi realizada uma campanha 
composta por peças chamativas, com linguagem e visual que fossem ao encontro dos 
interesses do público-alvo. Foi pensada uma campanha que realmente atingisse o objetivo 
proposto e causasse impacto na vida de quem pretende adquirir terreno: o sonho de sair 
do aluguel e ter sua casa própria. 
As peças principais foram desenvolvidas para veiculação na midia tradicional, TV e rádio, 
como também para atingir o público que acessa a internet e as redes sociais. Hoje, 90% da 
população tem acesso à internet por meio de  tablets,  celulares e computadores. Segundo 
a Pesquisa Brasileira de Midia 2014 — Hábitos de Consumo de Midia pela Popula o 
Brasileira, 26% das pessoas acessam a internet todos os dias. 

Rua das Mangueiras, 918 Centro I Araguaina/TO CEP: 77.804-110 	 5094 
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Por isso, para utilizar este eficiente meio de comunicação, elegemos as principais redes 
sociais do cliente como canal de divulgação da campanha de lançamento do loteamento:  
posts  diários no Facebook, Instagram e no próprio  site  da imobiliária. Além das peças para 
internet, também desenvolvemos peças para TV e rádio. Completando o  mix  de 
comunicação criamos e produzimos um  flyer  impresso, que foi distribuído nos  stands  de 
vendas da imobiliária e um  outdoor,  que foi veiculado nas principais vias de grande acesso 
da cidade. 

Resultado 

Os esforços de comunicação e  marketing  levaram um elevado número de pessoas aos  
stands  de venda, resultando na realização da venda de 80% dos lotes disponibilizados pelo 
empreendimento. 

Diante disso, é possível concluir que a campanha foi um sucesso, conseguindo alcançando 
um êxito duplo: a satisfação do cliente e a certeza do retorno dos recursos investidos no 
empreendimento, ao superar o resultado pretendido. 

Atesto a veracidade do relato aqui apresentado, bem como os resultados alcançados.  

ALVARENG & GOMES LIDA  
Big Boy  Publicidades 

CNPJ: 01.725.549/0001-06 
Maria Fátima de Alvarenga Gomes 

Sócia-Diretora 
GPF.243.701.261-34 
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Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

Ficha técnica 

Pega:  VT  de 30" 
Cliente: TOCANTINS IMÓVEIS LTDA-ME 
Titulo da campanha: Loteamento Jardim Califórnia 
Data de produção da pega: Janeiro de 2017 
Período de veiculação: 12 a 19/03/2017 
Veiculo: TV Anhanguera de Araguaina 

Indicação sucinta do problema: a Tocantins Imóveis trouxe para Araguaina 
uma ótima oportunidade para quem deseja viver na sua casa própria. Para o 
lançamento desse novo empreendimento, a imobiliária necessitava de uma 
divulgação maior e que atingisse o maior número de pessoas possível. Por 
isso, criou-se o  VT  de 30", com linguagem atrativa e diferenciada, que foi 
veiculado na principal emissora de TV da cidade, nos horários de maior 
audiência do público-alvo. 

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

Ficha técnica 

Pega:  Spot  de 30" 
Cliente: TOCANTINS IMÓVEIS LTDA-ME 
Titulo da campanha: Loteamento Jardim Califórnia 
Data de produção da pega: Janeiro de 2017 
Período de veiculagão: 12 a 19/03/2017. 
Veiculo: Rádio Tocantins FM de Araguaina 

Indicação sucinta do problema: para promover o lançamento do 
Loteamento Jardim Califórnia e incrementar as vendas, a Tocantins Imóveis 
viu a necessidade de fazer uma maior divulgação do empreendimento na 
cidade, ressaltando todas as vantagens de se adquirir um lote a menos de 5 
minutos do centro e com as melhores condições de pagamento. Uma das 
peças criadas foi o  Spot  de 30", veiculado em uma das principais rádios da 
cidade, com o objetivo de falar diretamente com o público-alvo, nos horários 
de maior audiência desse meio. 0  spot  influenciou e atraiu compradores para 
os  stands  de vendas do loteamento. 
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Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

Ficha técnica 

Pega:  Web banner  
Cliente: TOCANTINS IMOVEIS LTDA-ME 
Titulo da campanha: Loteamento Jardim Califórnia 
Data de produção da pega: Janeiro de 2017 
Período de veiculação: Janeiro de 2017 
Veiculação: Facebook, lnstagram e  site  da imobiliária 

Indicação sucinta do problema: a Tocantins Imóveis um grande empreendimento e uma 
ótima oportunidade para que a população pudesse dar inicio à realização do sonho da casa 
própria, o loteamento Jardim Califórnia — em Araguaina, com localização privilegiada, de 
acesso rápido e fácil ao centro da cidade, além de uma excelente infraestrutura. Várias 
peças foram criadas para divulgação do loteamento. Dentre elas, o  web banner  com o 
objetivo especifico de impactar os internautas que navegassem pelas redes sociais da 
imobiliária. Essa peça atingiu o esperado: obteve muitas curtidas, visualizações e 
compartilhamentos, e alavancou as vendas, contribuindo para o sucesso do negócio. 
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Publicidades 

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

Ficha técnica 

Pega:  Flyer  
Cliente: TOCANTINS IMOVEIS LTDA-ME 
Formato:15 cm x 21cm 
Titulo da campanha: Loteamento Jardim Califórnia 
Data de produção da pega: Janeiro de 2017 
Período de veiculação: Durante todo o período da campanha 
Veiculação: Distribuídos nos  stands  de venda do loteamento e em vários pontos da cidade. 

Indicação sucinta do problema: para promover a divulgação do loteamento e atingir o 
público-alvo, além da televisão, rádio e  Internet,  realizamos a distribuição de um  flyer  cuja 
função tática era de aproximar os clientes, levando informações sobre a nova oportunidade 
de negócio oferecido pela Tocantins Imóveis. 
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Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

Ficha técnica 

Pega:  Outdoor  
Cliente: TOCANTINS IMOVEIS LTDA-ME 
Formato: 9 mx 3 m 
Titulo da campanha: Loteamento Jardim Califórnia 
Data de produção da pega: Janeiro de 2017 
Período de veiculagão: 12/03 a 12/04/2017 
Veiculação: Principais vias da cidade 

Indicação sucinta do problema: o anúncio em  outdoor  é um tipo de midia que possui um 
resultado bastante positivo numa campanha publicitária porque, além de divulgar, reforça 
e funciona como midia de apoio aos demais meios de divulgação, com alto impacto. 0  
outdoor  foi pensado para atrair mais clientes para o empreendimento, chamando a atenção 
daqueles que circulam pelas principais vias da cidade para essa grande oportunidade de 
adquirir o seu lote com todas as condições e infraestrutura adequada para morar bem e 
perto do centro da cidade. Decididamente, foi uma peça que trouxe uma repercussão muito 
boa para o empreendimento, o que contribuiu significativamente para o aumento das 
vendas.  

Rua das Mangueiras, 918 Centro I Araguaina/TO - CEP: 77.804-110 - Fone: 63 3414 5094 
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CASE 2 —Concrenorte — Mês das tintas 

Problema 

A Concrenorte, com mais de 27 anos em Araguaina e região, montou um espaço dedicado 
5 melhor visualização da combinação de cores e do resultado da aplicação das tintas que 
vende. Para comunicar essa novidade ao mercado e alavancar a venda de tintas, 
encomendou uma campanha a  Big Boy  Publicidades. 

Solução 

Diante dessa novidade e das possibilidades que o espaço oferece ao consumidor final, a 
agência criou o mote: Mês das Tintas, pois, o conceito abre portas para comunicar tanto 
oportunidades comerciais quanto a criação da novidade. 
Considerando o fato do espaço também funcionar como um estimulador de vendas, a 
agência dedicou parte da verba para a veiculação de um  video,  via tráfego pago, para a 
comunicação dessa novidade. Para tanto, utilizou-se de uma linguagem clara e direta, 
exemplificando na prática uma das soluções oferecidas pelo Espaço Cores. Dessa forma, 
respondeu ao primeiro desafio: informar o mercado acerca dessa novidade e seus 
benefícios. 

Com o intuito de alavancar as vendas, a agência dedicou os esforços na internet, com 
veiculação de  cards  de oferta, já que, o Brasil tem 152 milhões de pessoas com acesso à 
internet segundo a Agência Brasil. É o meio que mais cresce, segundo o PNAD, além de 
ter baixo custo de veiculação dos anúncios, comparando com as midias tradicionais 

Por isso, para utilizar este eficiente meio de comunicação, elegemos as redes sociais 
Facebook e lnstagram para apresentar as ofertas diárias da Concrenorte, já com  link  para 
contato via VVhatsapp. 

Resultado 

Como resultado das veiculações com tráfego pago nas redes sociais (Facebook e 
lnstagram), tivemos cerca de 94 conversas iniciadas via Whatsapp no período da 
campanha, com índice de conversão em vendas de aproximadamente 20% 

Diante disso, é possível concluir que a campanha foi um sucesso, conseguindo alcançar os 
objetivos definidos pelo cliente. 

Rua das Mangueiras, 918 Centro I Araguaina/TO - CEP: 77.804-110 - Fone: 63 3414 5094 
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Atesto a veracidade do relato aqui apresentado, bem como os resultados alcançados. 

Araguaina, 19 de julho 2022. 

UIDeLnE.MTERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ: 13.730.733/0001-23 
DIOGO OLIVEIRA VALTUILLE 

Sócio Diretor 
CPF: 709.829.881-68 

ALVAR NG & GOMES LTDA 
g  Boy  Publicidades 

CNPJ: 01.725.549/0001-06 
Maria Fátima de Alvarenga Gomes 

Sócia-Diretora 
CPF:243.701.261-34 

Rua das Mangueiras, 918 Centro I Araguaina/TO - CEP: 77.804-110 - Fone: 63 3414 5094 
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Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

Ficha técnica 

Pega:  VT  de 30" 
Cliente: Concrenorte 
Titulo da campanha: Mês das Tintas 
Data de produção da pega: 26/05/2022 
Período de veiculação: 01/06/2022 a 30/06/2022 
Veiculo: Redes Sociais (Facebook e Instagram) 

Indicação sucinta do problema: para comunicar a novidade Espaço Cores 
e seus benefícios para o consumidor, em geral, o  video  se utiliza de uma 
linguagem direta e clara, capaz de comunicar diretamente com o público, 
estimulando e incentivando a visitação do mesmo ao novo espaço criado pelo 
cliente. 

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

Ficha técnica 

Pega:  card  para redes sociais 
Cliente: Concrenorte 
Titulo da campanha: Mês das Tintas 
Data de produção da peça: 26/05/2022 
Período de veiculação: 01/06/2022 a 30/06/2022 
Veiculo: Redes Sociais (Facebook e Instagram) 

Indicação sucinta do problema: para alavancar as vendas de tintas, a agência se 
utilizou da ferramenta Facebook e Instagram  Ads  que veiculou uma série de  cards  com 
ofertas de produtos. As cores chamativas ajudaram a impactar o internauta que 
poderia buscar, via ao Whatsapp, mais informações sobre valores e produtos. 

Rua das Mangueiras, 918 Centro Araguaina/TO - CEP: 77.804-110 - Fone: 63' 3414 5094 
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Termo de Encerramento 

Com elevada estima e consideração, encerramos a apresentação deste documento, 
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Araguaina, 19 de julho 2022 

ALVARENG & •MES LIDA  
Big  Bpy Publicidades 

CNPJ: -01.725.549/0001-06 
Maria Fatima de Alvarenga Gomes 

Sócia-Diretora 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGENCIA/LICITANTE:  616 )30Y /741-fetkiltc----5- 

Membro da subcomissão:  kfit,464- &)/77t575 kvg 5-/L17/2  ()(472.(/2-S 

NOTA: lei 17 

RG: 	S'*'/ 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR 
A, B, C, D, 
E, F 

a) 0 	porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de 
seus produtos e serviços no mercado; 

b) A experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias;  

/,/, 	• 	golefeof  ,/, 07 f. e2, 

c) A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais 

a estratégia de comunicação publicitária da 	Camara 	Municioal 	de 
Araguaina/TO; 

d) A 	adequação 	das instalações 	da 	infraestrutura 	e 	dos recursos 
materiais que estarão à disposição da execução do contrato; 

e) A 	operacionalidade 	do 	relacionamento 	entre 	o 	município 	de 

iot i 
'  /// 49,2e/4.0 

77y4S  sad,;7  
/ 

eg77,1°21/C . 

id  and— 

,m 

Araguaina/TO e a licitante, esquematizado na proposta; 

f) A 	relevância 	e 	a 	utilidade 	das 	informações 	de 	marketing 	e 
comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e 

controle de mídia que a licitante colocará regularmente à disposição da  
Camara  Municipal de Araguaina/TO sem ônus adicional, durante a 

vigência do contrato. 

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGENCIA/LICITANTE:  5/$ .#01/ /56467./e/Miyay 	 NOTA: 

Membro da subcomiss5o: 	
)12/111 bfi 	04  (Alai/6)- 	 RG:  95e. 

REPERTÓRIO (NOTA DE 0 A 6 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 
A, B, C. a) A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante  se

,..,-ze--%- prop& a resolver; 

b) A qualidade da execução e do acabamento da peça e ou material;  

c) A clareza da exposição das informações prestadas 

5/7  0 
zi,e- 

eii4iy 4‘,1) cA41,01Aix, , 

free• 	4.24.0/141.4-  .-AV  

, 	I 	eliipicii 

CPU/4
+ 

ivivivr% 
Rua das Mangueiras, 10 -Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 

Fone: (63) 34]6-0401! www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  
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NOTA: 

RG: 
7.2  

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPAMF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGÊNCIA/LICITANTE: /3/(j /50/ AI& 

Membro da subcomiss5o: 	 5741/,̀4' 

RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (NOTA DE 0 A 10 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA  

A, B, C, D. a) A evidência de planejamento publicitário; 

b) A c o n s i s t e n c i a 	das relações de causa e efeito 

entre oproblema encontrado e a solução proposta; 

c) A relevância dos resultados apresentados; 

d) A concatenação lógica da exposição; 

qi  i  f  a/4e 

Araguaina TO, 22 de agosto de 2022. 

Assinatura do membro da subcomissão técnica: 

SOMA TOTAL:  ong'  

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPAMF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGENCIA/LICITANTE: 0(U ?PC bA 
	

NOTA:  /6 

Membro da subcomissão: Ryl-FAG-L. (401,4t- 	T)P -5"ii.,v),A 	ve73 
	

RG:  9552  07/ 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 

A, B, C, D, 
E, F 

a) 0 	porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de 
seus produtos e serviços no mercado; 

b) A experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias; 
c) A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais 

A 	estratégia de comunicação publicitária da 	Camara 	Municioal 	de  

112/( --  a9 0.7rezZ7 

— 7-44 41 	',i'ril'ee.4   
del  11(4(6-4- 	/ 

Araguaina/TO;  
d) A 	adequação 	das instalações 	da 	infraestrutura 	e 	dos recursos 

materiais que estarão à disposição da execução do contrato; 
e) A 	operacionalidade 	do 	relacionamento 	entre 	o 	município 	de 

Araguaina/TO e a licitante, esquematizado na proposta; 
f) A 	relevância 	e 	a 	utilidade 	das 	informações 	de 	marketing 	e 

comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e 

controle de mídia que a licitante colocará regularmente à disposição da  

If/  9 
a/ 44, 	ef

e4
43 

ild-Leà, ,i'd4,er4,e. 

A 	/ 	
• 

g 	 NPR'  

Camara  Municipal Municipal de Araguaina/TO sem ônus adicional, durante a 
vigência do contrato. 

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNP.1(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGÊNCIA/LICITANTE:  040  ;Pk°  Ptc16'14-k/tA 
Membro da subcomissão: 	qome5-  

NOTA: 

RG:  r5e. SV/ 

REPERTÓRIO (NOTA DE 0 A 6 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 

A, B, C. 

—_ 

a) A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se 

b) A qualidade da execução e do acabamento da peça e ou material; 

c) A clareza da exposição das informações prestadas 

propôs a resolver;  

5;c,  
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ard v, fr A 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

NOTA: 

RG:  c”g. pix 

RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (NOTA DE 0 A 10 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA ASEFICATIVA 

A, B, C, D. a) A evidência de planejamento publicitário; 

b) A c o n s i s t e n c i a 	das relações de causa e efeito 

entre oproblema encontrado e a solução proposta;  

c) A relevância dos resultados apresentados; 

d) A concatenação lógica da exposição; 

L'ilq 

,,,i 	MAIPIZ—pti .— 

_179,,g' . 	I, «,  Adp•ov 	a4. 

pt  5  64- 44 4  d 

Araguaina TO, 22 de agosto de 2022. 

Assinatura do membro da subcomissão técnica: 

SOMA TOTAL:  (32 

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPAMF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGÊNCIA/LICITANTE:  i.J4 1.2 11 Y4 641/N4 
Membro da subcomissão: 

1.7/SZ e2 	fhii/94 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

NOTA: 

RG:  

A, B, C, D, 

E, F 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

0 porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de 
seus produtos e serviços no mercado; 

A experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias; 

A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais 

estratégia de comunicação publicitária da  Camara  Municioal de 

Araguaina/TO; 

A adequação das instalações da infraestrutura e dos recursos 

materiais que estarão a disposição da execução do contrato; 

A operacionalidade do relacionamento entre o município de 

Araguaina/TO e a licitante, esquematizado na proposta; 

A relevância e a utilidade das informações de  marketing  e 

comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e 

controle de mídia que a licitante colocara regularmente a disposição da  

Camara  Municipal de Araguaina/TO sem ônus adicional, durante a 

vigência do contrato. 

 

li it/Z /"A' • zoi//72,t7/1, 

.T0e5 
Po*yvi eolo •Íie/e/Go 
Zooftigiv78. 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGÊNCIA/LICITANTE: 	?,,12 P41  614/P11 	 NOTA:  

Membro da subcomissão: 	
-0312»4 MPA//? 	 RG :  

REPERTÓRIO (NOTA DE 0 A 6 PONTOS) 

SUBITEIVI CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 

A, B, C. a) A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se 
prop6s a resolver; 

b) A qualidade da execução e do acabamento da peça e ou material; 

c) A clareza da exposição das informações prestadas 

5
/ 
 c5 fil -4 t 7 ‘ VO  r> 

t  Tí134  -j 	6 / 

e- 

C 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPAMF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

NOTA:  ,5,.,e) 

RG:  fobe,7,f (7-:// 

RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (NOTA DE 0 A 10 PONTOS) 

AGENCIA/LICITANTE:  t/41/ PiY,4 4/P41  
Membro da subcomissão:  /3),V3etze, 

SUBITEM CRITÉRIO 

a) A evidência de planejamento publicitário; 

VALOR NOTA JUSTIFICATIV 

/ 	'- ...• 
A, B, C, D. 

b) Ac o n s i St e n c i a 	das relações de causa e efeito 
entre oproblema encontrado e a solução proposta; 

c) A relevância dos resultados apresentados; 
d) A concatenação lógica da exposição; 

,e)  
) 

O /).4loy jfi4g.41 - 

4.E7

1-/p 
, 	zo 	iv  ,961.409 	/i,éy;-- 

Araguaina TO, 22 de agosto de 2022. 

Assinatura do membro da subcomissão técnica: 	 el/A /  

SOMA TOTAL:  06 
Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguainato.leg.br  
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGENCIA/LICITANTE: 	b ev faLlej 49p15 
Membro da subcomissk:  Mai o 	 d/). 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

NOTA:  

RG: 1005 07 2&2  elf 

A, B, C, D, I  
E, F 

a) 0 porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de 

seus produtos e serviços no mercado; 

b) A experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias; 

c) A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais 

estratégia de comunicação publicitária da  Camara  Municioal de 

Araguaina/TO; 

d) A adequação das instalações da infraestrutura e dos recursos 

materiais que estarão à disposição da execução do contrato; 
e) A operacionalidade do relacionamento entre o município de 

Araguaina/TO e a licitante, esquematizado na proposta; 

f) A relevância e a utilidade das informações de  marketing  e 

comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e 

controle de mídia que a licitante colocará regularmente à disposição da  
Camara  Municipal de Araguaina/TO sem ônus adicional, durante a 

vigência do contrato. 

Rua das Mangueiras, 10 —Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  
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	TINS  -  PODER LEGISLATIVO 
-CIPAL DE ARAGUANA 

onamica do Estado" 
	)01-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

A L DE JULGAMENTO TÉCNICO 
TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 

4VELOPE 3 
ELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBI.EMAS DE COMUNICAÇÃO.  

NOTA:  5 
RG: 

bYa7 2V.09 

	 IOTA DE O A 6  PONTOS)  

        

VALOR I NOTA JUSTIFICATIVA 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
C.NP.1(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021 10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGÊNCIA/LICITANTE:  !3/b b0 	POS4/Z;o9Pf5. 	 NOTA:  5 
Mernbro da subcomissJo: 	 RG: 

1,1,Mako -(Riz)-/4 4/11;/t/i2-  

REPERTÓRIO (NOTA DE O A 6 PONTOS) 

SUBITEllk CRITÉRIO VALOR I 	NOTA JUSTIFICATIVA 

A, B, C. a) A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se 

propcis a resolver; 

b) A qualidade da execução e do acabamento da pega e ou material; 

c) A clareza da exposição das informações prestadas 

5 o34--)-[.. V /P A L.  z,- 	tb0.1/ 

Th 'ig-i) //  6? 	. 
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SOMA TOTAL:  2 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPAMF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

NOTA: 

AG ÊNCIA/LICITANTE: 	b 	 PO ,  /48 

&'1 Membro da subcomissão: 	 RG: 	2y7'/  "viol";  0 Tmlio
..
/ ,9 

	

vw/..2, 

 

RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (NOTA DE 0 A 10 PONTOS) 

, 
CRITÉRIO VALOR NOTA IFICATIVA ' 

A, B, C, D. a) A evidência de planejamento publicitário; 

b) Ac o n s i s t e n c i a 	das relações de causa e efeito 

entre oproblema encontrado e a solução proposta; 

c) A relevância dos resultados apresentados; 

d) A concatenação lógica da exposição; 

5 -rfi4,6_,,L 	, ___,./..., 	,./., „...,, 	/e  _., 6/er7t/ir 

Aragualna TO, 22 de agosto de 2022. 

Assinatura do membro da subcomissão técnica: 

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I  portal@araguaina.to.leg.br  
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AqèVr-€11-  UAL) J, 

C 1 LLI/C/  ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/000115 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGÊNCIA/LICITANTE:  OA 	? /2-0 P/41-4411T-A 

Membro da subcomissão: 30.56 A- 113 	1 	c4 /4  eA41-a-A/A- 
NOTA:  

RG: il 	3(5)V -4 IFP- 123-  
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM , . 	 'CRiTÉRIO . 	. VALOR NOTA - 
...  

JUST! 	Vk 
1  A—A C„ D, 

E, F 

a) 0 porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de 

seus produtos e serviços no mercado; 

b) A experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias; 

c) A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais 

à estratégia de comunicação publicitaria da 	Camara 	Municioal 	de G  

1.1 i  g 
-- 

V&-i,,,  
1/,t,cli,k-  e.,;. -L- 6: _),-.A) 	I, ,,,, 
O&.'41  

Araguaina/TO; 	 . 

d) A 	adequação 	das instalações 	da 	infraestrutura 	e 	dos recursos 

materiais que estarão à disposição da execução do contrato; 
e) A 	operacionalidade 	do 	relacionamento 	entre 	o 	município 	de 

Araguaina/TO e a licitante, esquematizado na proposta; 

f) A 	relevância 	e 	a 	utilidade 	das 	informações 	de 	marketing 	e 

comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e 

controle de mídia que a licitante colocará regularmente à disposição da 

C._ a-Lk 	c_e-ryptix Vo—ce 	104/12 —• 

t5 5 i' 0  it  ed-i 	k,4-t2 	ce,--pc.c-ace -- 

	

. 	c - 
.„ 

ct -- 	.0.--7 ,..,.. 	-i- 
át .. 

	ee 	 f ecymcc4
/ 

t  AA 	-.t- /4. 
„-p.„ 
 a- 

6.404-4.---, 	C-1--je-tA 	-e-j  

62-c-b'--) 	iNa 	- 4//  

Camara  Municipal de Araguaina/TO sem ônus adicional, durante a 

vigência do contrato. 

.-). 2-1-6,61s C--clé 1 	 ck )-L_,:;-... 	 .  
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CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 	 1 

)15s a resolver; 

qualidade da execução e do acabamento da peça e ou material; 

ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se 
 

clareza da exposição das informações prestadas  

 Ln 

eiïe-yr 

chX,(3,1  _ 1 
0-621-s-/1‘ M 

SUBITEM 

 

A, B, C. a) A 

prol  

b)  

c)  

  

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPAMF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGÊNCIA/LICITANTE:  UPI) 	rz-0 PA-6 /110A 
Membro da subcomissão: 'To 	kt,F  our  

REPERTÓRIO (NOTA DE O A 6 PONTOS) 

NOTA: 

RG: 

n9- 
77O3 1/ -7L FP pj  - 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPAN4F) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 - MELHOR TÉCNICA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGENCIA/LICITANTE:  ((JA  V 1.212z  PAL  /41--/A4 
Membro da subcomissão:  _70 	A-245 eiz_ro 	.01-724,q z_o-o 

NOTA:  9,9 
RG479,03 ?crj--?-- IF? /2T  

RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (NOTA DE 0 A 10 PONTOS) 

S
,-
U 
---

I
- 

B TEM CRITtill0 itAtOR -. NOTA --   
-A, B, C, D. a) A evidência de planejamento publicitário; 

b) A c c n s i s t e n c i a 	das relações de causa e efeito 
entre oproblema encontrado e a solução proposta; 

c) A relevância dos resultados apresentados; 
d) A concatenação lógica da exposição; 

91 0) 
(0 	AAA.a -3--CA4 ez Q 	0 .„,,,,p o glrt5 

'fr-VC 	V ve 	o e 	f,e,71-c  pet)  

6.%•eee-,1AV 	A._ 	0-104_,,z-e_1.A-i--€.„( 
(5.1 	71.1,0,-et.t/L. 	e_4;!:, 	c.et• 
(..9 	?..c.,,c/ 	6 .. 	 _,_ .....t 	. 

T
i
V " 	Ctsx-A-4  

,or  4 	A_A  

Araguafna TO, 22 de agosto de 2022. 

Assinatura do membro da subcomissão técnica: ,c-t/AAJ61 .7 	_ 

SOMA TOTAL:  o' 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNP1(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGÊNCIA/LICITANTE:  ) Cl 13 o 	it-0 P 411144: 
Membro da subcomissão: fi „ 1/94eAe lIGL_  aJvkf( 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (NOTA DE 0 A 12 PONTOS) 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR 	NOTA JUSTIFICATIVA 

NOTA: 

RG: 

7 / t 
119 o3 	-* FP /1  Tr  

A, B, C, D, 

E, F 

a) 0 	porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de 

seus produtos e serviços no mercado; 

b) A experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias;  

C) 	A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais 

à estratégia 	de comunicação publicitária da 	Camara 	Municioal 	de 

Araguaina/TO; 

d) A 	adequação 	das instalações 	da 	infraestrutura 	e 	dos recursos 

materiais que estarão à disposição da execução do contrato; 

e) A 	operacionalidade 	do 	relacionamento 	entre 	o 	município 	de 

1 ü/ 1 
, 

„.A  

....
4.: 	, 

1 

Araguaina/TO e a licitante, esquematizado na proposta; 

f) A 	relevância 	e 	a 	utilidade 	das 	informações 	de 	marketing 	e 

comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e 

controle de mídia que a licitante colocará regularmente á disposição da  

Camara  Municipal de Araguaina/TO sem ônus adicional, durante a 

vigência do contrato. 

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  

1 

Pa4R4 

4-b  
frNIVIP 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

AGÊNCIA/LICITANTE: 	 /2 /41140
,
19i

. 
 7 

Membro da subcomissAo: :10 

REPERTÓRIO (NOTA DE 0 A 6 PONTOS) 

NOTA: 

RG: 	 5,7/ 	Fp /0- 

SUBITEM CRITÉRIO VALOR NOTA JUSTIFICATIVA 

A, B, C. a) A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se 

propós a resolver; 

b) A qualidade da execução e do acabamento da peça e ou material; 

c) A clareza da exposição das informações prestadas
AX-1A4a— 

5 0 
et: 
Ec lc`t6—u- 	6,\S---  (kJ( 	fAAA. IA — 

k)44,4_,,,e 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PLANILHA INDIVIDUAL DE JULGAMENTO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N.001/2022 — MELHOR TÉCNICA — CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO 

ENVELOPE 3  

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO. 

NOTA:  

RG: 	c3 	 /-)-=  

RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (NOTA DE 0 A 10 PONTOS) 

AGÊNCIA/LICITANTE: 

Membro da subcomissão: 

iP9 	P4-ii)11/bt9 
giocivai 

`SUBITE-I-Vi tR1TÉRIO , 
, 

VALOR NOTA 
- 

JUSTIFICATIVA , 

A, B, C, D. a) A evidência de planejamento publicitario; 

m 	Ac o n s i s t e n c i a 	das relações de causa e efeito 

entre oproblema encontrado e a solução proposta; 

d) A concatenação lógica da exposição; 

c) A relevância dos resultados apresentados;  

-- - et 	C  °Le- 
, 	

,.._LA..
p 	

1
%...d

. 
 

,i_Lx_eiA,t_e_a)t___ 
	

cjo 
 ,, 

? 

Araguaina TO, 22 de agosto de 2022. 

Assinatura do membro da subcomissão técnica: 

 

SOMA TOTAL: GZ5 2 
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AEL OMES DA StLVA CHAVES 

CPF N° 036.462.131-16  

MARCELO TRILHA MUNI 
CPF N°001.237.640-09  

JOSÉ BERTO ROCHA ARVALHO 
CPF N° 003.221.407-30 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

ATA 

No dia 22 do mês de agosto de 2022, ás 09h reuniu-se na sala de reuniões da Câmara 
Municipal de Araguaina, localizada na Rua das Mangueiras, n° 10- Centro — Palácio 
Legislativo Dep.  Darcy  Marinho, a Subcomissão de Avaliação Técnica, para avaliação 
do envelope de n° 03, contendo o plano de Capacidade de atendimento, repertorio e 
Relatos de problemas de Comunicação, identificado das empresas concorrentes, 
sendo atribuidas as seguintes notas as campanhas apresentadas, sendo este 
envelope decorrente da Tomada de Preços 01 da Câmara Municipal de Araguaina. 

CLASSIFICAÇÃO , TEMA NOTA FINAL 
10 UAU PROPAGANDA 80,1 
2°  BIG BOY  PUBLICIDADES 72,5 

Nada mais havendo a relatar sobre a presente reunião, encaminhamos à presente ata 
com a pontuação do envelope n° 03 à Comissão de Licitação, e solicitamos a 
convocação das empresas para apresentação das notas. 

Lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Subcomissão de Avaliação Técnica. 

Araguaina TO, 22 de agosto de 2022. 

Assinaturas 

Rua das Mangueiras, n° 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho CEP - 77.804-110 
FnnP• Ifn) -441A-ne111 - IA:11:1414-nan9 I www nrnnt ninn tn Ipn  hr  I nnrtnlenrnni ninn tn Ipn  hr  



[MARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA 	 N" 2.63k-  SEC UN  DA- FEIRA. 26 DE SETEMBRO DE 20 

2 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 017 	42.650.279/0001.07 8.500.00 2.950.00 Sim 
3 CE CARVALHO COMERCIAL • EPP 	 050 24.864.422/000143 8.59868 3.500 00 San 
4 ASCLEF1OS EOLAPAMENTOS HOSPITAL ARES EIRELI 098 	33.068.3200001.32 8.5911,50 3.930.00 Sim 
5 CENTRO OESTE COMERCIO  IMP  E EXP PRODUTOS 	072 	3&185.20940001-58 8.500.00 4.030.00 Sim 
8 MEDICAL OIL  COMERCIO  DE  EQUIPAMENTOS  069 	21.552.89510001.94 8.598.68 4.500.00 Sim 

7 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS 086 	18.258.209/0001-15 8.590,00 4.868,67 Sim 

9 SERRANO DISTRUM0050 LIDA ME 001 	30.313.64910001-23 6.598.68 8.198,00 Sim 

9 UNIVERSAL  PRINT  COMERCIO E SERVIÇOS DE 057 	05565.049/0001-68 8.598.00 7.399,00 San 

10 BH LABORATOFdOS LTDA EPP 067 	22283.195/0001.01 8.59/1.00 7.400.00 Si,,' 

11  OP  0016180 OISTRIBUIDORAEIRELI-EPP 077 	22.228.679/0001-03 8.550.00 7.566,75 
12 BRuMED COMERCIO ATACADISTA E EAANUTENÇA0 	013 31.770.6500001.40 8.000.00 8.000,00 
13 ROSILENE ADIRA LOPES EPP 082 	10.270.4300001-48 8.598.68 8.153.19 Sint 

14 ASSOU PRETO PRODUÇQES CULTURAIS E 071 	18.462.477/0001.42 8.508.00 8.598,00 Sirn 

15 HEALTH SANTA  LUZIA  EIRELLI 083 	27.602.134/0001.39 8.598.68 8.508.68 Slm 

16 A MEDICAL  COMERCIO  LTDA 073 	28.892.942/0001.05 8.568.88 8.598.88 Sim  

DESCLASSIFICADOS  

Rack. Socisl Rum Oecumenic. Oferla Oferts Fetal ME 

IN ABILITADOS 

Rexio Soeial Num Doeumento °feria Iniciel Oferta Final ME 

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 26/09/2022 10:39.42 
LOTE 5 

VALORES UNITÁRIOS  FINNS  
Item 1 	Undade UNID 	 Marco, MINDRAV 

	
Modelo: CIA SEMI AUTOMATICO 

Desairjo  SEA.  DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 
tX,L1PATVEL COM A MARCA CMOS ORAN& 
AUTONOMIA DA BATERIA-  SEA  250 CHOQUES 
AUXILIO DE  RCP  
ACESSORIOS 01 PAR ELETRODO 

Oilantidarle, 2 	 Valor Unit: 5.997.00  Valor Total: 11.994.00 

CLASSIFICAGA0  

Realer Seclel 	 Num  Document* OWN 'alai' Oforta Final ME 

1 ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MEL' 	057 40.01462110001.49 9.070.00 5.997.00 Sim 

2 0.0. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS 	 034 	31.531.928/0001-28 9.400.00 5.998,00 San 

3 LONDRINOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 	013 42650.279/0001.07 9.400.00 8.200,00 aim 

4 8.5. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 	094 	33.546.315/0001-98 9.000.00 7.350.00 Sim 

5 CE CARVALHO COMERCIAL • EPP 	 085 24.864.42210001.73 9.483.00 7.890.00 Sinn 

EIHIABORATORIOS LISA EPP 	 024 	22.283.196/0001-01 9.483.00 8.499,00 Sim 

7  BRUME°  COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇA0 	098 	31.770.550/0001.40 9.000.00 9.000.00 San 

OP  QUINN° DISTEdBUIDORAEIRELI•EPP 	 029 	22.228.57E40001.03 9.855.00 9.362.25 Sire 

SÃ  MEDICAL  COMERCIO LTDA 	 048 28.8E2.942/0001-05 9.483.90 9.483,90 SAn 

IS SERRANA DISTRIBUIDORA LIDA ME 	 073 30313.64910001-23 9.483.68 9.463.98 sea 
11  HEALTH  SANTA LUZIA EIRELLI 	 011 	27.802.134/0001-39 9.483.98 9.463,98 Sim 

12 ASSOU PRETO PRODUÇÕES CULTURNS E 	067 	10.462.477/0001.42 5458,00 9.468,00 San 

13 UNIVERSAL  PRINT  COMERCIO E SERVIÇOS  OE 	078 	00.565.04940001-66 13.250,00 13.250.00 Sim 

DESCLASSIFICADOS 

Radio Social 	 Num DocumeMo Oleete URIDIOU Oferta Final ME 

INABILIT01308 

Raelo Social 	 Num  Document° Melia  Inicial Oferta Final ME 

A 	 LA  DOS SANTOS ABADIA 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARAGUANA 

AVISO DE SESSÃO 
Resultado de Julgamento 

Tomada de Pregos n" 001/2022 

A  Camara  Municipal de Araguaina/TO, através da sua Comissão 
Permanente de Licitação, em atendimento as disposições legais 
e aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Probidade Administrativa, Publicidade e Eficiência, torna público, para 
conhecimento de todos e dos licitantes participantes, a sessão para 
divulgação do resultado do julgamento do Plano de Comunicação 
Publicitaria e Conjunto de Informações do procedimento licitatório 
acima especificado,  epos  análise da Subcomissão Técnica, a qual  
sera  realizada em 30/09/2022 (trinta de setembro de dois mil e vinte e 
dois), as 10:00h (dez horas), e cujo objeto é a contratação de 01 (uma) 
Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços 
de publicidade e divulgação dos programas, ações parlamentares 
dos Vereadores e campanhas institucionais da  Camara  Municipal de 
Araguaina - TO, conforme previsão de gastos contido na Resolução 
n° 368/2022 a qual "Discipline a concessão da "Cota de Despesas da 
Atividade Parlamentar — CODAP", oportunidade na qual serão abertos 
OS envelopes contendo a via identificada do Plano de Comunica0o 
Publicitaria. Ante o exposto, fica marcado o procedimento e, pelo 
presente, cia-se ciência aos interessados, esclarecendo, ainda, que 
quaisquer informações complementares estarão à disposição, no 
Departamento de licitação da  Camara  Municipal de Araguaina, situada 
na rua das Mangueiras, nc 10, Centro, Palácio Legislativo Dep.  Darcy  
Marinho, 20  piso. Informações, esclarecimentos pelo telefone (63) 3416-
0408 e pelo  email  oficial da Comissão Permanente de Licitações deste 
Poder Legislativo de Araguaina: ficitacao@araguaina.to.leg.br  

Araguaina/TO, 26 de setembro de 2022. 

Eduardo Darnázio Vitorino Coelho 
Presidente da Comissão de Licitação 

SEMED - ESCOLAS MUNICIPAI 

CEI MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ 
ARAGUAINA TOCANTINS 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°010/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 03/2022 

PROCESSO: 065/2022 
VALIDADE: 06 (seis) meses. 

OBJETO: A presenteAta de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual 
Contratação de pessoa juridica especializada para o fornecimento de 
gèneros alimenticios para a fabricação de alimentação escolar aos 
alunos matriculados no CEI MUL. CRIANÇA FELIZ. Item do pregão 
02/2022, processo administrativo n° 045/2022 que foi fracassado, de 
acordo com as condições e especificações e quantidades constantes no 
Pregão Eletrônico n.° 03/2022 e seus anexos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto — 7.892/13, de 
17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, Decreto Municipal n° 1,533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se 
subsidiariamente no que couber a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes. 
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES: 
K. R. MELO- EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.768.305/0001-
05, estabelecida no endereço, Rua Mato Grosso. N° 678 — Loteamento  
Sao  Francisco, neste ato representada por Leonardo Gonçalves 
Machado, portador da RG n°51920 e CPF n°: 612.252.741-68, telefone: 
(63) 9 9999-3625,  e-mail:  comercial.kamilia@hotmail.com,  em residente 
no município Araguaina - TO 
Fornecedor: K. R. MELO - EIRELI — ME 

ITEM  (WANT  ESPECIF1CAÇ AO MARCA 
VALOR 
UNIT.  

ALOT 
 

V 
TOTAL 

1 20  

OULLIO 11PO RALADO -  Coin  aspeclo, 
COT. cheiro e sabor próprios, acondicionada 
em  Vol  de plestico atexico contendo 5009 
ou 	1kg do produto, contendo identifica0o 
do produto. especificaceo dos ingredienleS. 
informagAo nutriclonal, marca do fabricante 
a Informaseres do mesmo,  reran  de valld&Cle. 
MOO liquido a rtKulagem de acordo  corn  a 
legislação. 	Embalagem 	am 	poliatileno 	de 
naixa densidade almcco. Prazo no validade 
superior a 6 meses a pane-  du  data de ererega 
do requisitante. 

PINS  45.50 910.10 

VALOR TOTAL 910,00 

Araguaina — TO, 26 de setembro de 2022 

HONEQUE LUZ DA SILVA 
Pregoeiro 

CEI MUNICIPAL  JOSE  MARTINS DOS SANTOS 
ARAGUAINA - TOCANTINS 

PORTARIA N°03 DE 12 DE AGOSTO DE 2022. 

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CENTRO EDUCACIONAL 
INFANTIL JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, no uso de suas atribuições 
legais. 

RESOLVE: 

Art.  10  - Designar os servidores: KAREM CRISTINA DOS 
SANTOS COLELHO BRANDÃO, Matricula N° 24690 e LOURRANY 
SOUSA CARNEIRO Matricula N° 4822 para sem prejuizo de suas 
atribuições normais exercerem, respectivamente. a funcAo de Fiscal 
e Suplente do Contrato abaixo especificado, referente a fiscalização 
e acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades 
desta Pasta, de acordo com o Processo N.°. 042/2022 

N°00 
CONTRATO 

EMPRESA 

01/2022 J V DE MENEZES EIRELI CNPJ: 02.848.222/0001-94 

0212022 JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES CNPJ: 09.536.683/0001-70 

03/2022 SUPERMERCADO SUPER SOUSA CNPJ: 10.353.105/0001-88  

Document°  assinado digitalniente conforme P n" 2.200-28k 24/08/2001,  clue  
inslitui a Infraestrulura de chaves Públicas Brasileira - 1CP 
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