
 

 

 

 

 
 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 

PROJETO BÁSICO SEMANA DA/O PSICÓLOGA/O 
Material de Divulgação/ SPOT EM RÁDIOS 2022 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho 
Regional de Psicologia 3ª Região - Bahia, realizará Dispensa de licitação para 
Contratação de empresa especializada em produção e edição de Spot 
institucional para veiculação em uma rádio comercial, com cobertura estadual, e 
outras sete que contemplem as sete sub regiões do CRP-03 (Chapada, 
Sudoeste, Santa Cruz, São Francisco, Oeste, Recôncavo/Sertão e Extremo Sul), 
de 23 a 27 de agosto de 2022 com duas inserções diárias, com horário 
determinado  a ser realizado pelo Conselho Regional de Psicologia 3ª Região 
Bahia. Empresas interessadas em participar do processo de cotação deverão 
encaminhar proposta comercial com base nas informações contidas no Projeto 
básico – Material de Divulgação/ SPOT EM RÁDIOS 2022 , através do e-mail: 
compras@crp03.org.br até o dia 29/07/2022.  
 
 
 
 

Presidente do Conselho Regional de Psicologia 3ª região/BA 
Iara Maria Alves da Cruz Martins 

CRP-03/10210  

Conselheira Presidente CRP03 
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PROJETO BÁSICO SEMANA DA/O PSICÓLOGA/O 
Material de Divulgação/ SPOT EM RÁDIOS 2022 

 
 

 
1. JUSTIFICATIVA: 

 
 

1.1 Considerando a necessidade de ampla divulgação da campanha do Mês das 
Psicologias; 

1.2  Considerando a necessidade de comunicar mensagem à sociedade civil e 

às psicólogas/os, destacando a importância da profissão; 

1.3 Considerando o propósito de ampliação da representatividade do CRP-03 

nas cidades do interior do Estado; 

1.4 Considerando o amplo alcance que o rádio possibilita no processo de 

comunicação com a categoria de psicólogas e a sociedade civil. 

 
2. OBJETO: 
 
2.1 Contratação de empresa especializada em produção e edição de Spot 

institucional para veiculação em uma rádio comercial, com cobertura 

estadual, e outras sete que contemplem as sete sub regiões do CRP-03 

(Chapada, Sudoeste, Santa Cruz, São Francisco, Oeste, Recôncavo/Sertão 

e Extremo Sul), de 23 a 27 de agosto de 2022 com duas inserções diárias, 

com horário determinado. 

 
3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

 
3.1  O serviço de veiculação em rádio será divulgado durante 05 (cinco) dias, 
com 10 inserções ao total, sendo 02 inserções por dia durante o período 
supracitado, em cada uma das 8 rádios.  
 
3.2 O texto a ser veiculado terá duração de 30 segundos com locução feminina 
e trilha sonora suave. 
 
3.3 O SPOT deve seguir as recomendações propostas no briefing a seguir: 
 

TEMPO: 30’ (trinta segundos) 

 

OFF (loc):  
Trilha 
LOC 1: Você daria a sua vida para uma pessoa pilotar um avião sem 

formação? 

E por qual motivo faz psicoterapia com pessoas sem formação em Psicologia? 

 



 

 

 

 

 

 

LOC 2 - Procure profissional  com CRP ativo, Psicoterapia é com Psicólogo e 

Psicóloga.  

60 anos construindo a Psicologia com ética e Direitos Humanos.  

Saiba mais em: www.crp03.org.br 

Uma campanha do Conselho Regional de Psicologia da Bahia 

 

4.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
4.1 Realizar a prestação de serviço de acordo com as especificações e 
condições estipuladas no item 3. 
 
4.2 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da adjudicação deste contrato. 
 
4.3 Informar, com antecedência, os horários de inserção dos SPOTS, 
considerando que é um serviço de veiculação com horário determinado. 
 
4.4 A CONTRATADA deve fornecer, via serviço de nuvem, spot no formato MP3, 
também para envio via Whatsapp. 
 
4.5 A CONTRATADA deve ser responsável pela veiculação do Spot na Rádios, 
conforme acordado em contrato 
 
4.6 . É necessário que a empresa contratada possua equipe técnica necessária 
e adequada para execução do serviço. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
5.1 Proporcionar todas as facilidades para que as contratadas possam cumprir 
suas obrigações dentro de normas e condições deste processo. 
 
5.2 Rejeitar o serviço que estiver em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo fornecedor contratado.  
 
5.3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
 
 
 
 
 
 

http://www.crp03.org.br/


 

 

 
 
 
 
 
 
6. ESPECIFICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO: 
 
 

DESCRIÇÃO PERÍODO 

Spot na rádio FM 
 
Com cobertura estadual 
 
 

5 dias( 2 inserções 
por dia.) 

Spot na rádio   
Subregião Oeste AM/FM 

5 dias( 2 inserções 
por dia.) 

Spot na rádio  
Subregião Sudoeste AM/FM 

5 dias( 2 inserções 
por dia.) 

Spot na rádio  
Subregião Chapada  AM/FM 

5 dias( 2 inserções 
por dia.) 

Spot na rádio  
 
Subregião Extremo Sul AM/FM 

5 dias( 2 inserções 
por dia.) 

Spot na rádio  
Subregião Recôncavo/Sertão AM/FM 

5 dias( 2 inserções 
por dia.) 

Spot na rádio  
Subregião Santa Cruz AM/FM 

5 dias( 2 inserções 
por dia.) 

Spot na rádio  
Subregião São Francisco  AM/FM 

5 dias( 2 inserções 
por dia.) 

 
 

 
Salvador, 19 de Julho de 2022. 

Iara Maria Alves da Cruz Martins 

Conselheira Presidente CRP03 

 

 


