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COLETA DE ORÇAMENTOS 003/2020 

PRODUÇÃO Filme 

BRB – BANCO DE BRASÍLIA 

 

Atendendo ao exposto na Lei n° 12.232/2010, que “dispõe sobre as normas gerais para licitação e 

contratação pela Administração Pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de 

agências de propaganda e dá outras providências”, especificamente sobre o texto do art. 14 da 

mesma Lei, convidamos a empresa de V.Sa. a participar da Coleta de Orçamentos 003/2020, para 

produção de Filme com as seguintes características: 

 
 
ORÇAMENTO PARA PRODUÇÂO DE FILME 30” – Campanha: Banco Digital – Parceria Negocial 
Flamengo 
 
CARACTERÍSTICAS  

 

Pré-produção, produção, 01 diária de captação em locações na cidade de Brasília.  

Contratação de elenco, figuração, figurino, transporte terrestre, alimentação da equipe, verba de 

produção e seguro de equipe técnica, compra de imagens em banco de terceiros – BI, compra e 

utilização de Banco de Imagens da FLA TV  (pesquisa, intermediação, trâmites de envio de imagens 

e formalização contrato de cessão de uso de imagem), acessibilidade – legendas e closed caption e 

01 (uma) taxa Condecine. 

 

Equipamentos:  

Câmera HD com lentes especiais, equipamentos de iluminação, Ilha de edição e estação de 
computação gráfica. 

 

Equipe Técnica:  

Diretor de cena, assistente de direção, diretor de fotografia, produtor, assistente de produção, 
produtor de locação, produtor de casting, produtor de figurino, 1o assistente de câmera, 2o 
assistente de câmera, eletricista e assistente, maquinista, maquiadora,  editor, técnico em 
computação gráfica, colorista e finalizador. 

 
UTILIZAÇÂO/PERÍODO:   

Nacional - 06 (seis) meses a partir da data da 1a veiculação.  

 
Mídia:   

TV aberta, TV fechada, DOOH, mídia eletrônica, mídia alternativa, internet e redes sociais. 
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Espécie:  

Captação de imagem / Banco de imagens / CG 
 
Diárias de captação:  

01 (uma) diária de captação em Brasília/DF 
 
Produto final  

VT 30” 

 

Material Entregue: 

Links HD e arquivos .mov e .wmv. 

 

OBS: Locução, sonorização e trilha sonora ficam a cargo da produtora de som e não fazem parte 

dessa proposta, ficando o fornecimento destes itens a cargo da Agência/ Cliente. 

 
 

 A/C: Frederico Jangola – Produtor Agência NBS – (61) 3426-0600 
 

PRAZO PARA EXECUÇÃO:  

1 Dia 

 

CONDIÇÕES GERAIS:  

Para participação no certame, as empresas deverão estar previamente cadastradas no banco de 
dados de fornecedores do BRB junto à Agência de Publicidade, conforme prescreve o contrato do 
BRB com a referida agência de Publicidade.  

As empresas participantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
• Comprovação de inscrição no CNPJ (Receita Federal); 
• Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Receita 
Federal); 
• Certidão Negativa de Débito Previdenciário (INSS); 
• Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; 
• Certidão Negativa de Tributos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF, ou no caso 
de empresa com matriz fora do Distrito Federal, Certidão Negativa de Tributos expedida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Estado e da Secretaria de Estado de Fazenda do Município da 
sede da empresa. 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Tribunal Superior do Trabalho TST);  

O não cumprimento de alguma das condições estabelecidas acima incidirá na eliminação imediata 

da empresa, quando da abertura dos envelopes e da detecção da situação de irregularidade.  
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ENTREGA DE ENVELOPES:  

Os envelopes (documentação/certidões e orçamento/preço) deverão ser entregues 
LACRADOS, SEPARADOS e IDENTIFICADOS com os dados da empresa e com o seu 
respectivo conteúdo até as 10hs do dia 20/11/2020 (sexta-feira), na NBS - SCN 
Quadra 4 - Bloco A- Sl 1001 - ED. Varig - Asa Norte. 
 

As empresas de fora do Distrito Federal, deverão mandar seus envelopes via Correio, ou por um 

parceiro local, desde que cheguem no prazo determinado.  

 
Outras informações poderão ser obtidas por meio dos telefones (61) 3426-0600, no horário das 9h 
às 12h e das 14h às 20h. 
 

ABERTURA DE ENVELOPES - SESSÃO PÚBLICA: 
O orçamento preparado por V.Sa., e pelas demais empresas convidadas, serão levados em seus 
respectivos envelopes fechados e lacrados para a devida abertura em SESSÃO PÚBLICA a ser realizada 
na data, horário e endereço seguintes: 
 
Sala de Reuniões da Superintendência de Marketing (Sumar) do BRB - Banco de Brasília S.A., 
localizada no Setor de Autarquias Norte, Bloco C - 14.° andar, Brasília (DF), no dia 20/11/2020 
(sexta-feira), às 11hs. 

 
 

Superintendência de Marketing – Sumar 

Gerência de Publicidade – Gepup 

 

 


