
   

  

COLETA DE ORÇAMENTOS 001/2021 
 

BRB – BANCO DE BRASÍLIA 
 

A empresa Nosotros Live Marketing atendendo ao item 2.27.11 do Anexo I – Termo de 
Referência, da Concorrência BRB 002/2019, vem convidar a empresa de V.Sa. a participar da 
Coleta de Orçamentos 001/2021, para a criação do Livro Eletrônico em comemoração aos 55 
anos do BRB, com as seguintes características:  
 
ORÇAMENTO PARA PESQUISA HISTORICA, EDITORAÇÃO GRAFICA, CONCEITO EDITORIAL, 
ENTREVISTAS EXPLORATORIAS, CONTEUDO DE FOTOS, CONTEUDO DE TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, 
REVISÃO E FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO DO LIVRO HISTORICO PARA OS 55 ANOS DO BANCO DE 
BRASÍLIA, CONTEMPLANDO AS ENTREGAS ABAIXO:  
 
ESCOPO DO PROJETO: 

1. Pesquisa histórica - pesquisas em arquivos do próprio banco CEDOC-BRB e em órgão como a 
Imprensa Nacional. 

2. Projeto Gráfico – criação do projeto gráfico e identidade visual do livro.  

3. Conceito Editorial – Elaboração da linha editorial do livro 

4. Entrevistas Exploratórias - Realização de entrevistas com os principais stakeholders para servir 
de insumos para o conteúdo de texto, 

5. Conteúdo de Fotos – Produção fotográfica e tratamento das imagens    

6. Conteúdo de Texto - Criação de todos os textos e conteúdos previstos para a publicação. 

7. Diagramação – Editoração do livro em duas versões (Impressa e Digital) seguindo o Projeto 
gráfico estabelecido. Finalização do arquivo para produção gráfica. 

8. Revisão - Revisão ortográfica completa da publicação.  

9. Finalização - Fechamento de arquivo para impressão mantendo qualidade para impressão em 
gráfica e saída em versão digital. Ao termino de todas as etapas teremos o produto materializado 
em arquivos para encaminhamento para a impressão e/ou para a publicação do livro em versão 
digital.  

O QUE DEVERÁ SER ENTREGUE:  

• Arquivo finalizado com todos os conteúdos pronto para a impressão, em Indesign CS 2020. 

• Arquivo finalizado com todos os conteúdos pronto para a publicação em plataformas digitais, 
em PDF.  

• Versão digital do livro epub/emob para ser disponibilizada em plataformas digitais (Kindle e 
Ibook).  



   

  

• Versão digital do livro a ser hospedado em ambiente online desenvolvido em PHP com 
hospedagem por 1 ano.  

Briefing completo, solicitar por e-mail: producao@nosotros.email  
A/C: Nilton Pimenta - Produção| Nosotros Live Marketing 
 
PRAZO PARA EXECUÇÃO: Entrega dos arquivos eletrônicos no dia 15 de setembro de 2021.  
 
CONDIÇÕES GERAIS:  
Para participação no certame, as empresas deverão estar previamente cadastradas no banco de 
dados de fornecedores da Agencia NOSOTROS LIVE MARKETING, conforme prescreve o contrato 
do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, com a referida agência de Publicidade.  
Apresentar previamente a NOSOTROS LIVE MARKETING o portfólio dos profissionais envolvidos 
no projeto, para ateste de capacidade técnica da empresa.  
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 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.  
 
ENTREGA DE ENVELOPES:  
 
A entrega dos envelopes será realizada no dia 27/08/2021, entre 09:00hs e 10:00hs, na 
NOSOTROS LIVE MARKETING – CRS 502, BLOCO C, LOJA 37 – ASA SUL – BRASILIA/DF (SMART 
OFFICE – ESCRITORIOS INTELIGENTES).  
 
Deverão ser entregues dois envelopes: 
 
ENVELOPE 1: Toda documentação e certidões de cadastro da empresa. 
 
ENVELOPE 2: Proposta comercial completa com cronograma.   
 
Os envelopes deverão ser entregues LACRADOS, SEPARADOS e IDENTIFICADOS com os dados da 
empresa e com o seu respectivo conteúdo.  
 
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 do email , no horário das 9h às 12h e das 14h 
às 19h.  
 
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: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., localizada no 
Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco B e C - BRASÍLIA-DF CEP 70.091-900, 
no dia 27 de setembro de 2021 (sexta-feira), as 11:00hs.  
 
Atenciosamente, 

 

Matheus Zanello Vianna 
RG: 2.276.315 SSP/DF 
CPF: 727.522.541-72 


