EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGENTINA NA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

EDITAL DE CONDIÇÕES PARTICULARES

Jurisdição ou entidade contratante: Embaixada da Republica Argentina no Brasil
Endereço: SES Quadra 803, lote 12, Av. Das Nacoes, Asa Sul, Brasilia, DF, CEP: 70200-905.
Correio eletrônico: ebras.argentina@gmail.com
Fax:
Tipo de procedimento: Contratação Direta
por Tramite Simplificado
Classe / Motivo do procedimento: Sem classe
Modalidade: Ordem de Compra Aberta

N° 40

Exercício: 2017

N° de Processo: 49
Exercício: 2017
Objeto: Compra de água para consumo das Residências Oficiais e Embaixada da República Argentina
em Brasília.
Prazo de duração do contrato: 12 (doze) meses.

APLICAÇÃO ART. 81 de RES. 811/2014

De acordo às condições do mercado local serão consideradas as ofertas obtidas
diretamente nos comércios locais.

I - CONDIÇÕES PARTICULARES

1 – OBTENÇÃO DAS OFERTAS.
No dia 22 de novembro de 2017 às 10:30 horas, proceder-se-á à obtenção das cotações dos
comércios, que serão retiradas por pessoal desta Sede, as quais serão notificadas na presença dos funcionários
designados para tal efeito. Lavrar-se-á a ata correspondente, às 14:30 horas, que deverá ser subscrita pelos
funcionários intervenientes.
Da cotação deverá surgir a quantidade, o preço unitário e o preço total da oferta em REAIS.
O preço total consignado na cotação será o preço final que pagará a Representação por todo conceito,
incluídos os impostos e gastos de envio, se os houver.

2 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues em até três (3) dias úteis, contados a partir da data do
pedido, na Embaixada da República Argentina localizada no SES 803, LOTE 12, Asa Sul,
Brasília, DF e nas Residências Oficiais, situadas na SHIS QL 26 conjunto 06 casa 19, Lago Sul,
Brasília-DF y SHIS QI 05, chácara 28, Lago Sul, Brasília –DF, conforme os pedidos efetuados
pela Embaixada Argentina y com as especificações técnicas do presente Edital de Bases e
Condições Particulares.
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3 – CONSUMO EFETIVO, FORMA
APRESENTAÇÃO DAS FATURAS

DE

PAGAMENTO

E

LOCAL

DE

Serão apresentadas três faturas, de acordo com as demandas de pedidos da Embaixada da
República Argentina e de cada Residência Oficial, mensalmente, com os respectivos consumos
de cada mês, contando nela a conformidade do recebimento. A quantidade de produtos
efetivamente adquiridos dependerá das necessidades da Embaixada, podendo a quantidade total
consumida ser menor à cotizada para o período de doze meses, conforme detalhe das
Especificações Técnicas do presente Edital. O valor pago mensal será deduzido do preço total da
ordem de compra.
O pagamento será efetuado mediante depósito, cheque ou transferência bancária.
4 – ADJUDICAÇÃO
A adjudicação realizar-se-á a favor da oferta que, cumprindo com todos os requerimentos
do presente edital resulte a mais conveniente para a Representação, levando em conta a
qualidade, a idoneidade do licitante, o preço cotado, os benefícios oferecidos e demais condições
da oferta.
A adjudicação será notificada de forma confiável ao adjudicatário e ao resto dos
licitantes, dentro dos TRÊS (3) dias úteis de ditado o ato de adjudicação, por correio eletrônico,
telefone ou fax.
Dentro dos DEZ (10) dias úteis de ter sido notificado o ato de adjudicação, se emitirá a
ordem de compra que será notificada ao adjudicatário pelos mesmos meios.
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II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os postulantes que se apresentem necessitam oferecer os bens relacionados abaixo, requeridos
por esta Representação.
As quantidades dos produtos são consideradas para o consumo máximo de 12 (DOZE) meses.
O preço unitário de cada produto deverá ser respeitado pelo período de 12 (DOZE) meses.
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
(mensual)

CANTIDAD
(Para 12 meses)

ÁGUA SEM GÁS - GARRAFA DE 20 LITROS

100

1.200

ÁGUA SEM GÁS - GARRAFA PET 12 x 500ml

500

6.000

ÁGUA COM GÁS - GARRAFA PET 12 x 500ml

500

6.000
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ANEXO A
PLANILHA DE COTAÇÃO
O abaixo assinado..................................................................................................Documento (Tipo e
Nº)........................ em nome e representação da Empresa………………………………………… com
domicílio legal na Rua………………………..……Nº….……Andar….…Apto.….... Localidade
……………………………Telefone
........................
Fax…......................E-mail…………
……………………….... e com poder suficiente para obrar em seu nome, depois de interiorizar-se das
condições particulares e técnicas que regem a presente compulsa, cota os seguintes preços:

LINHA

QUANTIDADE
(A)

ÚNICA

1.200

ÁGUA SEM GÁS - GARRAFA DE 20 LITROS

6.000

ÁGUA SEM GÁS - GARRAFA PET 12 x 500ml

6.000

ÁGUA COM GÁS - GARRAFA PET 12 x 500ml

DESCRIÇÃO

PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL
(B)
(AxB)

Preço Total da Oferta para 12 meses:

São REAIS……………………………………..…………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………...
O preço inclui todos os impostos.
Brasília, DF……de………………de 2017.
………………………………………………
Assinatura e Nome Completo do Licitante
ou seu Representante Legal
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