Embaixada da República Argentina em Brasília

EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
Tipo: Contratação Direta por Trâmite Simplificado N° 29 / Exercício: 2016
Objeto da Contratação: Aquisição de passagens aéreos para a Diretora Geral do Museu de Arte
Contemporânea de Salta, com motivo de apoiar a participação de artistas plásticos saltenhos na
edição 2017 da Bienal Internacional de Arte de Curitiba bem como em outros âmbitos culturais
de Brasil.
Expediente N° 50 /2016

APLICAÇÃO PARECER ONC 62/2013

De acordo às condições do mercado local serão consideradas ofertas recebidas por
correio eletrônico.

I - CONDIÇÕES PARTICULARES
CONTRATAÇÃO DIRETA POR TRÂMITE SIMPLIFICADO
1 – OBTENÇÃO DAS OFERTAS.
As ofertas serão recebidas por correio eletrônico de 21 de outubro de 2016 a 26 de outubro
de 2016 ate as 10:30 horas. Lavrar-se-á a ata de abertura correspondente no dia 26 de outubro de
2016, às 11:00 horas, que deverá ser subscrita pelos funcionários intervenientes.
Da cotação deverão surgir as quantidades, preço unitário e preço total do serviço.
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 – FORMA DE PAGAMENTO E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS
O pagamento será efetuado através de boleto bancário, transferência ou depósito. A fatura
deverá ser emitida a nome da Embaixada da República Argentina em Brasil, localizada no SES
Quadra 803, lote 12, Avenida das Nações, Asa Sul, Brasília, DF, CEP: 70200-905.
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.

1

Embaixada da República Argentina em Brasília

II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As presentes especificações a continuação detalham as características para presente contratação:

1) UMA passagem, de acordo ao seguinte detalhe:
-

Horário: As 20:10 horas.

-

Foz de Iguazú - Curitiba: Em 05/12/2016 (ida)

2) UMA passagem, de acordo ao seguinte detalhe:
-

Horário: A partir das 10:35 horas.

-

Curitiba-San Pablo: Em 08/12/2016 (ida)

3) UMA passagem, de acordo ao seguinte detalhe:
-

Horário: A partir das 11:25 horas.

-

San Pablo- Foz de Iguazú: Em 11/12/2016 (ida)
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