Embaixada da República Argentina em Brasília

EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
Tipo: Contratação Direta por Trâmite Simplificado N° 24 / Exercício: 2017
Objeto da Contratação: Aquisição de passagem aérea para a professora Maria Kodama, por
motivo de oferecimento de conferencia no Rio de Janeiro sobre Jorge Luis Borges, no dia 19 de
setembro de 2017.
Expediente N° 30 /2017

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 pelo correio eletrônico ebras.argentina@gmail.com, de 30 de
agosto de 2017 a 5 de setembro de 2017 ate as 11:00 horas. Lavrar-se-á a ata de abertura
correspondente no dia 5 de setembro de 2017, às 11:30 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.
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II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As presentes especificações a continuação detalham as características a cumprir para o objeto da presente
contratação:
-

UMA passagem de ida e volta, sem escalas, de acordo ao seguinte detalhe:

-

Ida: dia 18 de setembro de 2017, de Buenos Aires a Rio de Janeiro, saindo de Buenos Aires
(Aeroparque) às 14:00 horas, e chegando às 17:00 horas.

-

Volta: dia 20 de setembro de 2017, de Rio de Janeiro a Buenos Aires (Aeroparque), saindo de
Rio de Janeiro às 10:10 horas e chegando às 13:35 horas.

Cotar ambos os trechos em classe Economy Premiun. Em caso de não houver esta classe para algum dos
trechos, cotar em classe Economy.
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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 interiorizarse das condições particulares e técnicas que regem a presente compulsa, cota os seguintes preços:
Linha única:

LINHA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

única

Aquisição de passagem
aérea para a professora
Maria Kodama, por motivo
de oferecimento de
conferencia no Rio de
Janeiro sobre Jorge Luis
Borges, no dia 19 de
setembro de 2017, de
acordo com as Condições
Particulares e
Especificações Técnicas do
Edital.
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PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

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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