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EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES 

 
PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

TIPO: Contratação Direta por Trâmite Simplificado N° 3                       Exercício: 2016 

CLASSE: Sem classe 

MODALIDADE: Sem modalidade 

EXPEDIENTE: Nº 11/2016 

 

Objeto da Contratação: Contratação de provisão e todos os trabalhos necessários para a instalação de 1 

(UM) equipamento novo de Ar Condicionado tipo Split, para a Residência Oficial do Sr. Embaixador 

Argentino no Brasil, localizada no SHIS QL 26 Conjunto 06 casa 19, Lago Sul – Brasília – DF. 

 

VISITAS 

 

Local/Endereço Prazo e Horário 

Deverão ser coordenadas previamente com a 

Embaixada da República Argentina na República 

Federativa do Brasil, situada no SES Av. das Nações 

Quadra 803 Lote 12, Brasília DF, pelo telefone 61-

3212-7600. 

De segunda a sexta-feira das 9:00 às 18:00 horas. 

até o dia 17 de maio de 2016. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE OFERTAS 

 

Local/Endereço Prazo e Horário 

Embaixada da República Argentina na República 

Federativa do Brasil, situada no SES, Quadra 803, 

Lote 12, Av. Das Nações, Asa Sul (CEP:70200-

905), Brasilia -DF. 

De segunda a sexta-feira das 11:00 às 16:00 

horas   
 

Até o dia 19 de maio 2016  

às 12:00 horas. 
 

 
ACTO DE APERTURA 

 

Local/Endereço Dia e Horário 

Embaixada da República Argentina na República 

Federativa do Brasil, situada no SES, Quadra 803, 

Lote 12, Av. Das Nações, Asa Sul (CEP:70200-

905), Brasilia -DF. 

No dia 19 de maio 2016  
 

às 12:30 horas. 

 

 

 

IMPORTANTE: NÃO SERÃO RECEBIDAS OFERTAS DEPOIS DO 

HORÁRIO LIMITE ESTABELECIDO, INDEPENDENTE DOS MOTIVOS 

QUE TENHAM ORIGINADO O ATRASO.  
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I - CONDIÇÕES PARTICULARES 

 
CONTRATAÇÃO DIRETA POR TRÂMITE SIMPLIFICADO N° 3/2016 

 
1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
Contratação de provisão e todos os trabalhos necessários para a instalação de 1 (UM) equipamento novo 

de Ar Condicionado tipo Split para a Residência Oficial do Sr. Embaixador Argentino no Brasil, 

localizada no SHIS QL 26 Conjunto 06 casa 19, Lago Sul – Brasília – DF, em todo e de acordo com as 

presentes Condições particulares, as Especificações Técnicas e demais documentos que regem a 

contratação. 

 
2 – MODO DE APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS. 

 
As ofertas poderão ser entregues de segunda a sexta-feira no horário das 11:00 às 16:00 horas e até o dia 

19 de maio às 12:00 horas pelos seguintes meios: 

 

a. Por e-mail ao endereço administración_ebras@mrecic.gov.ar, contendo o nome completo ou ra-

zão social, endereço, telefone, fax e e-mail. 

b. Pessoalmente, em envelope fechado na Embaixada da República Argentina em Brasília, localiza-

da no SES, Quadra 803, Lote 12, Av. das Nações, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.200-905, o qual 

deverá estar identificado com os seguintes dados: 

 

EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGENTINA NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
Contratação Direta por Trâmite Simplificado Nº 3/2016 

 
OBJETO: Contratação de provisão e todos os trabalhos necessários para a instalação de 1 (UM) 

equipamento novo de Ar  Condicionado tipo Split, para a Residência Oficial do Sr. Embaixador Argentino 

no Brasil, localizada no SHIS QL 26 Conjunto 06 casa 19, Lago Sul – Brasília – DF. 

 
LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGENTINA EM 

BRASÍLIA, localizada no SES, Quadra 803, Lote 12, Av. das Nações, Asa Sul, Brasília – DF, no dia 19 

de maio de 2016 às 12:30 horas. 

 

LOCAL, DATA E HORÁRIO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS: EMBAIXADA 

DA REPÚBLICA ARGENTINA EM BRASÍLIA, localizada no SES, Quadra 803, Lote 12, Av. das 

Nações, Asa Sul, Brasília – DF, de segunda a sexta-feira no horário das 11:00 horas às 16:00 horas até o 

dia 19 de maio de 2016 no horário das 12:00 horas. 

 
NOME DO OFERTANTE: 

DOMICÍLIO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

FAX: 

  

A oferta poderá ser apresentada até a data limite de apresentação estabelecida, e a partir desse 

momento, será inadmissível qualquer modificação que implique na alteração da essência das ofertas.  
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A apresentação da oferta implica, por parte do ofertante, o pleno conhecimento e aceitação das 

cláusulas que regem a presente contratação e a interpretação do seu exato alcance. 

 

3 - DIFUSÃO DO EDITAL 

 
 A convocatória da apresentação da oferta será difundida no site Web da Embaixada 

www.ebras.mrecic.gov.ar, a partir do dia que se enviem os convites para cotação.   

 
4 - NOTIFICAÇÕES  
  

 As notificações realizadas entre a Embaixada e os interessados, ofertantes e adjudicatários, 

poderão ser efetuadas pessoalmente, por e-mail, por fax, e pelos meios habilitados pelas empresas que 

ofereçam os serviços de correio. 

 

Constituirá plena prova a notificação realizada e sua data, que deverão ser anexados ao processo 

como constância da notificação realizada. 

 

5 - VISITA 

 

 Para fins de uma exata apreciação da característica do serviço, suas dificuldades e custos, o 

ofertante deverá realizar una visita de carácter obrigatória às instalações da Residência Oficial da 

Embaixada Argentina em Brasília, situada no SHIS QL 26 Conjunto 06 casa 19, Lago Sul – Brasília – DF. 

 

 A “Embaixada” facilitará todas as visitas que sejam solicitadas pelos interessados, de modo tal 

que o licitante não poderá alegar posteriormente, ignorância e/ou imprevistos nas condições em que se 

executará o contrato.  

 

 A visita deverá realizar-se até o dia e hora indicados na Capa do Edital, previa coordenação com 

a “Embaixada” e por ela se emitirá a correspondente Constância de Visita (ANEXO B), que deverá ser 

apresentada junto com a oferta.  

 
6 – CONTEÚDO DA OFERTA 

 
 A oferta deverá ser redigida em idioma PORTUGUÊS. As emendas, aditivos, rasuras ou 

entrelinhas, caso existam, deverão estar devidamente vistas e rubricadas pelo assinante da oferta. 

 

A oferta deverá ser assinada em todas e cada uma das suas folhas pelo ofertante ou seu 

representante legal.  

 

No caso das ofertas apresentadas por e-mail, estas deverão indicar o e-mail, nome e sobrenome do 

assinante da oferta. 

  

A oferta deverá conter a informação detalhada a seguir: 

  

1.  Nome completo ou razão social, endereço, telefone, fax e e-mail. 

 

2. Constituição de domicílio especial em Brasília - DF 

 

3. Se a Oferta é apresentada por meio de um Representante Legal, deverá ser anexado copia da 

procuração outorgada com faculdades suficientes para atuar em todos os atos emergentes no processo de 

contratação em nome e representação do ofertante. 
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4. Planilha de Cotação, em anexo como ANEXO A, e conforme estabelecido no ponto “Forma de 

Cotação” do presente Edital e assinada pelo ofertante e/ou seu representante legal. 

 

5. Constância de Visita, ANEXO B, de acordo com o estabelecido no ponto “Visita” do presente 

edital e assinada pelo ofertante e/ou seu representante legal. 

 
7 - FORMA DA COTAÇÃO. 

 
A oferta econômica será apresentada como parte da proposta e deverá estar assinada pelo 

ofertante ou seu representante legal, salvo que seja remitida por e-mail, nesse caso deverá ser consignado 

no mesmo os dados do ofertante.  

 

A cotação deverá ser expressa em REAIS (R$). 

 

Na cotação deverá ser colocado o preço da linha em números, e o preço total da oferta expresso 

em números e letras. 

 

No preço o ofertante deverá incluir os impostos vigentes, direitos ou comissões, gastos e custos 

indiretos, gastos e custos gerais e qualquer outro gasto ou imposto que possa incidir no valor final. 

 

Será entendido que antes de apresentar sua oferta, o ofertante deverá estar seguro de que sua 

cotação irá cobrir todas as obrigações emergentes do contrato, em consequência encontram-se incluídas 

as prestações que, de acordo a seu juízo e experiência, deverá realizar para o fiel e estrito cumprimento de 

suas obrigações, mesmo que estas não sejam explícitas na oferta.  

 

O preço total cotado na Planilha de Cotação, ANEXO A, será o preço final que será pago pela 

Embaixada. 

 
8- MANUTENÇÃO DA OFERTA 

 
Os ofertantes terão a obrigação de manter suas propostas por um prazo de TRINTA (30) dias 

corridos a partir da data fixada para a abertura das ofertas. 
 

9 – PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR EM MAIS DE UMA OFERTA    
  

Cada ofertante poderá participar somente de uma oferta, seja por si próprio ou como integrante de 

um grupo ou associação ou pessoa jurídica. Serão recusadas todas as ofertas àqueles que transgredirem 

esta proibição.  

 
10 - ABERTURA DAS OFERTAS. 

 
Na data e hora indicadas, proceder-se-á à abertura das ofertas, em ato público, na presença dos 

funcionários designados para tal efeito pela máxima autoridade da Representação e de todos aqueles que 

desejarem estar presente. Será lavrada uma ata correspondente, que deverá ser subscrita pelos 

funcionários intervenientes, pelos ofertantes, e interessados presentes que desejarem fazê-lo. 

 
11 – AVALIAÇÃO DAS OFERTAS 

 
Durante o período de avaliação das ofertas será possível solicitar aos ofertantes que corrijam os 

erros ou omissões que estiverem nas propostas, plausíveis de serem corrigidos. A correção desses erros ou 

omissões não poderá ser utilizada pelo ofertante para alterar o conteúdo da oferta ou para melhorá-la, nem 

para levar vantagem com relação aos outros ofertantes.  
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Caso o ofertante não cumpra a solicitação no prazo oportunamente fixado considerar-se-á como 

desistência da oferta.  

 
12 – CAUSAS DE RECUSA NÃO CORRIGÍVEIS 

 
Será recusada a oferta, sem possibilidade de correção, nos seguintes casos:  

a) Se não estiver redigida no idioma em português.  

b) Se a oferta não tiver a assinatura do ofertante ou do seu representante legal em nenhuma das 

folhas que a integrarem.  

c) Se tiver rasuras, emendas ou entrelinhas sem o visto do proponente nas folhas que contiverem 

a proposta econômica, a descrição do bem ou serviço oferecido, prazo de entrega, ou alguma outra parte 

que pertencer à essência do contrato.  

d) Se a oferta não for mantida pelo prazo indicado no Edital.  

e) Se estiver escrita a lápis ou com um meio que permita apagar e reescrever sem deixar marcas.  

f) Se for formulada por pessoas que tiverem uma sanção vigente de suspensão ou inabilitação 

para contratar com o Estado Argentino no momento de abrir as ofertas ou na etapa de avaliação ou de 

adjudicação.  

g) Se for formulada por pessoas físicas ou jurídicas não habilitadas para contratar com o Estado 

Argentino no momento de abrir as ofertas ou na etapa de avaliação ou de adjudicação.  

h) Se tiver condicionamentos.  

i) Se tiver cláusulas contrárias às normas que regem a contratação ou o que impedirem a exata 

comparação com as outras ofertas.  

j) Se possuir erros ou omissões essenciais.  

k) Se o preço cotado merecer a qualificação de vil ou não sério.  

l) Se o ofertante for inelegível conforme o disposto no Artigo 86 do Decreto nº 893/12.  

m) Se um mesmo ofertante se apresentar em mais de uma oferta, seja por ele próprio ou como 

integrante de um grupo, associação ou pessoa jurídica. Não se configurará esta proibição quando se tratar 

da apresentação de ofertas com descontos, alternativas ou variantes, se estiverem estabelecidas no Edital. 

 

13 - CAUSAS DE RECUSA CORRIGÍVEIS 

 
Os erros e omissões irrelevantes, não serão motivo de inadmissibilidade das ofertas. 

 

A correção de erros e omissões não poderá ser utilizada pelo ofertante para tirar a essência da 

oferta ou para melhora-la ou para levar vantagem com respeito aos demais ofertantes. 

 

Será possível requerer a correção dos defeitos da oferta, conforme com as pautas estabelecidas, e 

especialmente, nos seguintes casos:  

 

a. Se a oferta original estiver assinada só em uma parte. 
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b. Se não estiver com a documentação em conformidade com a normativa vigente e o presente Edi-

tal, no momento de apresentar a oferta. Nos casos em que a documentação não acompanhar a 

oferta, a Embaixada intimará à correção do defeito. De não ser corregido no prazo estabelecido, 

bem como ao apresentar a documentação nesse prazo for comprovado que os requisitos exigidos 

não estavam vigentes no momento da abertura das ofertas, a oferta será recusada. 

 
14 – ADJUDICAÇÃO 

 
A adjudicação realizar-se-á em 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 ofertante, o preço cotado, os benefícios oferecidos e demais condições da oferta.  

 

A adjudicação será notificada fielmente ao adjudicatário e ao resto dos ofertantes, dentro dos 

TRÊS (3) dias úteis de pronunciado o ato de adjudicação, por qualquer um dos meios indicados, no ponto 

“notificações” do presente Edital. 

 

Dentro dos DEZ (10) dias úteis de notificado o ato de adjudicação, emitir-se-á a ordem de compra 

que será notificada ao adjudicatário pelos mesmos meios. 

 
15– PRAZO 

 
O prazo para a instalação do equipamento será de até 10 (DEZ) dias corridos, a contar da data da 

ordem de compra. 

 
16 – CONFORMIDADE DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

 
A conformidade do recebimento do serviço, que é a conferencia da instalação do equipamento e 

suas condições, será outorgada pela Embaixada por meio de um funcionário oportunamente designado 

para tal efeito. 

 
17 – FATURAMENTO E PAGAMENTO  

 
A fatura será apresentada na Embaixada da República Argentina na República Federativa do 

Brasil, localizada no SES, Quadra 803, Lote 12, Av. Das Nações, Asa Sul – Brasília – DF, CEP 70200-

905. 

 

O pagamento da fatura realizar-se-á dentro dos CINCO (5) dias corridos contados a partir do 

recebimento da conformidade do recebimento do serviço.   
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II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

PROVISÃO E INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT  

 

 

1. OBJETO 

As presentes Especificações Técnicas tem por objeto a contratação da provisão e todos os trabalhos 

necessários para a instalação de UM (1) equipamento novo tipo Split na Residência do Sr. 

Embaixador Argentino no Brasil, o trabalho inclui ademais trabalhos complementares de reparação e 

pintura. 

 

Os trabalhos deverão ser completos, cumprir com as normas e regulamentos locais vigentes e se 

ajustar às regras da arte segundo o propósito para o qual serão realizados, para tanto a Contratada 

deverá considerar inclusos na sua oferta todos os elementos e trabalhos que fossem necessários 

efetuar para sua correta terminação e segura prestação, ainda quando não seja mencionado de forma 

explícita nestas Especificações Técnicas. 

 

2. DO EQUIPAMENTO 

 

O equipamento a providenciar e instalar será do tipo SISTEMA SPLIT, frio/quente, de 3.000 frig/h 

(12.000 BTU), de marca reconhecida no mercado, condição energética de preferência classe A ou no 

seu defeito não menos de B, refrigerante R410, com peças para repor na zona e serviço oficial.  

As unidades evaporadoras, serão do tipo para  parede. O instalador, deverá ser autorizado da marca. 

 

Obs:  

*Deverão se incluir todos os trabalhos de alvenaria, retoques, fechamento de passagens na parede, 

pintura e todos os trabalhos que surgirem da instalação do equipamento. 

***A localização definitiva do equipamento deverá ser previamente aprovada pela Representação. 

 

3. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

 

A energia para a unidade será tomada de preferência desde a fonte de alimentação do edifício. 

Deverão se assegurar de que a linha seja da seção adequada para o novo elemento e deverá contar 

com tomada de desconexão e térmica independente. Não deverá se obviar a descarga a terra. No caso 

de linha existente, deverá se verificar que a mesma esteja em perfeitas condições. 

 

4. CONTROLES 

 

O equipamento deverá contar com seu respectivo controle remoto. A unidade evaporadora deverá 

contar com indicador de temperatura luminoso, bem como indicadores de funcionamento e falha. 

Sistema acústico de mudança de funções ou variáveis de funcionamento. Controle de presencia para 

economia de emergência, com preferência ao sistema inverter. 
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5. CONDENSADO 

A descarga de condensado, será canalizada ao local onde não afete as condições edilícias e não 

moleste a pessoa alguma, em caso de ser necessário, deverá colocar dissipador de condensado. 

 

6. UNIDADE CONDENSADORA 

 

Deverá estar com todos os elementos necessários para o correto funcionamento e vir previamente 

recargada de refrigerante. Deverá contar com os sensores de descongelamento para o ciclo de 

calefação e as proteções térmicas elétricas para o motor do ventilador e para o compressor. Deverá 

contar com proteções tanto no ventilador como nas serpentinas. 

 

7. UNIDADE EVAPORADORA 

 

Igualmente que a anterior deverá contar com todos os elementos necessários para um correto 

funcionamento. Placa eletrônica de controle, visor luminoso de temperatura e leds de indicação de 

funcionamento e/ou falha do sistema. Deverá contar com flaps de deflexão motorizados e asas 

direcionais internas para fluxo lateral. Deverá ter os bulbos sensores de termostato de temperatura 

interior e termostato de serpentina para o ciclo de calefação. 

 

8. TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE  

DAS TUBULAÇÕES 

 

As tubulações de interconexão entre Evaporadores e Unidades Condensadoras, serão executadas em 

cobre eletrolítico de características segundo ASTM Standard B280 de acordo às especificações do 

fabricante dos equipamentos. 

No caso de que a longitude esteja dentro de distancias críticas, se deverá levar em conta no tendido 

das mesmas, assegurar o retorno de azeite às unidades condensadoras, colocando sifões nos trechos 

verticais. 

Para realizar as junções, as tubulações serão cortadas com cortadores especiais, evitando o uso de 

serras. Não serão admitidos acessórios que não sejam de cobre. 

Se por qualquer causa os trabalhos de conexão devem ser suspendidos, proceder-se-á ao selado das 

tubulações e pressurização dos mesmos. 

Uma vez colocadas as linhas as mesmas serão provadas com uma injeção de refrigerante, até as 

10psi e logo com nitrogênio seco a 250 psi. E com detector de escapamentos revisar as conexões.  

A prova de vedação será efetuada, durante 24 horas. As tubulações serão isoladas de forma 

independente em todo seu recorrido com mangueiras de espuma elastomérica (Armaflex de 

Armstrong) de estrutura celular fechada (0,035 - 0,045 Kcal/m.h/ Gdo. C) de 10 mm. de espessura o 

material termicamente equivalente, e com um alto fator de resistência à difusão do vapor (3.000 

como mínimo). Os extremos de cada trecho serão colados à tubulação para conseguir vedação, com 

adesivo original da marca do isolamento; As uniões serão seladas com dito adesivo e fita do mesmo 

material de 3 mm de espessura e 5 cm de largura. Nos recorridos interiores, por cima dos tetos, se 

deverá pre-isolar o cano e logo monta-lo sem cortes.  

Nos recorridos pelo exterior deverão se proteger com uma cobertura de chapa galvanizada ou de 

alumínio com as uniões na parte inferior para evitar a entrada de agua.  

A tubulação deverá ser fixada de forma eficiente e com proteções de cola nas braçadeiras que sejam 

necessárias colocar. 
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No caso de utilizar tubulações existentes, as mesmas deverão  ser lavadas adequadamente para evitar 

contaminações ao novo equipamento instalado. 

 

9. TRABALHOS COMPLEMENTARIOS 

 

 São considerados trabalhos complementários, todos aqueles que devam se incluir para o correto 

término das tarefas. 

 

Splits: 

 Se ao instalar o novo equipamento, ficassem à vista rachadura ou defeitos, todos estes detalhes 

deverão ser reparados deixando tudo em perfeito estado de apresentação (excetuando reposição de 

vidros). 

 De acordo com o que decida a representação, terá que se efetuar a disposição final do 

equipamento, conforme às normas ambientais que regem no Pais. 

 

Tubulações vistas: 

 Em caso de não poder ocultar tubulações, as mesmas serão colocadas com toda prolixidade 

dentro de canais plásticos que a dissimulem. 

 

Descargas de condensado: 

Em caso de não poder se evacuar o condensado por gravidade, deverão colocar bombas de elevação 

de agua da bandeja, à tubulação de descarga geral. 

 

Instalações elétricas: 

 As mesmas serão realizadas, seguindo as normas vigentes no Pais, mantendo a harmonia do 

conjunto quanto à apresentação e a passagem dos cabos em questão. 

 

VISITA TÉCNICA 

Será requisito imprescindível acreditar a visita ao edifício da Embaixada e à Residência Oficial, para 

tal efeito a Representação facilitará as visitas que lhe sejam solicitadas pelos ofertantes de modo tal 

que o adjudicatário não poderá alegar posterior ignorância e/ou imprevistos nas condições em que 

será executado e cumprido o contrato. 

 

10. GARANTIAS 

 

 A garantia de fábrica dos equipamentos, não poderá ser inferior a um ano e estará acompanhada 

da garantia da instalação, devendo dentro desse período, corrigir qualquer inconveniente que aconteça nos 

mesmos. 
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ANEXO A 
 

PLANILHA DE COTAÇÃO 
 

O que suscribe.................................................................... Documento (Tipo e Nº)........................ em 

nome e representação da Empresa .….......……..…………………… com domicilio legal na Rua 

…………..……………Nº….……Andar….…Apto.….... da cidade de 

…………………Teléfono…………..........................Fax………......................E-mail ………………….... 

e com poder suficiente para atuar em seu nome, estando ciente das condiciones particulares e as 

especificações técnicas que regem a presente, com as seguintes cotações: 

 

 

LINHA DESCRIÇÃO CUSTO DO 

EQUIPAMENTO 

(A) 

CUSTO DA 

INSTALAÇAO 

(B) 

CUSTO TOTAL  

(A) x (B) 

ÚNICA Provisão e instalação de 

equipamento de ar 

condicionado, tipo split frio 

quente novo de 3.000 f/h 

(12.000 BTU), de acordo 

com as Condições 

Particulares e 

Especificações Técnicas do 

presente Edital. 

 

 

 

  

Preço Total da Oferta:  

 

 

São REAIS  .........................................................................………….……………………… 

(detalhar o preço total da oferta por EXTENSO E NUMEROS) 

 

 

O valor inclui todos os impostos. 
 

Brasília, ..............de.................de 2016. 

 

 

 

…………………………………………….. 

Assinatura e Nome completo do Ofertante,  

ou Representante Legal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGENTINA  

NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

 

12 

 

 

 

ANEXO B 

 

CONSTÂNCIA DE VISITA 

  

CERTIFICO que o/os senhor/es.......................................................................................em representação 

da empresa:…………………………………………………………………...visitaram no 

dia……...de……………….……….de 2016 as instalações da Residência Oficial da Embaixada da Repú-

blica Argentina na REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

A empresa se obriga de forma irrevogável diante da “Embaixada” a manter em estrita confidencialidade e 

não revelar, divulgar ou facilitar, mediante palavra, por escrito ou por qualquer outro meio ou suporte, 

tangível ou intangível, atualmente conhecido ou futuro, a nenhuma pessoa física ou jurídica, seja esta 

pública ou privada, e a não utilizar para seu próprio beneficio ou para beneficio de qualquer outra pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, toda a informação obtida em ocasião da visita às instalações da 

“Embaixada”.  

 

 

 

 

 

       ........................................................ 

                      Assinatura e Nome 

 


