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EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES 

 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

Tipo: Contratação Direta por Trâmite Simplificado N° 17 / Exercício: 2016 

 

Objeto da Contratação: Aquisição de equipamentos escâneres de impressão digital para o setor 

consular da Embaixada Argentina em Brasília e os dez consulados argentinos em Brasil, para 

tramitar os antecedentes penais dos cidadãos Argentinos no exterior, que assim o solicitem.  

 

Expediente N° 35 /2016 

 

 

I - CONDIÇÕES PARTICULARES 

CONTRATAÇÃO DIRETA POR TRÂMITE SIMPLIFICADO 

 

 

1 – OBTENÇÃO DAS OFERTAS. 

 

As ofertas serão obtidas por correio eletrônico no período de 21 de junho de 2016 a 24 de junho de 

2016 até as 10:30 horas. Lavrar-se-á a ata correspondente no dia 24 de junho de 2016, às 11:00 horas, que 

deverá ser subscrita pelos funcionários intervenientes.  

Da cotação deverão surgir as quantidades, preço unitário e preço total.  

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 - LOCAL DE ENTREGA   
 

A entrega dos bens será realizada na Embaixada Argentina em Brasília localizada no SES 

Quadra 803, lote 12, Asa Sul, Brasília, DF.  

 

3 – 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.  

 

APLICAÇÃO PARECER ONC 62/2013 

De acordo às condições do mercado local serão consideradas ofertas obtidas por 
correio eletrônico.                                               
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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 técnicas têm como objeto a aquisição de 11 (ONZE) equipamentos 

escâneres de impressão digital que deverão se ajustar às seguintes características: 

 

-Equipamento escáner para impressão digital igual ou similar a: 

 

- DigitalPersona, modelo U.are.U 4000B/4500; 

 

-Integrated Biometrics( Watson Mini, Columbo, etc, ) sendo instalado o programa externo de 

captura LiveScanIB; 

 

- Escâneres soportados pelo MegaMatcher, instalando o programa externo de captura 

LiveScanMM. 

  

Além disso serão considerados equipamentos que possuam: 

 

-Resolucao não inferior a 500 DPI 

-256 tonalidades de cinza 

-Ser certificado pela FBI 
 


