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EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES 

 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

Tipo: Contratação Direta por Trâmite Simplificado N° 27/ Exercício: 2017 

 

Objeto da Contratação: Serviço de coquetel em ocasião da conferência sobre Jorge Luis Borges 

que apresentará a Professora María Kodama no dia 19 de setembro de 2017 na Biblioteca 

Nacional do Brasil em Rio de Janeiro. 

 

Expediente N° 33/2017 

 

  

I - CONDIÇÕES PARTICULARES 

CONTRATAÇÃO DIRETA POR TRÂMITE SIMPLIFICADO 

 

 

1 – OBTENÇÃO DAS OFERTAS 

 

As ofertas serão recebidas por correio eletrônico de 12 a 15 de setembro de 2017 até as 

10:00 horas. Lavrar-se-á a ata de abertura correspondente no dia 15 de setembro de 2017, às 10:30 

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 – PRAZO DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

 A contratação dos serviços será realizada no dia 19 de setembro de 2017, conforme 

detalhado nas Especificações Técnicas. 

 

3 – FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

O faturamento e o pagamento serão realizados por 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. 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO PARECER ONC 62/2013 

De acordo às condições do mercado local serão consideradas ofertas recebidas por 
correio eletrônico. 
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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 técnicas têm por objetivo detalhar os serviços a cumprir para a 

presente contratação, por motivo da conferência sobre Jorge Luis Borges que apresentará a 

Professora María Kodama no dia 19 de setembro de 2017 na Biblioteca Nacional do Brasil em 

Rio de Janeiro. 

 

- Serviço volante para 100 pessoas. 

- Variedades de canapés (solicita-se a empresa especificar quais oferece). 

- Empanadas. 

- Bebidas: água mineral natural, gasosa, refrigerantes comuns e diet, sucos naturais. 

- Pessoal: Garçons, copeiro e um responsável da empresa para o evento.  

- Todos os utensílios necessários para oferecer o serviço volante de comida e bebidas.    

 

- As garrafas de vinho serão fornecidas pelo Consulado Geral da República Argentina no Rio de 

Janeiro.  

 

- Local do evento: Auditório da Biblioteca Nacional, Rua México s/nº, Centro, Rio de Janeiro 

(entrada pelo jardim).  

 

- A conferência começa ás 16.30 horas. Duração estimada: 2 horas.  

 

- Horário do buffet: de 18.30 horas (início do atendimento) às 20.30 horas. 

 

- Observações: O serviço será oferecido no jardim. A Biblioteca Nacional dispõe de copa para 

apoio do buffet. O fornecedor contratado deverá fazer visita para conhecer o espaço do serviço e 

se adequar às normas de segurança, quanto aos equipamentos elétricos a serem usados (por 

exemplo, só é possível usar forno micro-ondas).  
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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.…....Telefone ........................ 

Fax……….......................... E-mail……………………….... e com poder suficiente para obrar em seu 

nome, ciente das condiciones particulares e técnicas que regem a presente, cota os seguintes preços: 

 

LINHA ÚNICA 

 

 

 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………… 

(Escrever o importe total da oferta por extenso) 

 

 

O preço inclui todos os impostos. 

 

 

Brasília, ……de………………de 2017. 

 

 

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

        Assinatura, Selo e Nome Completo do licitante 

         ou seu Representante Legal 

DESCRIÇÃO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

 

CUSTO TOTAL 

Serviço de coquetel em ocasião da conferência sobre 

Jorge Luis Borges que apresentará a Professora María 

Kodama no dia 19 de setembro de 2017 na Biblioteca 

Nacional do Brasil em Rio de Janeiro, conforme as 

Condições e Especificações Técnicas do Edital. 

  

 


