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EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES 

 

 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

TIPO: Contratação Direta por Exclusividade Nº 5/ Exercício: 2017 

CLASSE: Sem classe 

MODALIDADE: Sem modalidade 

EXPEDIENTE: Nº 16/2017 

 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação da empresa AGENCIA ESTADO S.A para 

fornecimento e licenciamento de conteúdos noticiosos especializados, em tempo real, e com 

cobertura do cenário económico brasileiro e internacional com notícias, análises e vídeos por 

meio da plataforma Broadcast, na modalidade Broadcast News, para a EMBAIXADA DA 

REPÚBLICA ARGENTINA EM BRASILIA, pelo período de UM (1) ano, podendo ser prorrogado 
por igual período.  

 

 

APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS 
 

Local/Endereço Prazo e Horário 
Embaixada da República Argentina na República 

Federativa do Brasil, localizada no Setor de 

Embaixadas Sul, Quadra 803, Lote 12 (CEP:70200-

905), Brasília. 

De Segunda a Sexta-feira das 10:00 às 17:00 

horas  

 
Até o dia 28 de junho de 2017 

 
às 12:00 horas. 

 
 

ATO DE ABERTURA 
 

Local/Endereço Dia e Horário 
Embaixada da República Argentina na República 

Federativa do Brasil, localizada no Setor de 

Embaixadas Sul, Quadra 803, Lote 12 (CEP:70200-

905), Brasília. 

No dia 28 de junho de 2017 

 
às 12:30 horas. 

 
 

 

IMPORTANTE: NÃO SERÁ RECIBIDA A OFERTA QUE SEJA ENTREGUE 

POSTERIORMENTE AO HORÁRIO ESTABELECIDO PARA SUA APRESENTACAO, 

INDEPENDENTE DOS MOTIVOS QUE TENHAM ORIGINADO O ATRASO.  
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I - CONDIÇÕES PARTICULARES 
 

CONTRATAÇÃO DIRETA POR EXCLUSIVIDADE Nº 5/2017 
 

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

A presente tem por objeto a contratação da empresa AGENCIA ESTADO S.A para 

fornecimento e licenciamento de conteúdos noticiosos especializados, em tempo real, e com 

cobertura do cenário económico brasileiro e internacional com notícias, análises e vídeos por 

meio da plataforma Broadcast, na modalidade Broadcast News, para a EMBAIXADA DA 

REPÚBLICA ARGENTINA EM BRASILIA, pelo período de UM (1) ano, podendo ser 

prorrogado por igual período, em tudo e de acordo com as presentes Condições Particulares, 

as Especificações Técnicas e demais documentos que regem a contratação. 

 
2 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS 

 

As ofertas poderão ser apresentadas de Segunda a Sexta-feira no horário das 10 às 17 horas e até o dia 

28 de junho até as 12:00 horas por qualquer dos seguintes meios:  

 
a. Por correio eletrônico ao endereço administracion_ebras@mrecic.gov.ar, consignando nome 

do licitante, domicílio, telefone e fax. 
  

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

momento resultará inadmissível qualquer modificação que implique uma alteração na essência das 

ofertas. 
 

A apresentação da oferta implica, por parte do licitante, o pleno conhecimento e aceitação das  

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

 

 

3 – CONTEÚDO DA OFERTA 

 
 A oferta deverá estar redigida em idioma PORTUGUÉS.  

 

 As emendas, rasuras ou entrelinhas, caso haja, deverão estar devidamente ressalvadas pelo 

assinante da oferta. 

 

A oferta deverá estar assinada, em todas e cada uma de suas folhas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

 

No caso das ofertas apresentadas por correio eletrônico, deverá ser indicado o e-mail e o nome 

completo do assinante da oferta. 
 

 A oferta deverá conter a informação que a continuação se detalha: 

3.1. Nome completo ou razão social, endereço, telefone, fax e correio eletrônico do licitante, 

onde serão válidas todas as notificações realizadas. 

3.2. Planilha de Cotação, (ANEXO A), preenchida e assinada. 

3.3. Atestado ou declaração que ateste a exclusividade da empresa para a prestação do serviço, 

com assinatura autenticada do Representante Legal ou pessoa autorizada a assinar. Em caso de assinar 

um funcionário autorizado, deverá se anexar uma procuração. 
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4 – FORMA DE COTAR 

 
A cotação será expressa em REAIS (BRL), incluídos todos 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 da provisão. 

 

Entender-se-á que antes de apresentar sua oferta, o licitante se haja assegurado que sua cotação 

cobrirá todas as obrigações emergentes do contrato. Em consequência, se entenderão incluídas em sua 

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

cumprimento de suas obrigações, mesmo que as mesmas não estejam explicitas na oferta. 

 
5 – PRAZO 

 

O serviço oferecido pela empresa AGENCIA ESTADO S.A para o serviço de Informação por 

meio da plataforma Broadcast, na modalidade Broadcast News, será oferecido pelo período de 

UM (1) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

 
6 – ABERTURA DA OFERTA 
 

Proceder-se-á à abertura das ofertas  no dia 28 de junho de 2017 às 12:30 horas, em ato 

público, em presença dos funcionários designados para tal efeito e de todos aqueles que desejarem 

presencia-lo. Lavrar-se-á a Ata correspondente, que deverá ser subscrita pelos funcionários 

intervenientes e pelos licitantes e interessados presentes que desejarem faze-lo. 
 
7 – ADJUDICAÇÃO  
 

O ato administrativo da adjudicação será comunicado de forma confiável ao adjudicatário, 

mediante correio eletrônico, fax ou por acesso direto da parte interessada, seu procurador ou 

representante legal ao expediente. 

 

8 – FORMA DE PAGAMENTO 
 

Notificada a adjudicação, se emitirá a Ordem de Compra correspondente. O licitante emitirá a 

fatura que será cancelada dentro dos CINCO (5) dias. 

 

9 – RESCISÃO DE CONTRATO 
 

Se a CONTRATADA desistisse de forma expressa do contrato antes do prazo fixado para seu 

cumprimento, ou se vencido o prazo de cumprimento original do contrato, ou de sua prorrogação, sem 

que os serviços houvessem sido prestados de conformidade, a Embaixada deverá declarar rescindido o 

contrato sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial.
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II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
1. OBJETO: 

 

As presentes especificações técnicas tem por objeto a contratação da empresa AGENCIA 

ESTADO S.A para fornecimento e licenciamento de conteúdos noticiosos especializados, em 

tempo real, e com cobertura do cenário económico brasileiro e internacional com notícias, 

análises e vídeos por meio da plataforma Broadcast, na modalidade Broadcast News, para a 

EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGENTINA EM BRASILIA, pelo período de UM (1) 

ano, podendo ser prorrogado por igual período, em tudo e de acordo com as presentes Condições 

Particulares, as Especificações Técnicas e demais documentos que regem a contratação. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 
 
 

A Embaixada deverá ter acesso aos seguintes conteúdos detalhados a continuação:   

a) Noticias 

 

I- AE NEWS: Noticias em tempo real dos principais acontecimentos políticos, 

económicos e empresariais, com cobertura dos diferentes mercados bem como 

de fatos relevantes para os negócios. Acompanha indicadores económicos, 

inflação e cenário internacional. 

 

II- AE EMPRESAS Y SECTORES: Noticias, análises e cenários das empresas 

com relevância no mercado de capitais e dos principais setores da economia 

brasileira (Alimentos e Bebidas, Comércio e Serviços, Construção Civil, 

Energia, Financeiro, Mineiro e Siderúrgico, Químico e Petroquímico, 

Transportes e Automotivo e  y Telecom e TI). 

 

III- GO Associados: Análises e perspectivas de médio prazo sobre diversos temas, 

elaborado por consultoria especializada que acompanha os fatos mais atuais 

relacionados aos temas de cobertura abordados tais como: Macroeconomia, 

Infraestrutura, Saneamento, Defesa da Concorrência, Regulação, Temas 

jurídico e Institucionais, Médio Ambiente e Soluções Ambientais, Sociedades 

Público Privadas, Economia internacional nos EUA, Europa e China, 

Comercio Exterior, Relaciones Internacionais, Agronegócios e 

acompanhamento das principais commodities. 

 

IV- INFORME BC: Canal de informações Broadcast para divulgação de 

novidades, lançamentos de produtos e serviços, sociedades, cursos, eventos e 

publicação de reportagens antes dos concorrentes. 

 

V- Broadcast TV: Vídeos com reportagens e entrevistas sobre os principais 

assuntos da economia e da política e boletins de curta duração com os 

movimentos do mercado financeiro e do agronegócio em Brasil e no mundo. 

 

VI- COLUNAS: Colunas exclusivas de periodistas que analisam o comportamento 

das principais variáveis do mercado e possíveis impactos. 
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VII- TOP NEWS: Ranking de noticias mais relevantes que podem influenciar 

tomadas de decisão, selecionadas pela Redação da Agencia Estado. 

 

VIII- AE NEWSPAPER (Caderno): Sinopse das noticias dos principais jornais do 

País, sínteses de noticias económicas, políticas e de negócios do mercado 

financeiro, de deportes, geral, colunas, revistas e internacionais.  

 

IX- AGENCIA BOVESPA: Noticioso produzido pela Bolsa de Valores de São 

Paulo, sobre movimentações, leiloes, ofertas e comunicados da bolsa ao 

mercado. 

 

X- RELEASE: Rede abrangente de difusão da indústria de noticias comerciais. 

 

XI- TWITTER: Acompanhamento das contas de twitter dos veículos de 

comunicação, personalidades, empresas e instituições formadoras de opinião 

tanto no âmbito nacional quanto internacional. 

 

 

b) Cotações e Taxas Nacionais 

1-AE TAXAS: Serviço de informação online com as principais taxas e índices 

financeiros, câmbio, fundos, mercado de crédito, renda fixa, comércio exterior, 

indicadores de inflação, preços, juros e outros. 

2-CEPEA INDICADORES: serviço com índices das principais commodities agrícolas 

calculados pela CEPEA. 

3-CETIP: Acesso em tempo real a informações disponíveis em módulos realizados 

pela CETIP. 

4-INDICES MUNDIAIS: Acesso a índices mundiais com tempo diferido de acordo 

com a política aplicada para cada bolsa. 

5-RENASCENCA: Acesso a posição de go around realizado pelo Banco Central. 

6-SPOT MOEDAS FULL: serviço de taxas spot de câmbio obtidas no mercado OTC 

internacional. 

7-SPOT METAIS: serviço das principais taxas spot de metais, em diversas moedas e 

unidades de medida. 

8-BOLSAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS: Disponibilidade de informacoes de 

bolsas nacionais e internacionais. 

c) Ferramentas 
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a) BROADCAST CHAT: Ferramenta de mensagens instantâneas em tempo real. 
b) BROADCAST MOVIL: Acesso a plataforma através de smartphones e tablets. 
c) FERRAMENTA GRÀFICA: Ferramenta que permite analisar uma base de dados abrangente de 

ações, ativos, contratos, índices nacionais e internacionais etc. 
d) CALCULADORA DE TITULOS PUBLICOS: Calcular o retorno de um investimento em determinado 

título público. 
e) CURVAS: Acesso a informação sobre curva de interesses, curva de títulos públicos e curva de Cu-

pom Cambial. 
f) EXPORTAÇÃO DE DADOS: Possibilidade de prover ao Excel cotações em tempo real do Broad-

cast. 
g) BTRADE: Módulo que permite o envio de ordens de compra e venda através de diferentes canais. 
h) PLAYERS: Ferramenta para acompanhar movimentos financeiros do ativo num período definido. 
i) TIMES&TRADES: Ferramenta que permite o acesso a todos os históricos de negociação dos ativos 

tick by tick. 
j) PREÇO DE OPÇÕES: Ferramenta que coloca preço de opções de ações e futuros. 
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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 interiorizar-se das 

condições particulares e técnicas que regem a presente compulsa, cota os seguintes preços: 

 

Linha única: 

 

 

LINHA DESCRIÇÃO PREÇO MENSAL PREÇO TOTAL 

(12 meses) 

ÚNICA Contratação da empresa 

AGENCIA ESTADO S.A para 

fornecimento e licenciamento de 

conteúdos noticiosos 

especializados, em tempo real, e 

com cobertura do cenário 

económico brasileiro e 

internacional com notícias, 

análises e vídeos por meio da 

plataforma Broadcast, na 

modalidade Broadcast News, para 

a EMBAIXADA DA 

REPÚBLICA ARGENTINA EM 

BRASILIA, pelo período de UM 

(1) ano, podendo ser prorrogado 

por igual período, de acordo com as 

condições particulares e 

especificações técnicas do edital. 

  

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

O preço inclui todos os impostos. 

 

 

Observações: .................................................................................................................. 

 

 

Brasília,……de………………de 2017. 

 

 

……………………………………………… 

Assinatura e Nome Completo do Licitante 

ou seu Representante Legal 


