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EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES 

 
 

Jurisdição ou entidade contratante: Embaixada da Republica Argentina no Brasil 

Endereço: SES Quadra 803, lote 12, Av. Das Nacoes, Asa Sul, Brasilia, DF, CEP: 70200-

905. 
Correio eletrônico: administracion_ebras@mrecic.gov.ar 

Fax: 

 

Tipo de procedimento: Contratação Direta 

por Exclusividade 

N° 4 Exercício:  2018 

Classe / Motivo do procedimento: Sem classe 

Modalidade: Sem modalidade  

 

N° de Processo: 27 Exercício: 2018 

Objeto: Contratação de serviço de Buffet para almoço oferecido a empresários brasileiros 

e argentinos por motivo de encontro de negócios Argentina-Goiás. 

 

 

 

I - CONDIÇÕES PARTICULARES 

 

1 – OBTENÇÃO DAS OFERTAS 

 

A oferta será recebida pelo correio eletrônico administracion_ebras@mrecic.gov.ar, ou por envelope 

fechado endereçado à Embaixada da República Argentina no Brasil localizada no SES quadra 803, lote 12, 

Avenida das Nacoes, Asa Sul, Brasília, DF, CEP: 70200905, até o dia 23 de abril de 2018 até as 11:00 horas. 

Será realizado o ato de abertura correspondente no dia 23 de abril de 2018, às 11:30 horas, o qual deverá ser 

subscrito pelos funcionários intervenientes.  

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

O preço total consignado na cotação será o preço final que pagará a Representação por todo conceito. 

 

2 – ADJUDICAÇÃO 
 

A adjudicação será notificada de forma confiável ao adjudicatário e ao resto dos licitantes, no dia 

23 de abril de 2018, por correio eletrônico, telefone ou fax. 

 

3 – PERIODO E LOCAL DE EXECUCAO DO CONTRATO 

 

O serviço de Buffet será oferecido no Restaurante BENTO, do HOTEL PARK 

IMPERIAL, onde será realizado o evento, no dia 25 de abril de 2018, na cidade de Anápolis, 

Estado de Goiás. 

 

 

APLICAÇÃO ART. 78 de RES. 811/2014 

De acordo às condições do mercado local será considerada oferta a cotação recebida 
por correio eletrônico ou por envelope fechado.                                               

mailto:administracion_ebras@mrecic.gov.ar
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4 – FORMA DE PAGAMENTO E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS 

 

O pagamento será efetuado em até cinco (5) dias úteis, 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, uma vez verificado que a entrega corresponde ao solicitado. 
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II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
As presentes especificações têm por objeto detalhar as características gerais e técnicas que 

caracterizam a presente licitação. 

 

 

Para efeitos de pagamento, o Buffet deverá ser considerado para no máximo 200 convidados. 

Será efetuado o pagamento pelos participantes que efetivamente concorram, devendo ser 

respeitado o número máximo de convidados. 

 

No serviço de Buffet deverá ser oferecido um buffet variado, com saladas, carnes, aves e peixes.  

 

Deverá estar incluso também, sobremesas e bebidas não alcoólicas. 
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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 QUANTIDADE 

CONVIDADOS 

(máximo)  

PREÇO 

UNITÁRIO+ 

10% serviço  

PREÇO TOTAL 

 

 Única Contratação de serviço de 

Buffet para almoço oferecido a 

empresários brasileiros e 

argentinos por motivo de 

encontro de negócios 

Argentina-Goiás, de acordo 

com as Condições Particulares 

e Especificações Técnicas do 

Edital. 

200   

 

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

 

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

 

O preço inclui todos os impostos. 

 

 

Brasília, DF……de………………de 2018. 

 

……………………………………………… 

Assinatura e Nome Completo do Licitante 

ou seu Representante Legal 

 


