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EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES 

 

 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

TIPO: Contratação Direta por Exclusividade Nº 03/ Exercício: 2016 

CLASSE: Sem classe 

MODALIDADE: Sem modalidade 

EXPEDIENTE: Nº 25/2016 

 

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 político brasileiro com notícias, análises e vídeos por meio do periódico 

eletrônico Broadcast Político, 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 16 de maio de 2016 

 
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 16 de maio de 2016 

 
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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EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGENTINA  

NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

3 
 

I - CONDIÇÕES PARTICULARES 
 

CONTRATAÇÃO DIRETA POR EXCLUSIVIDADE Nº 3/2016 
 

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 político brasileiro com notícias, análises e vídeos por meio do periódico eletrônico 

Broadcast Político, para a Embaixada da República Argentina em Brasília, 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 

16 de maio 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. 
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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 do periódico eletrônico Broadcast Político será oferecido pelo período de UM (1) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período. 

 
6 – ABERTURA DA OFERTA 
 

Na data e horário indicado, proceder-se-á à abertura das ofertas 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 político brasileiro com notícias, análises e vídeos por 

meio do periódico eletrônico Broadcast Político, para a Embaixada da República Argentina em 

Brasília, 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 – noticioso produzido pela equipe de jornalistas da Agencia Estado; 

b) Migalhas – noticioso das principais decisões do Poder Judiciário; 

c) Radar Imprensa – Resumo do melhor do noticiário políticos de jornais, sites e blogs; 

d) Colunistas – comentários e análises de colunistas da Agência Estado e Estadão; 

e) AE TV – entrevistas e reportagens com principais líderes políticos; 

f) Dados de Mercado e Cotações 
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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) 

1 Contratação da empresa AGENCIA 

ESTADO S.A para o fornecimento e 

licenciamento de conteúdos 

noticiosos especializados por meio 

do periódico eletrônico Broadcast 

Político, 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 2016. 

 

 

……………………………………………… 

Assinatura e Nome Completo do Licitante 

ou seu Representante Legal 

 

 


