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EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES 

 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

Tipo: Contratação Direta por Trâmite Simplificado N° 12 / Exercício: 2021 

 

Objeto da Contratação: Aquisição de equipamento de impressão para o setor consular da 

Embaixada Argentina em Brasília, para ser utilizado na personalização de etiquetas adesivas para 

uso nos Passaportes de Emergência e Vistos de leitura mecanizada. 

 

 

Expediente N° 17 /2021 

 

 

I - CONDIÇÕES PARTICULARES 

CONTRATAÇÃO DIRETA POR TRÂMITE SIMPLIFICADO 

 

 

1 – OBTENÇÃO DAS OFERTAS. 

 

No dia 9 de abril de 2021 às 11:30 horas, proceder-se-á à obtenção das cotações dos 

comércios, que serão retiradas por pessoal desta Sede, as quais serão notificadas na presença dos 

funcionários designados para tal efeito. Lavrar-se-á a ata correspondente no mesmo dia, às 14:30 

horas, que deverá ser subscrita pelos funcionários intervenientes.  

Da cotação deverão surgir as quantidades, as unidades de medida, o preço unitário e o 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 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA   
 

A entrega do produto será realizada na Embaixada da República Argentina em Brasília, 

localizada no SES Quadra 803, lote 12, Asa Sul, Brasília, DF, em até 3 dias, após efetuar o 

pagamento. 

 

3 – 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  ART. 81  de RES. 811/2014 

De acordo às condições do mercado local serão consideradas ofertas as cotações obtidas nos 

comércios provedores do rubro.                                               
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A adjudicação será notificada de forma confiável ao adjudicatário e aos demais licitantes, após 

ditado o ato de adjudicação, por correio eletrônico ou telefone. 

 

Após ter sido notificado o ato de adjudicação, se emitirá a ordem de compra que será notificada 

ao adjudicatário pelos mesmos meios. 

 

4 – GARANTIA 

 

O produto deverá ter uma garantia mínima de 1 (um) ano. 

 

5 – FORMA DE PAGAMENTO E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS 

 

A fatura será apresentada após a entrega do produto. 

 

O pagamento será realizado em até 3 dias, a partir da data de entrega da fatura, mediante 

depósito, cheque, boleto ou transferência bancária. 

 

 

 

 

 

 

  



Embaixada da República Argentina em Brasília 

 3 

 

II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Para a aquisição de equipamento de impressão a ser utilizado para a personalização de etiquetas 

adesivas, que serão utilizadas nos Passaportes de Emergência e Vistos de leitura mecanizada, se 

detalham a continuação as especificações técnicas requeridas. 
 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

 

Deve permitir efetuar impressões com qualidade de apresentações ou qualidade de tipo carta 

(NLQ). Impressão em branco e preto, e colorida (4 cores CMYK mínimo). Cartucho de tinta 

preta independente dos coloridos. 

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

 

Tecnologia: Injeção de Tinta 

Tipos de tintas: Resinosas secas, orgânicas de solução de álcool, baseadas em pigmento e 

tinturas ou similar.  

Velocidades de Impressão: 

Preta: 12ppm mínimo 

Colorido: 10 ppm mínimo 

Resolução Gráfica: 

Preta: 600x600 dpi mínima 

Colorido: 1200x1200 dpi mínima 

Bandeja de alimentação: 50 páginas mínimo de 200 gr/rn2 o70 lb. 

Deverá possuir facilidades para impressão de gráficos em alta definição. 

Deverá permitir a impressão em folhas soltas (papel pre - impresso com uma densidade de 

200g/m2 o 70 lb), para os tamanhos: A4. 

 

CONECTIVIDADE: 

Interface standard USB. 

 

SISTEMAS OPERATIVOS: 

Deverão providenciar os drivers para Windows 7/8/8.1. 

 

INSUMOS: 

Deverão providenciar (para cada impressora) o jogo de insumos necessários para seu 

funcionamento (cartuchos de tinta preta e colorida). 

Providenciar-se-á adicionalmente os seguintes insumos segundo corresponda: 2 jogos de 

insumos de cada cor de tinta (cartuchos ou frascos, ou o que corresponda). 

 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Deverá conectar-se diretamente à rede de fornecimento de energia elétrica de 220V-50 Hz, além 

de possuir conexão terra, ou possuir circuito de duplo isolamento e/ou dupla proteção. 

Provisão de cabos, manuais e todo outro elemento necessário para o normal funcionamento do 

equipamento. Deverão incluir-se os cabos de conexão do equipamento com a CPU e de 

alimentação à rede elétrica. IMPORTANTE: Os valores de alimentação elétrica deverão ser 

trocados de acordo aos valores de corrente elétrica local. 
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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: 

 

 

DETALHE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL EM  

REAIS 

Aquisição de equipamento de impressão para o setor 

consular da Embaixada Argentina em Brasília, para ser 

utilizado na personalização de etiquetas adesivas para 

uso nos Passaportes de Emergência e Vistos de leitura 

mecanizada, conforme as Especificações Técnicas do 

presente Edital. 

 

 

 
 

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

 

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

 

O preço inclui todos os impostos. 

 

 

Brasília,……de………………de 2021. 

 

……………………………………………… 

Assinatura e Nome Completo do Licitante 

ou seu Representante Legal 

 

 
No preço serão considerados incluídos todos os impostos vigentes, taxas, fretes e, todo e qualquer 

gasto ou imposto que possa incidir no valor final da provisão. 


