
EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGENTINA NA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

 1 

EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES PARTICULARES 

 
 

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: ebras.argentina@gmail.com 

Fax: 

 

Tipo de procedimento: Contratação Direta 

por Trâmite Simplificado 

N° 35 Exercício:  2019 

Classe / Motivo do procedimento: Sem classe 

Modalidade: Sem modalidade 

 

N° de Expediente: 45 Exercício: 2019 

Objeto: Contratação de empresa especializada em mudança para a retirada da mobília da atual Residência 

Oficial da Embaixada da República Argentina em Brasília.  

 

 

 

I - CONDIÇÕES PARTICULARES 

 

1 – VISITA 

 
A fim de realizar a exata apreciação das características do trabalho, suas dificuldades e custos, o 

licitante interessado deverá realizar uma visita às instalações da Residência localizada na SHIS QL 26 

Conjunto 6, Casa 19, na cidade de Brasília. 

 

A “Embaixada” facilitará todas as visitas que lhe sejam solicitadas, de modo tal que a adjudicatária 

não poderá alegar posteriormente, ignorância e/ou imprevistos nas condições na qual se executará o 

contrato.  

 

A visita deverá ser feita de segunda a sexta-feira das 10:00 às 17:00 horas, até o dia 19 de julho de 

2019, devendo ser previamente coordenada com a “Embaixada” e por ela se emitirá o correspondente 

Certificado de Visita (ANEXO B), que deverá ser apresentado junto com a oferta. 

 

 

2- OBTENÇÃO DAS OFERTAS 
  

As ofertas serão recebidas pelo correio eletrônico ebras.argentina@gmail.com, ou por envelope 

fechado dirigido à Embaixada da República Argentina no Brasil, localizada no endereço SES quadra 803, 

lote 12, Av. das Nacoes, Asa Sul, Brasília, DF, até o dia 22 de julho de 2019 até as 11:00 horas, por 

funcionário designado para tal feito. Lavrar-se-á a ata de abertura correspondente no mesmo dia, às 11:30 

horas, que deverá ser subscrita pelos funcionários intervenientes.  

 

APLICAÇÃO ART. 78 de RES. 811/2014 

De acordo às condições do mercado local serão consideradas ofertas recebidas por 
correio eletrônico ou envelope fechado. 
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Da cotação deverão surgir as quantidades, preço unitário e preço total da proposta em REAIS.  

 

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, e atendendo à quantidade de produtos que sejam 

solicitados. 

 

Deverá constar na oferta que o serviço incluirá o seguro dos bens transportados.  

 

Igualmente, deverá constar na oferta a apresentação de referências ou atestados de serviços similares 

realizados. 

 

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.  

 

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. 

 

4 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

 O serviço deverá ser iniciado no dia e horário indicado pela Embaixada, na atual Residência 

Oficial da República Argentina em Brasil, localizada no SHIS QL 26 Conjunto 6, Casa 19, Lago Sul, 

Brasília, DF. 

 O ofertante deverá apresentar em sua proposta o prazo necessário para realização do serviço. 

 

5 – FORMA DE PAGAMENTO E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS 
 

O pagamento será efetuado em até 5 dias úteis, através de boleto bancário, transferência ou 

depósito, uma vez confirmada a recepção do serviço solicitado. A fatura do serviço deverá ser emitida em 

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 o serviço corresponde com o 

solicitado. 
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II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

Os postulantes que se apresentem necessitam oferecer os serviços de acordo com o relacionado abaixo, 

requerido por esta Representação.  

 

 

- Serviço de mudança e transporte de mobílias 

 

- Trajeto:  

1. A maior parte da mobília deverá ser transportada da atual Residência Oficial situada na SHIS QL 

26 Conjunto 6, Casa 19, até a Residência Oficial antiga situada na QI 5 Chácara 28, Lago Sul, 

ambas na cidade de Brasília-DF. 

2. Alguns itens da mobília deverão ser transportados da atual Residência Oficial situada na SHIS 

QL 26 Conjunto 6, Casa 19, até a Oficina da Embaixada da República Argentina, situada na SES 

Av. Das Nacoes Quadra 803 Lote 12, ambas na cidade de Brasília-DF. 

 

- O serviço deverá incluir a embalagem e posterior desembalagem, com material adequado, de todos os 

itens (individualmente) que serão transportados. O ofertante deverá apresentar em sua proposta o material 

que será utilizado para embalagem dos itens da mudança. 

 

- O serviço deverá incluir o seguro dos bens. 
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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 DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

 

ÚNICA 

 

 

Contratação de empresa especializada em mudança para a 

retirada da mobília da atual Residência Oficial da Embaixada da 

República Argentina em Brasília. 

 

Preço Total da Oferta:  

  

 

 

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

  

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

 

 

 

O preço inclui todos os impostos. 

 

 

 

 

Brasília, ……de………………de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Assinatura, Selo e Nome Completo do licitante 

         ou seu Representante Legal 
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ANEXO B 

 

CERTIFICADO DE VISITA 
 

 

 

 
CERTIFICO que os senhores……………..............................……………………………………………….  

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

da empresa…...............................................................................................realizaram no dia…………… 

.......de.....................de 2019 a visita estabelecida no subponto “Visita” do Edital de Bases e Condições  

Particulares. 

 

 

 

 

 

 

           

 ………………………………………………….. 

 

       Assinatura e Nome Completo do funcionário  

 

 

 

 

 
 


