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Convite  n° 08/2022 
 
A Missão Permanente do Brasil junto à ONU em Genebra, realizará um 
chamamento público, na modalidade de convite, do tipo de menor preço, 
para a contratação de serviços de jardinagem para a Residência Oficial, que 
é Patrimônio do Estado de Genebra, nas condições abaixo: 
 
1. Abertura de envelopes 
 
A abertura dos envelopes recebidos no âmbito deste edital ocorrerá no dia 
26/10/2022, às 11h, na sede da Missão do Brasil (Chemin Camille Vidart, 
15, 6º andar). 
 
  
2. Qualificações 
 
O concurso está aberto a todas as empresas sediadas na Suíça. A empresa 
requerente deve apresentar, além da sua proposta, a seguinte documentação, 
com data não superior a três meses da data deste Convite: 
 
• Uma cópia do extrato do registro comercial e 
• Um certificado de não falência. 
 
 
3. Objetivo 
 
Estabelecimento de contrato de manutenção do jardim da Residência Oficial 
da Missão do Brasil, situada na Ancienne Route 22, Grand Saconnex, 1218, 
conforme o «Cahier des Charges » anexo a este edital. 
 
A empresa escolhida deve respeitar escrupulosamente todas as normas 
laborais, técnicas e sanitárias em vigor no cantão de Genebra. Em caso de 
violação, a Missão Brasileira terá o direito de rescindir unilateralmente o 
contrato. 
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O contrato terá duração de um ano, a partir de 01/01/2023. Poderá ser 
tacitamente renovado por quatro vezes, se ambas as partes concordarem. 
Caso contrário, deve ser informado por escrito com três meses de 
antecedência. 
 
 
4. Visitas 
 
Se, antes de apresentar sua proposta, a empresa requerente desejar visitar o 
local dos trabalhos, será necessário agendar uma visita através do seguinte e-
mail: admin.delbrasgen@itamaraty.gov.br ou pelo telefone, 022 332 50 
00/34. 
 
 
5. Envio de documentação 
 
A empresa deve enviar a sua proposta em dois envelopes lacrados com a 
menção "Avis d´appel d´offres selectiva n° 08/2022": 
• O primeiro envelope deve conter a DOCUMENTAÇÃO exigida no item 2 
desta carta convite; 
• O segundo envelope deve conter a descrição dos serviços e equipamentos, 
com uma PROPOSTA de orçamento expressa em francos suíços, incluindo 
todos os custos (impostos, transporte e outros encargos), isenta de TVA. 
 
O segundo envelope será aberto somente se a documentação 
apresentada no primeiro envelope for regular. 
A proposta é válida por 90 dias a partir da data de abertura. 
 
 
6. Critérios de adjudicação 
 
• A Comissão de Administração da Missão do Brasil, analisará todas as 
propostas e adjudicará o contrato à empresa que respeitar as regras deste 
edital e que indicar o menor preço. 
• Em caso de empate, haverá sorteio público entre as empresas envolvidas. 
• O resultado será comunicado a todas as empresas participantes por e-mail, 
e será publicado no site da Missão (delbrasgen.itamaraty.gov.br), em 
26/10/2022. 
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• Após a publicação do resultado, a empresa vencedora deverá elaborar e 
assinar o contrato no prazo de cinco dias úteis. 
 
 
7. Condições de pagamento 
 
O pagamento será mensal. O primeiro pagamento será efetuado após a 
assinatura do contrato e o mais tardar 30 dias após a apresentação da fatura 
pelo contratatado. 
 
 
8. Outras Disposições 
 
• Ao apresentar uma proposta, os licitantes declaram estar cientes dos termos 
deste edital e se comprometem a respeitá-los. 
• A empresa vencedora obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da sua 
proposta, acréscimos ou exclusões na quantidade de serviços objeto desta 
oferta, até 25% (vinte e cinco por cento) do preço global. 
• Normas aplicáveis: As relações entre a entidade adjudicante e os 
proponentes são regidas pelo Código Suíço de Obrigações. 
• Qualquer litígio relacionado a esta carta-convite estará sujeito 
exclusivamente à jurisdição dos tribunais do cantão de Genebra, sob reserva 
de recurso ao Tribunal Federal. 
 
 
 
 
 

Genebra, 11 de outubro de 2022 
 
 
 

 
 Comité d’Administration 


