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Pedido de Cotação Nº 043/2020. 

 

Assunto:  Aquisição de licenças office. 

 

Referência:  Complemento de aquisição do ato n° 26/2019 

 OBJETO 

 O presente pedido de cotação tem por objeto Aquisição licenças office 

home and business, conforme o ANEXO I - FORMULÁRIO DE 

SOLICITAÇÃO – MATERIAIS/SERVIÇOS. 

 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Poderão participar deste pedido de cotação qualquer pessoa jurídica 

interessada, que enviar proposta até o dia 18/05/2020 às 19:00h para o e-

mail simone.domiciano@agevap.org.br e/ou suporte@agevap.org.br. 

 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por item, 

sendo desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações 

do objeto a ser contratado. 

 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

 Serão exigidos do proponente ofertante do menor preço, para fins de 

contração, os seguintes documentos: 

3.1.1. Cópia da carteira de identidade do representante legal; 

mailto:simone.domiciano@agevap.org.br
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3.1.2. Contrato social ou documento congênere; 

3.1.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

3.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal na forma da lei; 

3.1.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 

serviço - FGTS, demonstrando situação Regular; 

3.1.6. Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas (CNDT); 

3.1.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

3.1.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da proponente; 

3.1.9. Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, exceto 

nos casos previstos em Lei, conforme modelo, anexo I, em papel 

timbrado da proponente. 

 Caso a ofertante de menor valor não apresente os documentos no prazo 

de 03 (três) dias úteis, ou tenha alguma restrição, poderá ser convocada a 

empresa subsequente, para fazê-lo em igual prazo, desde que observadas 

as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 DA CONTRATAÇÃO 

 A presente contratação será disciplinada pelo presente pedido de cotação 

e seus anexos, sendo o termo de contrato dispensado por tratar-se de 

entrega integral e imediata.  A AGEVAP realizara os testes dos itens 

adquiridos, caso seja verificado que o mesmo difere da configuração ou 

possua mal funcionamento o mesmo deverá ser substituído. 
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4.1.1.  A garantia do fornecedor deverá ser mantida, caso os itens 

apresente panes após a instalação e utilização posterior. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Nos casos omissos ou situações não explicitadas neste pedido de cotação 

serão aplicadas as disposições contidas na Resolução INEA nº 160/2018, 

e subsidiariamente, na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 

8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, 

que fazem parte desta contratação, independentemente de suas 

transcrições. 

 

Resende/RJ, 13 de maio de 2020. 

 

_______________________________ 

ELABORADOR: Simone Moreira R. Domiciano 

Especialista Administrativo 

 

 

 

 



Revisão 02 - CSG F-0192

Nome

Cargo

Diretoria

Item Descrição  do Objeto Unidade Quantidade

Licença OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 32/64 BITS

BR;

Compra avulsa para um PC ou Mac;

Licenciado para uso doméstico e comercial;

Compatível com Windows 10 ou Mac OS;

Ficha Técnica

Marca Microsoft

Part Number T5D-03191

Aplicativos do Office Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019 e Outlook 2019

Licenciamento Download

Idioma Multilinguage – idioma escolhido no momento da instalação

Licenciado para Uso Comercial e Doméstico

Número de Instalações 1

Validade de Uso Perpétua - fornecida pelo fabricante

Processador Obrigatório PC Processador de 2 núcleos de 1,6 GHz / Mac Processador Intel

Sistema Operacional Obrigatório Windows Pro 10 e macOs (Compatível com as últimas 3 versões atualizadas do macOS),

Memória Obrigatória PC 4 GB, 2 GB (32 bits) de RAM / Mac 4 GB de RAM

Espaço no Disco Rígido Obrigatório PC 4 GB de espaço disponível em disco / Mac 10 GB de espaço disponível em disco - Mac 

OS Extended ou APFS

Monitor Obrigatório Resolução de de tela para PC 1280 x 76 / Resolução de de tela para Mac 1280 x 800

Gráficos A aceleração de hardware gráfico requer uma placa gráfica DirectX 10.

Requisitos Adicionais do Sistema A funcionalidade de Internet requer uma conexão com a Internet. Conta da Microsoft obrigatória.

Informações gerais https://products.office.com/pt-br/home-and-business

Demais itens específicos para cada tipo de contratação.

Validade da Proposta: 30 dias
Forma de Pagamento: Depósito em conta

e/ou Boleto Bancário, vinculado ao CNPJ ou

CPF do fornecedor.

1

Descrições do Objeto

Aquisição de Licença OFFICE HOME AND BUSINESS

O objetivo desta aquisição épara completar as quantidades adquiridas no ato n° 26/2019 e outros computadores existentes, através da doação pela microsoft pela empresa Tech Soup

20

  _____________________________

Assinatura e Carimbo do Requisitante               

  _____________________________

Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata               

Observação

Aplica-se a presente contratação as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e nas Resoluções/Lei:

(   ) ANA nº 122/2019   (  x ) INEA nº 160/2018   (    ) Portaria IGAM nº 60/2019  (   ) Código Civil e outras normas de Direito Privado

A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado juntamente com o CNPJ da empresa. Na impossibilidade da apresentação de papel timbrado, a proposta deve conter o carimbo com o CNPJ do fornecedor.

Endereço de Entrega e/ou Prestação do Serviço

Resende/RJ, 13/05/2020.

A AGEVAP enviará a, no mínimo, três empresas o referido pedido de orçamento. 

As licenças deverão estar lacradas. As mesmas não devem possuir ativações anteriormente.

O pagamento será feito em parcela única no prazo de 10 (dez) dias úteis, condicionado à entrega do produto/serviço, mediante apresentação de documento fiscal, devidamente atestado e aprovado por empregado da AGEVAP,

juntamente com as certidões negativas da Receita Federal/Previdência Social e FGTS emitidas e válidas na data do pagamento do produto/serviço. 

Simone Moreira Rodrigues Domiciano
Especialista Administrativa

Os mesmos deverão ser entregues na sede da AGEVAP: Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A) - Manejo

Resende/RJ - CEP: 27520-005

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO – MATERIAIS/SERVIÇOS

ASPLAN

Dados do Principal Solicitante

Justificativa

unidade

Objeto


