
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO SIMPLIFICADO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

 
 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
  

O presente procedimento tem por objeto a obtenção da melhor proposta para  a compra 
de licença  de uso de software de Banco de Dados Microsoft SQL Server 2012 Microsoft, 
na Rua Anfilófio de Carvalho nº 29, 3º andar, com base no Regulamento de Aquisição de 
Bens e Serviços nº 001/2007 da Academia Brasileira de Ciências. 

 
A compra será feita com a empresa que, atendendo a todos os requisitos deste Termo de 
Referência, oferecer o menor preço. 
 
As propostas deverão ser enviadas no papel timbrado da empresa, contendo razão social, 
CNPJ, endereço, telefones, descrição  do equipamento, preço unitário e preço total.  
 

 
2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 
A empresa vencedora deverá apresentar os seguintes documentos, todos dentro do prazo 
de validade: 
 

 Proposta de venda (orçamento) original, devidamente assinada pelo representante 
legal da proponente;  

 Certidão Negativa de Débitos da Previdência Social; 

 Certificado de Regularidade com o FGTS; 

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos com os Tributos Federais, incluindo Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União; 

 Certidão de Regularidade Fiscal da Fazenda Estadual. 

 Certidão de Regularidade junto ao Tribunal da Justiça do Trabalho (TRT);  

 Registro comercial ou ato constitutivo 

 CPF e RG do responsável legal 

 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa 
 

3. PRAZOS PARA FATURAMENTO E PAGAMENTO: 
 

A apresentação dos documentos necessários deverá ser feita pela(s) empresa(s) 
vencedora(s) em até 4 dias úteis após a divulgação da ata desse processo,  
na Rua Anfilófio de Carvalho, 29, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, aos cuidados da 
Sra. Rafaela Brum.  
 
A falta de entrega dos documentos, bem como a entrega parcial dos documentos, 
desclassificará a empresa. 
 
Após a apresentação dos documentos necessários, a ABC emitirá a ordem de 
fornecimento.  
 
O pagamento será feito em até 7 dias úteis após o “atesto” de recebimento da ABC, 
mediante emissão de nota fiscal. 
 
4. DEMAIS CONDIÇÕES: 

 
As propostas deverão ser entregues em papel timbrado, conforme modelo no ANEXO II,  



 
 
na sede da Academia Brasileira de Ciências, aos cuidados da Sra. Rafaela Brum, ou pelo 
e-mail concorrencia@abc.org.br no período de 30 de agosto de 2013 até às 11hs do dia 
05/09/2013. 
 
Todos os valores devem ser apresentados em moeda nacional. 
 
 
As dúvidas relativas a esta competição poderão ser endereçadas à Comissão responsável, 
em até 3 dias úteis antes da data limite de apresentação da documentação e propostas, 
por meio do e-mail concorrencia@abc.org.br.  
 
Os esclarecimentos serão prestados a todas as interessadas que já tenham, até então, 
manifestado interesse em participar desta cotação de preços. 
 
Caso não haja qualquer pedido de esclarecimento até o prazo acima assinalado, fica certo 
que todas as informações fornecidas pela ABC foram consideradas suficientes e precisas, 
capazes de permitir a elaboração e apresentação da proposta. 
 
Não poderá ser cobrado qualquer valor a título de frete, transporte ou entrega do produto, 
devendo todos os valores e custos estar inclusos no preço ofertado. 
 
A realização da presente cotação de preços não gera direito, nem garante a contratação de 
qualquer empresa participante, ficando resguardado à Academia Brasileira de Ciências o 
direito de, a qualquer tempo, cancelar ou anular o procedimento e, se for o caso,  
de realizar uma nova concorrência. 
 
A Academia se reserva o direito de rejeitar todas as propostas, ou qualquer delas, que não 
estejam em conformidade com os dispositivos deste Termo e seus anexos, bem como o de 
cancelar esta competição, sem que caibam às interessadas quaisquer indenizações ou 
ressarcimento de eventuais custos ou despesas. 
 
Caso a vencedora da competição deixe de fornecer o produto e executar o contrato,  
estará automaticamente impedida de contratar com a Academia pelo prazo de 24 meses, 
contados da data de divulgação do resultado deste certame. 
 
 
          Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2013. 

 
 
 Rafaela Brum 
 

     Academia Brasileira de Ciências 
 
 
  

mailto:concorrencia@abc.org.br


 
 

 
ANEXO I 

 
  

Item Qtd Descrição Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 

1 2 SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL Acdmc 

CoreLic Qlfd  

    



 
 

       ANEXO II 

 

À Academia Brasileira de Ciências  
A/C Sra. Rafaela T. Brum  
 

 
Nos valores constantes de nossa proposta, estão inclusos, os encargos diretos e indiretos, 
impostos, taxas e contribuições.  

O prazo de validade da proposta é de 20 (vinte) dias.     

 

O prazo para a entrega da licença do software é de _____ dias.  
Os dados da nossa empresa são:  
a) Razão Social: _______________________________________  
b) CNPJ (ME) n°: ______________________________________  
c) Inscrição Estadual n°: __________________________________  
d) Endereço: ____________________________________________ 
e) Fone: _____________________ Fax: _____________________  
f) CEP: ______________________  
g) Cidade:____________________ Estado: ___________________  
h) E-mail: _____________  
i) Banco: _____, Agência: _____, Conta-Corrente: _____________  
 
 
 
                                                                         Local e data  
 
                                                             ______________________  
                                                                 Assinatura e carimbo 
            
           
  
 
 
Observação: emitir em papel timbrado da empresa 
A proposta deverá vir assinada e carimba pelo representante legal da empresa. 


