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Renovação de licenciamento de software 

Kaspersky BusinesssSpace Security  Educação 

 

Comunica-se a todos os interessados que se aceitam propostas para licenciamento do software Kaspersky 

BusinesssSpace Security  Educação, destinado a renovar  o licenciamento do software antivírus da Escola 

Tecnológica e Profissional de Sertã, para o período de 01.01.2014 a 31.12.2014. 

 

1 – Software a licenciar: 

 Kaspersky BusinesssSpace Security  Educação: 
Quantidades – 65 licenças  

 

 

2 - Modo de apresentação da proposta 

 A proposta deverá ser dirigida à Gerência do IPS e entregue até às 23:59 horas 

do dia 23/12/2013, a qual só pode ser remetida via correio eletrónico para o 

seguinte endereço - etps.ips@mail.telepac.pt (mediante assinatura 

eletrónica qualificada do concorrente ou seu representante legal), devendo, 

em qualquer caso, a respetiva receção ocorrer dentro do prazo fixado para a 

apresentação da proposta; 

 A proposta será assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja 

assinada por procurador, juntar procuração com assinatura reconhecida na 

qualidade, que confira a este último poderes para o efeito, ou pública-forma da 

mesma, devidamente legalizada; 

 A proposta e os documentos que a acompanham devem conter a expressão 

"Proposta para Kaspersky BusinesssSpace Security  Educação " bem como 

o nome ou denominação do concorrente. 
 

3 - Preço base: 715,00€ (excluído de IVA) 

 

4.- Documentos a apresentar: 

4.1- Proposta; 

4.2 – Certidão de divida não divida à DGCI e Segurança Social; 

 

5 - Forma da proposta: 

A proposta, bem como os documentos que a acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa; 

 

6 - Prazo de manutenção da proposta: 

6.1.- 66 dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação da proposta. 

 

7 – Critério de adjudicação 

7.1 – O mais baixo preço. 
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