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PROCESSO Nº 03/2020 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2020 
 

O MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E OBRAS, torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio 
de sua Pregoeira e sua Equipe de Apoio, realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO. 
 
A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO, será conduzida pela Pregoeira e sua Equipe 
de Apoio, regida pela Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.014/03, pela 
Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital, com aplicação subsidiária 
da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. O provedor do sistema eletrônico adotado pela 
PREFEITURA para a realização deste certame é o da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 
http://licitacoes.caixa.gov.br 
 
Para participar deste pregão, dever-se-á observar os seguintes critérios: 
 
 Todos os horários estabelecidos neste Edital obedecerão, para todos os efeitos, o horário 

de Brasília – DF. 
 

 O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até as 23:59 horas do dia 
29/01/2020, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no 
endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, selecionar a opção “Acesso ao Sistema”, 
selecionar a opção “Se você é licitante, faça login aqui: acessar”, efetuar o login, 
escolher “Credenciar” no quadro “Minhas Atividades” e selecionar o item referente a 
este Pregão Eletrônico. 

 
 As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o 

CREDENCIAMENTO e serão recebidas até as 09:30 horas do dia 30/01/2020, 
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço 
eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, selecionar a opção “Acesso ao Sistema”, 
selecionar a opção “Se você é licitante, faça login aqui: acessar”, na sequência 
“Entrar”, em seguida escolher a opção “Encaminhar/Alterar proposta” no quadro 
“Minhas Atividades” e selecionar o item referente a este Pregão Eletrônico. 

 
 A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta, das 10:30 às 

10:40 horas do dia 30/01/2020, no endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, 
selecionar a opção “Acesso ao Sistema”, selecionar a opção “Se você é licitante, faça 
login aqui: acessar”, e em seguida “entrar”, clicar em “efetuar lances” no quadro 
“Minhas Atividades”, escolher o item referente a este Pregão Eletrônico. 

 
 Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até as 23:59 horas do dia 

27/01/2020, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço http://licitacoes.caixa.gov.br, 
selecionar a opção “Acesso ao Sistema”, escolher o item “Se você é licitante, faça login 
aqui: acessar”, clicar em “entrar”, em seguida “Impugnação” no quadro “Outras 
ações” e selecionar o item referente a este Pregão Eletrônico. 
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 Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser formalizados até as 23:59 horas do dia 
24/01/2020, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico 
http://licitacoes.caixa.gov.br, selecionar a opção “Acesso ao Sistema”, escolher o item  
“Se você é licitante, faça login aqui: acessar”, em seguida “entrar”, clicar em 
“Questionamento” no quadro “Outras ações” e selecionar o item referente a este Pregão 
Eletrônico. 

 
1.  DO OBJETO: 
1.1 Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Licença de Uso de Software de 
Solução de Desenho Assistido, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – 
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1 Poderão participar da presente licitação Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do 
presente Edital; 
2.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, ou concordata ou em 
regime de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, 
impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos 
Municípios, desde que o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção 
ou Responsável; 
2.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura 
do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais 
impedimentos constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
2.4 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste 
Edital e em seu(s) anexo(s). 
 
3. DO CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
3.1 Para a certificação e o credenciamento, primeiramente a empresa deve providenciar seu 
cadastramento no site da CAIXA, caso ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço 
eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, quadro “Cadastro”, escolher a opção “Pessoa Jurídica” 
e preencher o pré-cadastro após concordar com o Contrato de Adesão; 
3.2 Após essa providência, o interessado receberá um e-mail automático solicitando o seu 
comparecimento em qualquer Agência CAIXA, munido dos documentos mencionados nos itens 3.3 
a 3.5 conforme o caso, para concluir seu cadastramento e realizar sua certificação no sistema 
eletrônico. Os referidos documentos não serão retidos pela CAIXA; 
3.3 Caso necessário, deverá ser elaborada procuração por meio de instrumento público ou particular 
com firma reconhecida acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante 
para constituir mandatários (Contrato Social ou Estatuto Social); 
3.4 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, designado para representá-la, 
deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura; 
3.5 O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou documento 
equivalente e CPF, deverá se apresentar a qualquer empregado CAIXA do segmento Empresarial da 
Agência. Verificada a autenticidade dos documentos e das informações prestadas, será efetuada a 
certificação do interessado; 
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3.6 Após a conclusão do cadastramento e da certificação do interessado, a ser realizada em Agência 
da CAIXA, serão enviados para o e-mail cadastrado pela empresa, orientações e o código de acesso 
para geração da senha definitiva de acesso ao sistema; 
3.7 A geração da senha de acesso ao sistema deverá ser feita no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas a partir do recebimento do e-mail; 
3.8 O cadastro não ativado nesse período será excluído e será necessário realizar novamente o 
procedimento de geração de senha junto a Agencia; 
3.9 Caso o licitante já tenha efetuado seu cadastro, providenciado sua certificação e cadastrado sua 
senha, deverá acessar o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Área 
Logada”, “Acesso ao sistema”, selecionar a opção “Se você é licitante, faça login aqui: acessar”, 
preencher com as informações solicitadas e clicar em “entrar”; 
3.10 Após essa etapa o licitante deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, 
exclusivamente por meio eletrônico, na “Área do Licitante”, acessada no endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br. O fornecedor deverá efetuar login no sistema por meio da opção 
“Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”. Na Área do 
Licitante, escolher a opção “Credenciar”, localizado no quadro “Minhas Atividades”. Na tela de 
Resultado da Consulta de Certame selecionar o certame desejado e clicar na Atividade 
“Credenciamento”. Selecionar a declaração de ciência e marcar a(s) opção(ões) de direito de 
preferência, caso se apliquem. Finalize o credenciamento clicando em “Concordar”; 
3.11 O credenciamento poderá ser realizado até a data e o horário estabelecidos no preâmbulo deste 
Edital.   Decorrido esse prazo não será mais admitido o credenciamento para a participação neste 
Pregão Eletrônico; 
3.12 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de ME/EPP, nos termos do 
art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, o 
licitante deve selecionar a opção ME/EPP na tela “Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, no 
endereço eletrônico citado no item 3.10, para usufruir dos benefícios previstos na referida lei; 
3.13 O sistema somente identificará o licitante como ME/EPP caso ela faça a opção indicada 
no subitem 3.12; 
3.14 Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza ao licitante declarar sua condição 
de ME/EPP, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de 
comprovação posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme 
previsto neste edital.Até o final do prazo de credenciamento, o licitante poderá alterar o seu 
credenciamento, as opções de preferência e até mesmo se descredenciar; 
3.15 A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo 
que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar 
todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela 
PREFEITURA; 
3.16 O link “Credenciar” permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão 
na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da 
licitação; 
3.17 O link “Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou download do arquivo; 
3.18 Caso a interessada possua cadastro no antigo “Portal de Compras” e ao tentar se cadastrar no 
www.licitacoes.caixa.gov.br receber a informação que já está cadastrada no novo sistema, deverá 
comparecer a qualquer agência Caixa para atualização de seu cadastro e certificação no novo 
sistema, munido dos documentos citados nos subitens 3.3 a 3.5, para obtenção da senha de acesso 
do novo sistema; 
3.19 As empresas cadastradas no “Licitações CAIXA” e interessadas em participar do presente 
certame que esqueceram a senha de acesso, devem acessar o endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br, “Acesso ao Sistema”, escolher “Se Você é Licitante, faça login 
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aqui: Acessar” e selecionar a opção “Esqueci Minha Senha” e preencher os dados solicitados no 
formulário.Uma nova senha será gerada e encaminhada em até 24 (vinte e quatro) horas para a o e-
mail do representante legal cadastrado no sistema eletrônico com informações de como prosseguir. 
Caso a mensagem não seja recebida neste período, orientamos a verificar a pasta de SPAM do 
serviço de e-mail antes de realizar nova solicitação. 
 
4. DO SISTEMA ELETRÔNICO: 
4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances; 
4.2 Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais 
exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da 
etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via 
e-mail aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública; 
4.3No caso de desconexão apenas da Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando a 
Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 
4.4 Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-mail aos participantes; 
4.5 Caberá ao licitante: 
a) Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos itens 
supra; 
b) Comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – Capitais e Regiões 
Metropolitanas 0800.726.0104; Demais localidades 3004-1104, qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
c) Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio; 
4.6 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à PREFEITURA 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
4.7 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de 
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 
 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL: 
5.1 A Proposta Comercial deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no 
preâmbulo deste Edital, por meio do endereço Eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área do 
Licitante”, efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é Licitante, faça 
login aqui: Acessar”, escolher “Encaminhar/Alterar Propostas”, selecionar o certame desejado, 
clicar na Atividade “Envio de Proposta”, selecione o item desejado, digite o valor proposto, anexe 
sua Proposta Comercial e clique no botão “Enviar Proposta”; 
5.2A Proposta Comercial com preço unitário deve ser anexada em arquivo único, limitado às 
extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods; 
5.3 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial 
e corresponde ao VALOR UNITÁRIO que consta da Proposta Comercial; 
5.4 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial deverão ser 
coincidentes; 
5.5Assim que a proposta for acatada pelo sistema, o licitante receberá um email com a confirmação 
de recebimento da proposta; 
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5.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora 
marcadas para a abertura da sessão pública por meio do endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”, “Acesso ao Sistema”, - “Se Você é Licitante, 
faça login aqui: Acessar”, efetuar login, escolher “Encaminhar/Alterar Proposta”, excluir a 
proposta anterior clicando no ícone “X” e inserir a nova proposta; 
5.7 Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova 
Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada; 
5.8 A Proposta Comercial deve ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, 
constando nome e endereço completo, redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem 
ressalvas e sem entrelinhas, contendo a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) 
fazendo-se constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou 
Procurador), contendo os seguintes elementos: 
5.8.1 O(s) preço(s) unitário(s), que deverá(ão) ser cotado(s) separadamente, cujo somatório coincida 
com o valor total do lote a que se refere, em moeda nacional, com, no máximo, duas casas decimais 
depois da vírgula e nele já deverão estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos 
diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a 
ser devidos em razão do objeto deste Edital; 
5.8.2 O(s) produto/serviço(s) deverá(ão) ser cotado com marca e descrito(s) com as especificações 
necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital; 
5.8.3 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da 
data definida para abertura do certame. Caso não conste na proposta o prazo acima referido, esta 
será considerada válida pelo referido período; 
5.8.4A(s) proposta(s) Comercial(is) deve(m) estar acompanhada(s): 

a)Da Declaração que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na 
cotação do(s) preço(s) do(s) livro(s) licitado(s); 
b) Da Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que submetem-se 
ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
c) Da Declaração que o(s) livro(s) a ser(em) entregue(s) ficará(ão) sob a sua inteira 
responsabilidade, até a entrega definitiva; 
d) Da Declaração que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de 
habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 
e) Da Declaração que se enquadram ou não na condição de ME ou EPP, nos termos da 
LC 123/2006 e Alterações Posteriores; 
f) Da Declaração que os Softwares contratados/licitados conforme especificado no 
Anexo I – Termo de Referência possuem garantia para manutenções corretivas e de 
segurança bem como absorver as evoluções de versão, sem ônus para a contratante, 
durante a vigência do contrato das licenças. 

 
Nota: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço e telefone 
da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG, CPF e o cargo do titular que a representará no 
contrato decorrente, se vencedora.  
 
6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO: 
6.1 Para fins de habilitação no certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme abaixo: 

  
 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

6.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores ou Cópia da última Alteração Consolidada  
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e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado, em se tratando de Firma 
Individual, o Registro Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, o Ato Constitutivo/Estatuto 
acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
6.1.2 Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da 
Certidão Simplificada, com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura 
da licitação, expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos 
definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 
 

 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
6.1.3 Cópia do CNPJ; 
6.1.4 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 
6.1.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do licitante; 
6.1.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
6.1.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional; 
6.1.8 Prova de Regularidade com FGTS; 
6.1.9 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43. 
 

 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
6.1.10 Comprovar através de Declaração/Certificado/Atestado ou outro emitido pelo fabricante, que 
comprove que a licitante é revenda autorizada da Autodesk com especialização em Governo para 
venda e entrega dos softwares especificados no Anexo I – Termo de Referência; 
6.1.11 Comprovar através de atestado(s) de Capacidade Técnica, passado(s) por Pessoa Jurídica de 
Direito Público ou Privado, em nome do Licitante, o fornecimento de serviços iguais, ou 
semelhantes, que sejam compatíveis com as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo 
de Referência, comprovando o fornecimento de subscrição de cessão de direito de uso de softwares 
aplicativos, com garantia de atualizações, de qualquer um dos produtos e em qualquer quantidade. 
 

 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
6.1.12 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida há menos de 90 (noventa) dias, acompanhada da certidão de registro no 
sistema Eproc, se exigida. 
 

 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
6.1.13 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não possui em 
seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos; 
6.1.14 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra 
si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com 
outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 
atendimento ao artigo 97 da referida Lei; 
6.1.15 Declaração de que não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante o inciso III do 
art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de 
denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer; 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 

7

6.2 A documentação acima deverá ser encaminhada pelo sistema eletrônico no prazo de até 01 
(uma) hora a contar da solicitação da Pregoeira, por meio do endereço eletrônico 
http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”, “Acesso ao Sistema”, - “Se Você é Licitante, 
faça login aqui: Acessar”, efetuar login, no quadro “Minhas Atividades”, escolher “Encaminhar 
documentos de habilitação”. 
 
Notas: 
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, 
contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet; 
- Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada, fica facultado à 
Pregoeira, consultar sua regularidade via site; 
- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 
matriz e filiais, serão aceitos pela Pregoeira para efeito de julgamento, independentemente da 
inscrição do CNPJ do Proponente. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará 
automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços; 
7.2 Em seguida, a Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 
7.3 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances, 
podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, 
conforme item 10 deste edital; 
7.4 Os licitantes cujas propostas tenham sido classificadas, as quais serão ordenadas 
automaticamente pelo sistema, poderão participar da disputa de lances no pregão eletrônico, sendo 
classificada em primeiro lugar aquela que oferecer o MENOR PREÇO POR ITEM; 
7.5 Quanto ao valor da proposta, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será 
classificado pela Pregoeira o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado; 
7.6 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas em ordem crescente as ofertas de preços propostos, 
caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, não seja de ME ou EPP, e 
havendo proposta(s) apresentada(s) por ME ou EPP com valor igual ou superior até 5% do menor 
preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
7.6.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, dispondo-a(s) pela 
ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no 
Inciso I do art. 45 da LC 123/2006; 
7.7 A pregoeira dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à ME/EPP apta a exercê-
lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances; 
7.8 O novo valor proposto pela ME/EPP deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos a contar da convocação da pregoeira, sob pena de perda do direito de preferência; 
7.9 Para exercer o disposto na LC 123/06, o Licitante deverá acessar o endereço eletrônico 
http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”, “Acesso ao Sistema”, - “Se Você é Licitante, 
faça login aqui: Acessar”, efetuar login, no quadro “Minhas Atividades”, escolher “Exercer 
direito de preferência”. O Sistema disponibilizará esta etapa no dia e horário agendados pela 
Pregoeira, pelo prazo de 05 (cinco) minutos; 
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7.10 Para efeito de exercício do direito preferência, o desempate de valor(es) cotado(s) com 
equivalência, se houver, para efeito de classificação e a colocação da ME ou EPP, será assegurada a 
preferência para o licitante que primeiro apresentou a proposta comercial e no caso de envio no 
mesmo horário, utilizar-se-á o critério de sorteio; 
7.11 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta 
deliberar pela apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, 
cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a 
fase de competição; 
7.12 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 
deliberar pela não apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, 
cotado/negociado, convocar-se-á a 2ª ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a 
que satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o limite das classificadas; 
7.13 Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e/ou a que exercer, não 
atender as exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, será julgada a 
vencedora; 
7.14 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor 
preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado; 
7.15 No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 
participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação; 
7.16 Transcorrida a etapa de lances, será considerado excessivo o preço unitário do último lance, ou 
da proposta comercial do licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao 
máximo admitido pela PREFEITURA; 
7.17 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
7.18 Caso os licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da 
proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que a 
pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor; 
7.19 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, para efeito de classificação, 
será assegurada a preferência para o licitante que primeiro apresentou a proposta comercial e no 
caso de envio no mesmo horário, utilizar-se-á o critério de sorteio; 
7.20 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira solicitará do licitante detentor do menor preço o envio 
da proposta comercial, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor; 
7.21 A proposta adequada deve ser encaminhada no prazo de até 01 (uma) hora a contar da 
solicitação da pregoeira por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área 
Logada”, “Acesso ao Sistema”, - “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”, efetuar login, 
no quadro “Minhas Atividades”, escolher “Encaminhar Proposta Ajustada”; 
7.22 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for 
aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta 
ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao 
julgamento da habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a 
todas as exigências do Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e, caso não haja 
manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação definido 
neste Edital e seu(s) anexo(s); 
7.23 A bem dos serviços, a pregoeira, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a 
licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 
diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado 
preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail; 
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7.24 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira poderá fixar aos licitantes o prazo de 
08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da 
desclassificação, consoante art. 48 da Lei 8.666/93. 
 
8. DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: 
8.1 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no 
endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor 
correspondente ao PREÇO UNITÁRIO, para cada LOTE; 
8.2 Durante a fase de lances, a pregoeira poderá habilitar sala de comunicação instantânea (CHAT) 
para troca de mensagens com os licitantes; 
8.3 As mensagens serão visualizadas por todos os participantes sendo preservada a identidade de 
cada licitante; 
8.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades legais cabíveis; 
8.5 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes 
condições: 
a) O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema; 
b) No caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar e no caso de envio no mesmo horário, utilizar-se-á o critério de sorteio; 
c) Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO UNITÁRIO do item; 
d) Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome do licitante cujo preço foi o menor; 
8.6 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance; 
8.7 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este 
equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, o preço 
incompatível ou lance manifestamente inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema; 
8.8 Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o 
Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em 
horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances; 
a) O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados 
para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s); 
b) Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de 
um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo 
sistema; 
8.9 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 
 
9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
9.1 Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira verificará o atendimento das condições de habilitação 
do licitante que tiver formulado a oferta de MENOR PREÇO POR ITEM; 
9.2 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) 
exigido(s) ou se estiver(em) ilegalmente formalizado(s); 
9.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que as certidões 
apresentem alguma restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
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vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, desde que 
requerida pelo licitante, mediante justificativa; 
9.4 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Pregoeira, convocar a 
ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de 
classificação; 
9.5 Constatado o atendimento pleno pelo licitante das exigências de habilitação previstas neste 
Edital, este será declarado vencedor do certame, iniciando-se, por conseguinte, o prazo recursal; 
9.5.1 O licitante declarado vencedor deste certame, deverá, então, encaminhar a Proposta 
Comercial, em original, assinada pelo seu representante legal, devidamente readequada em função 
do seu menor preço, juntamente com os documentos de habilitação solicitados pela Pregoeira, no 
prazo e na forma fixados no subitem 6 e seguintes deste Edital; 
9.6 No julgamento da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins 
de habilitação; 
9.7 Se, todos os licitantes forem inabilitados, fica facultado à Pregoeira a aplicação das disposições 
do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
9.8 Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada, fica facultado à 
Pregoeira, consultar sua regularidade via site. 
 
10. DOS RECURSOS: 
10.1 Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação do(s) licitante(s) 
vencedor(es) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente 
a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário 
eletrônico disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br – na “Área do Licitante”, 
efetuar o login no sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema”, selecionar “Se Você é 
Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a opção “Intenção de Recurso”, localizada no 
quadro “Outras Ações”no prazo de até 30 (trinta) minutos, a partir da comunicação pelo sistema; 
10.2 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pela pregoeira será 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar Razões de Recurso, facultando-se aos demais 
licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses; 
10.3 Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado 
no item 10.1; 
10.4 Os recursos e contrarrazões formalizados pelos licitantes deverão ser copiados e colados no 
campo específico do endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do Licitante”, 
efetuar o login no sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema”, selecionar “Se Você é 
Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a opção “Contrarrazão”, localizada no quadro 
“Outras Ações”; 
10.5 A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 10.1, importará 
na decadência do direito de recurso ficando a pregoeira autorizada a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor; 
10.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, 
por meio de comunicação por e-mail; 
10.7 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo 
legal e/ou subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo licitante. 
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11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
11.1 Havendo interposição de recurso(s), o(s) mesmo(s) será(ão) analisado(s) pela pregoeira que 
o(s) submeterá ao Secretário de Administração, para decisão quanto à adjudicação do objeto e à 
homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios, decorrentes. Se, ao contrário, não 
houver interposição de recurso, caberá à pregoeira a adjudicação. 
 
12.  DAS OBRIGAÇÕES: 

 DA(S) CONTRATADA(S): 
12.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) anexo(s) e do Contrato, 
decorrente; 
12.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
12.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares; 
12.4 Respeitar, durante toda a vigência do Contrato, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 
12.5 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
12.6 Oferecer garantia dos Softwares contratados/licitados conforme especificado Anexo I – Termo 
de Referência; devendo ter garantia para manutenções corretivas e de segurança, bem como 
absorver as evoluções de versão, sem ônus para a contratante, durante a vigência do contrato das 
licenças; 
12.7 Disponibilizar a última versão disponível no mercado na data de entrega do produto; 
12.8 Atender prontamente quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto consoante 
Anexo I Termo de Referência; 

 DO CONTRATANTE: 
12.9 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
12.10 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
12.11 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
12.12 Acompanhar e fiscalizar a execução do produto contratado, bem como atestar na nota 
fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o aceite; 
12.13 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
12.14 Verificar minuciosamente, prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos; 
12.15 Verificar se os softwares entregues pela Contratada estão em conformidade com as 
especificações;  
12.16 Disponibilizar antes do início dos serviços de instalação, todos os equipamentos que serão 
utilizados com os requisitos mínimos de instalação dos licenciamentos softwares orientados pelo 
fabricante Autodesk;  
12.17 Efetuar logo após a constatação da conformidade dos requisitos mínimos exigidos, a 
instalação dos softwares nos equipamentos da Prefeitura Municipal de Lages; 
12.16 Realizar a gestão do Contrato através do servidor Leonardo Godinho de Oliveira, e-mail 
leogod@lages.sc.gov.br, tendo como substituto o servidor Daniel dos Santos, e-mail 
ti@lages.sc.gov.br. 
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13. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS): 
13.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente; 
13.2 De Execução: a contar da data da assinatura do contrato, até 31/12/2020; 
13.3 De Entrega(s) das Licenças de Softwares: em até 10 (dez) dias úteis, via e-mail a contar da 
data da emissão da ordem de serviço; 
13.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da 
Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em 
consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo ou provisório, se for o caso; 
definitivamente, após a verificação de qualidade e consequente aceitação; 
13.5 Do Contrato:fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2020. A sua 
vigência será da data da sua assinatura, até 31/12/2020. 
 
14. DO(S) PAGAMENTO(S): 
14.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias, em cota única, conforme nota fiscal, correlata, nos 
termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;  
14.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 
demais Documentos inerentes ao Processo. 
 
15. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
15.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente 
requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo 
Contratante; 
15.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 
atualização financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
16. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
16.1 O objeto desta licitação, será adquirido com os recursos:  
 100 % Próprios, provisionados na conta: 0601-2244 – Informática, Telefonia e Impressão, 

Código de Despesa nº165, Elemento de Despesa nº 33904001 
16.2 Valor Estimado, Máximo R$ 118.050,00(cento e dezoito mil e cinquenta reais). 
  
17.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
17.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato 
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 
17.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 
10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
17.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
17.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos 
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções 
previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem 



 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 

13

de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em 
que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
17.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 
indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
17.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
18. DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 
18.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 
18.2 Somente serão aceitos pedidos de esclarecimentos, impugnações, propostas e lances 
encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital; 
18.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário; 
18.4 É facultado à Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta; 
18.5 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a 
indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 
à sessão pública do pregão; 
18.6 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br, por meio das consultas do quadro “Painel Geral”. Selecionar o 
número do certame desejado e clicar na aba “Editais”; 
18.7 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as 
propostas porventura encaminhadas continuam válidos; 
18.8 Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, 
permanecendo válido apenas o credenciamento do(s) licitante(s); 
18.9 Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Painel Geral”, selecionar o número do certame desejado e 
clicar na aba “Pedidos de Esclarecimento”; 
18.10 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no 
endereço http://licitacoes.caixa.gov.br; 
18.11 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste 
Edital e em seus anexos; 
18.12 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais 
como elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital; 
18.13 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na 
PREFEITURA; 
18.14 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Pregoeira; 
18.15 O Edital encontra-se disponível no site: http://www.lages.sc.gov.br. 
 
19.  DO DIREITO DE RESERVA: 
19.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do 
art. 49 da Lei de Licitações; 
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19.2 O(s) produto/serviço(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua 
plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de 
qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
20. DA PUBLICIDADE: 
20.1 ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

 Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na página 
da disponibilização dos editais; 

 Fly-Transparência; 
 
20.2 CONTRATOS 

 O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site 
Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br; 

 O espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s) 
detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s); 

 
21. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do licitante. 

 
 
 

Lages, 14 de janeiro de 2020. 
 

  
 
 

Janaína Martins Machado 
Pregoeira 

 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração e Fazenda 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

REF.:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO 
DE DESENHO ASSISTIDO. 

 
 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTD. 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 
MÁXIMO 

 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
MÁXIMO 

 

1 

Licença de uso de Software de Desenho Assistido:  
Autodesk Architecture, Engineering & 
Construction Collection. 
Características: Assinatura Anual. Conforme 
Termo de Referência. 

UN 15 R$ 
7.870,00 

R$  
118.050,00 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO, MÁXIMO: R$ 118.050,00 

 
 
 
1. OBJETO DE CONTRATAÇÃO  

A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DESENHO ASSISTIDO, ATRAVÉS DE 
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LAGES/SC, conforme especificações descritas neste termo de Referência.  

  
2.  JUSTIFICATIVA  

2.1. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS  
A aquisição de assinaturas de uso de softwares Autodesk atenderá às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Lages, para a devida atualização e regularização do uso dos softwares desse 
fabricante, foi constatado após inventário do parque de software uma correção a ser realizada no 
licenciamento desta solução para contínua manutenção de suporte e garantia de funcionamento.  

Os objetivos dessa aquisição baseiam-se: 
 Preservação da compatibilidade entre novos documentos gerados e legado 

já existente. 
 Integração com sistemas SIG (sistema de informação geográfica) para 

levar a inteligência de informações cadastrais do município aos projetos e 
estudos de melhoria urbana; 
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 Integrar os departamentos das Secretárias de Planejamento e 
Infraestrutura Urbana, Controladoria Geral do Município, Secretaria da 
Fazenda, com os sistemas SIG (sistema de informação geográfica) 
possibilitando integração dos consumidores de dados de cadastro 
municipal para a finalidade de planejamento; 

 Por serem desenvolvidos por uma mesma fabricante, a correção no 
parque de licenças abrangerá uma solução que não afetará negativamente 
o atual processo de elaboração de projetos uma vez que o legado existente 
não se perderá assim como a metodologia empregada pelos projetistas; 

Sendo assim, está contratação pretende adquirir os softwares AutoCAD para 
manter o legado criado nessa plataforma; e ainda, demonstra ser a melhor opção para o 
atendimento junto as necessidades da Prefeitura de Lages 
 

2.1. JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-JURIDICAS  
Os softwares desenvolvidos pela Autodesk e utilizado de forma irregular na 

Municipalidade são basicamente para projetos arquitetônicos e de construção civil, sendo 
necessária a regularização para melhor desempenho das atividades do Município, além de 
evitar o Malware (abreviatura para “software malicioso” é considerado um tipo de 
software irritante ou maligno que pretende acessar secretamente um dispositivo sem o 
conhecimento do usuário), e em cumprimento da lei federal nº  
9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 (LEI DO SOFTWARE), Constituição Federal de 
1988, de 05 de Outubro de 1988, LEI 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES) 
e princípios que norteiam o Direito Administrativo.  
  
  
DA POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DA MARCA - o Tribunal de Contas da União 

ao analisar e julgar a possibilidade de indicação da marca no edital de licitação, 
entendeu que se trata de caráter excepcional, ou seja, o gestor público deve justificar a 
razão com elementos técnicos e/ou econômicos que justifiquem a indicação da marca. 
Neste sentido:  

“Esta Corte de Contas, em diversos julgados, tem se manifestado pela 
possibilidade excepcional de indicação de marca em licitações, desde que 
fundadas em razões de ordem técnica ou econômica, devidamente 
justificadas pelo gestor, hipóteses nas quais não há ofensa ao princípio da 
isonomia, nem tampouco restrições ao caráter competitivo do certame 
(Decisão n. 664/2001 - Plenário; Acórdão n. 1.010/2005 - Plenário e 
Acórdão n. 1.685/2004 - 2ªCâmara). (TCU, Acórdão 1.122/2010, Primeira 
Câmara, Rel. Min. Marcos Bem querer Costa, DOU 12/03/2010). Além 
disso, a indicação de marca somente é lícita quando a aquisição do bem 
daquela marca significar, pelas mencionadas razões técnicas e/ou 
econômicas, uma vantagem para a Administração, conforme também já 
decidiu o TCU: A indicação de marca na especificação de produtos de 
informática pode ser aceita frente ao princípio da padronização 
previsto no art. 15, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, desde que a decisão 
administrativa que venha a identificar o produto pela sua marca seja 
circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa opção, em termos 
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técnicos e econômicos, mais vantajosa para a administração. (TCU, Acórdão 
nº 2.376/2006, Plenário, Rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça, DOU 
13/12/2006).  
É necessário que, além da marca indicada no instrumento convocatório, este 
também preveja a aceitação de objetos de outras marcas, desde que estes 
outros objetos tenham qualidade igual ou superior ao da marca indicada. 
Cita-se, em exemplo, o seguinte acórdão do TCU:  
REPRESENTAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULA-RIDADES NA 
REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÃO DE 
MARCA. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO 
PARA PROVIDÊNICAS NECESSÁRIAS À ANULAÇÃO DO 
CERTAME.  
DETERMINAÇÕES.  
1. É ilegal a indicação de marcas, nos termos do § 7º do art. 15 da 
Lei 8.666/93, salvo quando devidamente justificada por critérios 
técnicos ou expressamente indicativa da qualidade do material a ser 
adquirido.  
2. Quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade 
ou facilitação da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões 
“ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse 
caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela Administração.  
3. Pode, ainda, a administração inserir em seus editais cláusula 
prevendo a necessidade de a empresa participante do certame 
demonstrar, por meio de laudo expedido por laboratório ou instituto 
idôneo, o desempenho, qualidade e produtividade compatível com o 
produto similar ou equivalente à marca referência mencionada no 
edital. (TCU, Acórdão 2.300/2007, Plenário, Rel. Min.  
Aroldo Cedraz, DOU 05/11/2007).  
Diante dessas reiteradas decisões convergentes, o Tribunal de Contas da 
União acabou por editar o enunciado nº 270 da súmula da sua 
jurisprudência dominante, vazado nos seguintes termos: “Em licitações 
referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de 
marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências 
de padronização e que haja prévia justificação”.  
O verbete nº 270 é do ano de 2012 e tem como fundamento legal exatamente 
o inciso I, do art. 15, da Lei nº 8.666/1993, o qual prevê expressamente o 
princípio da padronização.”  
  

O enunciado nº 270 deixa claro que a não há direcionamento ou preferência na contratação 
da gestão pública ao indicar a marca, em especial de softwares, desde que haja prévia 
justificação.  
  
No quesito justificação de contratação da Marca Autodesk, temos que a notória empresa 
fabricante de softwares é a mais antiga no mercado, tendo 36 anos a contar de sua 
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constituição, sendo capaz de desenvolver uma única solução contendo diversas ferramentas 
que permitem uma maior transparência em processos e custos em todas as fases do projeto.  
  
Conforme descrito no item – Justificativas técnicas da solução, o resultado imediato é a 
redução de erros, erros estes já diagnosticados em software similar e descrito pela EMAP- 
PORTO DE ITAQUI, ao abrir o processo licitatório nº001/201 (Pregão eletrônico), 
afirmando: “transição para outro software, que utiliza a plataforma CAD, poderá acarretar 
incompatibilidades com o acervo já produzido e dificuldades no caso de troca de arquivos 
entre as plataformas”, razão pela qual indicou a marca Autodesk, por entender que os 
softwares desta marca apresentam “eficiência e desempenho muito superior aos similares, 
agilizando, reduzindo custos e minimizando  o trabalho a ser executado”. (Edital anexo).  
  
A razão da escolha do fornecedor coaduna o que dispõe o Tribunal de Contas da União, bem 
como o enunciado 270, no qual afirma que desde que haja prévia justificação 
técnica/econômica há legalidade no ato, motivos esses justificados na documentação 
apresentada pelo departamento responsável.  
  
Portanto, se mostra viável a escolha da marca Autodesk para fornecimento dos produtos 
deste termo de referência.   

  
3.  ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

Será contratada empresa para fornecimento do lote específico dos Softwares abaixo relacionado:  
  

 LOTE ÚNICO    

Item Unid.  Descrição  Quant. Valor 
Unitário  Valor Total  

01  Licença 

Architecture Engineering & Construction  
Collection IC Commercial New Single-
user  
ELD Annual Subscription WIN  

15   R$ 0,00    R$ 0,00  

 VALOR TOTAL LOTE ÚNICO - R$ 0,00    
  
4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SOFTWARES  

A Architecture, Engineering & Construction Collection é uma coleção de softwares e tecnologias 
inovadoras que ajudam os usuários a criar, projetar e executar projetos com mais eficiência, com 
um menor custo e em menos tempo.   
4.1. A Architecture, Engineering & Construction Collection, engloba de forma combinada 
capacidades das seguintes aplicações:  
AutoCAD – Software que facilita a criação e confecção de desenhos técnicos 2D e 3D através de 
ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, polígonos, poli linha 3D, 
raio, donut, splice, elipse e outras geometrias.  
AutoCAD Architecture – Software que permite ganho de produtividade no desenvolvimento de 
documentação 2D e 3D para projetos arquitetônicos, automatizando tarefas com a utilização de 
bibliotecas de símbolos que seguem os padrões utilizados no mercado.  
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AutoCAD MEP – Software para projetos 2D e 3D, que oferece funcionalidades para projetos de 
instalações hidráulicas, elétricas e de ar condicionado, com checagem de interferência entre as 
disciplinas, detector de interferência entre tubos e dutos flexíveis e funcionalidades para se trabalhar 
com diagramas esquemáticos de instalações prediais.  

AutoCAD MAP 3D – Software de mapeamento que ajuda no planejamento e análise de modelos de 
infraestrutura e de gestão. Ajudando a integrar os dados de projetos com as ferramentas do GIS 
integrando diversos formatos utilizados em geoprocessamento.   

Civil 3D – Software que permita a criação do modelo de engenharia 3D e dinâmico, trabalhando 
com o conceito de objetos (superfícies, perfis, alinhamentos, platôs, redes de drenagem e etc.). Este 
mesmo, deverá prover funcionalidades de topografia, projeto viário, projetos de terraplenagem, 
criação de loteamentos, redes de drenagem e esgoto. Criação de memoriais de cálculos horizontal e 
vertical, contendo estaqueamento no padrão brasileiro, tabelas informativas de volume contendo 
área de corte, área de aterro, semi distância, volume de corte, volume de aterro geométrico e com 
empolamento, compensação da lateral e ordenada brukner. Conter template com padrões brasileiros 
de projetos de estradas, padrão estadual e federal, possibilitando o modelamento automático de 
rotatórias utilizando as normas brasileiras, com alinhamentos estaqueados, perfil longitudinal de 
todos os ramos, seções transversais, superfície final, relatórios e memoriais. O software deverá ter a 
capacidade de analisar hidraulicamente redes de drenagem pluvial e de esgoto sanitário, realizando 
a analise hidráulica de tubos, canais abertos, córregos, pontes, bueiros, dispositivos de captação, tais  
como boca de lobo, provendo ferramentas para estudos de dimensionamento de bacias e 
dispositivos de detenção e retenção de águas pluviais ou esgoto.  
AutoCAD Electrical – Software que permite a criação e desenvolvimento de projetos elétricos, 
diagramas de controle e potência. Ferramentas especificas para diagramas unifilares e trifilares, 
sendo possível inserir componentes de acordo com as normas IEC, JIC, JIS, AS, GB, além da 
extração de listas e relatórios automaticamente.  

Autodesk Fabrication CADmep – Software que suporta o desenvolvimento de fluxos de trabalho 
de detalhamento e instalação de sistemas de tubulação e dutos, permitindo estender os modelos do 
Revit para fabricação.   
AutoCAD Raster Design – Software de OCR de raster para vetor AutoCAD. Recursos de edição e 
limpeza de imagens, manipulação de entidades, ferramentas de vetorização. Função de 
transformação de imagem e exibição de imagens georreferenciadas.  
Autodesk Revit – Software que possibilita os arquitetos e projetistas melhor desenvolver projetos 
de arquitetura com mais rigor e qualidade. Permite a visualização das funcionalidades utilizando 
ferramentas de projeto desenvolvidas para apoiar os fluxos de trabalho do modelo de informação da 
construção (BIM). Melhora a análise e os conceitos do projeto, da documentação e da construção. 
Possui interface e banco de dados integrado e apresenta ferramentas específicas para atendimento 
de três frentes técnicas da construção, sendo: Arquitetura (Revit Architecture); Estruturas (Revit 
Structure) e Sistemas de instalações prediais (Revit MEP).   
Autodesk Revit Live – Serviço para criação de visualizações arquitetônicas e experiências 
imersivas a partir do modelo gerado em Revit, com preparação automatizada dos dados do modelo 
na nuvem, capacidade de animação automática para objetos durante a navegação, como abertura de 
portas, ajustes de iluminação, movimento de folhas de vegetação. Estudos de iluminação e 
sombreamento por simulação no período do ano e horário. Integração com os óculos para realidade 
virtual do HTC Vive e Oculus Rift.  
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Autodesk Navisworks Manage – Software de análise de projeto para coordenação (3D), 
planejamento (4D), visualização foto realística, simulação dinâmica e análise precisa. A solução 
permite agregar em apenas um modelo de projeto, várias disciplinas da construção, incluindo 
complexos modelos de informação de construção (BIM), prototipagem digital e os dados 
processuais. Com esta solução, pode-se compatibilizar, colaborar, coordenar e comunicar de forma 
mais eficaz, reduzindo os problemas durante o projeto e a construção.  
Autodesk ReCap Pro – Software para captura da realidade através de nuvem de pontos, que 
simplifica o processo de criação de projetos 3D de objetos e ambientes físicos, usando 
digitalizações ou fotos (os clientes trazem o local real da obra ou objetos físicos para dentro do seu 
processo de projeto e engenharia).  

Autodesk 3Ds Max – Software para modelagem, animação e renderização em 3D. Permite criar 
rapidamente modelos tridimensionais utilizando ferramentas poderosas de modelagem intuitivas a 
partir de ideias conceituais ou reutilizar modelos CAD proprietários, vindos de quaisquer tipos de 
indústria (manufatura, edificações, etc).  

InfraWorks – Software que oferece um sistema para criação de modelos automatizados contendo 
fotos aéreas fornecidas pela Microsoft Bing, elevação usando modelo STRM com precisão de um 
arco segundo, sendo estradas, rodovias e construções pelo OpenStreetMap com até 200km², de 
forma retangular, por um polígono por um arquivo SHAPE. Permitir o esboço tridimensional 
através de linhas, polígonos ou pontos que representem rodovias, vias urbanas, ferrovias, redes de 
tubulação, cobertura de solo, edificações e mobiliário urbano em 3D. Permitir a otimização de 
traçados a partir de informações de velocidade, caminho, zonas a serem evitadas, cortes e aterros 
máximos, inclinação de corte, raio mínimo, nivelamento máximo e custos de terraplenagem. Ter a 
capacidade de realizar simulações de trafego em ruas e avenidas apresentando resultados de tempo 
de fila e espera, além de girar a animação da simulação diretamente no modelo. Otimização do 
perfil a partir de informações de velocidade, rampa máxima, espaçamento mínimo de PVI, 
declividade de drenagem requerida, frequência de PVI, locais de refugo/empréstimo. Permitir a 
criação de estudos preliminares de pontes com vigas pre moldadas de concreto ou de vigas de aço, 
definindo a quantidade de vigas necessárias, possibilitando a visualização 3D destes estudos 
diretamente no modelo. Adicionar automaticamente toda a drenagem de pavimento, dimensionando 
a distância entre boca de lobos conforme a declividade do perfil e as dimensões dos tubos conforme 
a influência hidrográfica, associando bacias hidrográficas as galerias pluviais, dimensionando 
automaticamente o diâmetro necessário para atender a vazão da bacia.  
Autodesk Structural Bridge Design – Software para análise de superestrutura de longarinas para 
pontes de viga continua de pequeno e médio porte, que permite analise estrutural nestes elementos 
de seus carregamentos. Permite o desenho de seções de longarinas de modo gráfico com seus 
materiais e dimensões. Executar a análise de carregamento para a checagem da geometria da 
longarina. Possuir capacidade de calcular seções com propriedades da seção transversal sobre os 
eixos x-y pelo eixo principal. Possuir capacidade de cálculo da constante de torsão “C” através da 
seção transversal usando a analogia da membrana de Prandtl’s. Possuir capacidade de cálculo de 
perfis de torsão/deformação na seção definida com qualquer combinação de cargas axiais e 
momentos de flexão biaxial. Possuir capacidade de cálculo da capacidade máxima de carga da 
seção transversal para cargas axiais e tensão para cargas pontuais ou combinadas com outros cargas 
axiais e tensões biaxial especificas. Possuir capacidade de calcular tamanho de fissuras na seção sob 
um cagar especificada para manutenção.  
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Vehicle Tracking – Solução que facilita a criação de traçados e análise de veículos tipo pela sua 
trajetória, com projetos de estacionamento e rotatórias de forma automatizada e baseado em normas 
brasileiras ou internacionais. Capacidade de validar a trajetória a partir de animação 2D ou 3D 
através de diferentes pontos de vista, visão do motorista, retrovisor direito ou esquerdo, câmera de 
ré ou pontos definidos pelo usuário.  

AutoCAD Plant 3D – Solução para modelamento e documentação de projetos de plantas de 
processos. É dirigido às orientações de spec´s, além de ser provido com vasto catálogo normalizado 
para peças, equipamentos, suportes estruturais e tubulações. Totalmente integrado as 
funcionalidades do AutoCAD P&ID, permite usuários criar e editar diagramas de processos e 
instrumentação e sincronizar dados fundamentais com o modelo 3D. Vistas ortogonais, listas, 
relatórios e diagramas isométricos de montagem são algumas das documentações de projeto 
facilmente geradas pela solução. O P&ID está totalmente integrado na plataforma do AutoCAD 
Plant 3D, através de workspace, onde compartilha a mesma interface gráfica, porém com 
funcionalidades distintas. Simplifica e automatiza o processo de documentação de projeto, além de 
fornecer relatórios de validação de dados e listas orientativas. Sincroniza dados do diagrama com 
seus respectivos elementos modelados no ambiente 3D do AutoCAD Plant3D.   
Autodesk Advance Steel – Solução para modelagem, detalhamento e documentação de elementos 
estruturais e conexões metálicas em aço. Permitindo usar conexões paramétricas, com biblioteca 
padrão já incluída, sendo que as conexões são classificadas previamente de acordo com os tipos de 
elementos estruturais selecionados. Ferramentas que agilizam a criação de estruturas complexas 
como: escadas retas e espirais, escadas verticais com guarda copo (gaiola). Permite que vários 
usuários trabalhem simultaneamente no mesmo arquivo, definindo em quais elementos ou áreas irão 
trabalhar, e recebendo notificações em tempo real sobre as alterações dos outros usuários.  

Autodesk Robot Structural Analysis Professional – Software para analise estrutural de 
edificações baseada no método de análise por elementos finitos (FEM). Possibilidade de análise de 
modelos de diferentes tamanhos e graus de complexibilidade, sem limitação no número de barras e 
nós do modelo analítico. Analise de estruturas baseadas em elementos finitos de barra, como vigas, 
pórticos 3D, treliças 3D, grelhas, cabos, placas, cascas, membranas e sólidos. Recursos para 
préprocessamento (modelagem, aplicação de cargas, definição de propriedades físicas, definição de 
condições de contorno, definição de condições de nós, definição e refino de malha de elementos 
finitos, inclusive ao redor de aberturas de qualquer tamanho e formato), processamento e 
pósprocessamento (visualização dos resultados por meio de relatórios e gráficos, incluindo 
diagramas, mapas e animações de deformações).  

4.2. Licença AutoCAD (including specialized toolsets AD Commercial) New ELD Annual 
Subscription WIN, inclui nas licenças todas as verticais abaixo para acesso:  
  
AutoCAD 2D e 3D - Software que facilita a criação e confecção de desenhos técnicos 2D e 3D 
através de ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, polígonos, poli 
linha 3D, raio, donut, splice, elipse e outras geometrias.  
AutoCAD Architecture - Software que permite ganho de produtividade no desenvolvimento de 
documentação 2D e 3D para projetos arquitetônicos, automatizando tarefas com a utilização de 
bibliotecas de símbolos que seguem os padrões utilizados no mercado.  
AutoCAD Electrical - Software que permite a criação e desenvolvimento de projetos elétricos, 
diagramas de controle e potência. Ferramentas especificas para diagramas unifilares e trifilares, 
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sendo possível inserir componentes de acordo com as normas IEC, JIC, JIS, AS, GB, além da 
extração de listas e relatórios automaticamente.  

AutoCAD MAP 3D - Software de mapeamento que ajuda no planejamento e analise de modelos de 
infraestrutura e de gestão. Ajudando a integrar os dados de projetos com as ferramentas do GIS 
integrando diversos formatos utilizados em geoprocessamento.  
AutoCAD Mechanical - Automatize as tarefas de engenharia mecânica, como geração de 
componentes da máquina, dimensionamento e criação de listas de materiais. Crie peças, montagens 
e outros desenhos para o projeto do produto, usando ferramentas especializadas.  
AutoCAD MEP - Software para projetos 2D e 3D, que oferece funcionalidades para projetos de 
instalações hidráulicas, elétricas e de ar condicionado, com checagem de interferência entre as 
disciplinas, detector de interferência entre tubos e dutos flexíveis e funcionalidades para se trabalhar 
com diagramas esquemáticos de instalações prediais.  
AutoCAD Plant 3D - Solução para modelamento e documentação de projetos de plantas de 
processos. É dirigido às orientações de spec´s, além de ser provido com vasto catálogo normalizado 
para peças, equipamentos, suportes estruturais e tubulações. Totalmente integrado as 
funcionalidades do AutoCAD P&ID, permite usuários criar e editar diagramas de processos e 
instrumentação e sincronizar dados fundamentais com o modelo 3D. Vistas ortogonais, listas, 
relatórios e diagramas isométricos de montagem são algumas das documentações de projeto 
facilmente geradas pela solução. O P&ID está totalmente integrado na plataforma do AutoCAD 
Plant 3D, através de workspace, onde compartilha a mesma interface gráfica, porém com 
funcionalidades distintas. Simplifica e automatiza o processo de documentação de projeto, além de 
fornecer relatórios de validação de dados e listas orientativas. Sincroniza dados do diagrama com 
seus respectivos elementos modelados no ambiente 3D do AutoCAD Plant3D.  
AutoCAD Raster Design - Software de OCR de raster para vetor AutoCAD. Recursos de edição e 
limpeza de imagens, manipulação de entidades, ferramentas de vetorização. Função de 
transformação de imagem e exibição de imagens georreferenciadas.  

  

**O serviço de instalação deverá ser executado In Company; iniciado 24 horas após a 
solicitação formal; em regime 8x5 (de segunda a sexta-feira).  

  
*** Os softwares contratados devem ter garantia de manutenções corretivas e de segurança 
bem como absorver evoluções de versão, sem ônus, durante a vigência do contrato que deve 
ser de 12 (doze) meses.  

  
5. REQUISITOS TÉCNICOS  
       5.1. A LICITANTE deve ser revenda autorizada da Autodesk com Especialização em Governo 
para venda e entrega dos softwares especificados no Título 3 Especificações e quantitativos, deste 
termo de referência; apresentando para tal documento do fabricante que o comprove;  

  
5.2. Apresentar atestado de capacidade técnica, em nome da Licitante, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, compatível com as especificações técnicas constante deste 
Termo de Referência, comprovando o fornecimento de subscrição de cessão de direito de uso de 
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softwares aplicativos, com garantia de atualizações, de qualquer um dos produtos e em qualquer 
quantidade;  

  
5.3. Os softwares contratados conforme especificado no Título 3 Especificações e 

Quantitativos; devem ter garantia para manutenções corretivas e de segurança bem como 
absorver evoluções de versão, sem ônus, durante a vigência do contrato das licenças.  

  
6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA LICENÇAS E  EXECUÇÃO SERVIÇOS  

6.1. As Licenças de Softwares deverão ser entregues a CONTRATANTE em até 

10 (dez) dias úteis, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço/Empenho.  

6.2. A entrega das licenças deverá ocorrer por meio do fornecimento das chaves das 
licenças que deverão ser enviadas por e-mail e instaladas conforme item 4 DA 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SOFTWARES, neste termo de referência.  

6.3. O serviço de instalação das licenças dos Softwares deverá ser efetuado pelo 
Contratante.  

6.4. Para executar esses serviços; a Contratante deverá disponibilizar antes do início 
dos serviços de instalação; todos os Equipamentos que serão utilizados com os Requisitos 
Mínimos de Instalação dos Licenciamentos Softwares orientados pela Fabricante Autodesk 
conforme descrito em links abaixo: Para as maquinas dos usuários a utilizar os softwares, 
conforme link:  

 
o https://knowledge.autodesk.com/ptbr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcar

ticles/sfdcarticles/PTB/Systemrequirements-for-AutoCAD.html  
  

o https://knowledge.autodesk.com/pt-
br/support/revitproducts/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/Syste
mrequirements-for-Autodesk-Revit-2020-products.html  

  
6.5. Após os equipamentos estarem em conformidade com os requisitos mínimos 

exigidos; o Contratante efetuara toda a instalação dos Softwares nos equipamentos 

da Prefeitura Municipal de Lages. 

7. FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

7.1. Para a execução, será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em 
suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em 
conformidade com o Edital de licitação, do Termo de Referência, e da Proposta de 
Preços das empresas vencedoras do Lote;  
7.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data 
de sua assinatura; podendo a critério da Administração ser prorrogados por iguais e 
sucessivos períodos nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8666/93, até o limite de 
60 (sessenta) meses, através de termos aditivos.  
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8.  FORMA DE PAGAMENTO  

8.1.  O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da 
Contratada;  

8.2. O pagamento das Licenças de Softwares será efetuado em até 30 (trinta) dias 
após entrega, mediante emissão do Termo de Recebimento por parte da 
CONTRATANTE;  
8.3. O pagamento será feito após a apresentação de Nota Fiscal discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, contendo documentação de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista.  

  
9. JUSTIFICATIVA DE NÃO EXCLUSIVIDADE PARA ME E EPP  

 9.1.  Não há empresas que forneçam o produto na região;  
9.2. Embora a Lei Complementar n.º 123/06, que instituiu o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, tenha previsto tratamento 
diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, no tocante às 
contratações (licitações) com entes públicos, vejamos:   

“Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 
social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das 
políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.         
(...)  
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de 
contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); “  

            Porém, de forma acertada, o legislador previu, na própria lei, quais são os casos 
excepcionais que afastam tal obrigatoriedade, vejamos:  
 

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando:  
(...)  
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados 
local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório;  
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública 
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado;”  

                Nesse sentido, aplica-se, ao presente certame, a exceção descrita no inciso III, do artigo 
49º da Lei 123/2006, pois o mercado de revendas autorizadas de softwares da Autodesk é restrito, 
composto, em sua grande maioria, por empresas não contempladas pelo artigo 47º da referida lei. 
Logo, à aplicação do tratamento diferenciado para ME/EPP, causará desvantagem ao município, 
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pois ocorrerá a diminuição de disputa entre licitantes e, por consequência, aumento no preço final 
do(s) produto(s).  
  
10.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1. Cumprir fielmente as exigências deste Termo de Referência, de modo que, no 
prazo estabelecido, o objeto contratado seja entregue;  

10.2. Disponibilizar a última versão disponível no mercado na data de entrega do 
produto;  
10.3. Atender prontamente quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto 
deste termo de referência.  

  
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

11.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações 
assumidas;  

11.2. Receber  provisoriamente  o  produto  mediante  regular 
 aferição  de quantitativos;  

11.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do produto contratado, bem como atestar 
na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;  

11.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada;   

11.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;   
11.6. Verificar se os softwares entregues pela Contratada estão em conformidade com 
as especificações técnicas e funcionalidades constantes deste Termo de Referência, 
podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento de software 
que esteja em desacordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de 
Referência.  

Lages, 18 de Dezembro de 2020. 
                   

Leonardo Godinho de Oliveira 
Diretor de T.I 

 
Antonio Cesar Alves de Arruda 

Secretario de Administração e Fazenda 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES – 
PREFEITURA / SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no 
CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC. 
 
CONTRATADA: ......................., inscrita no CNPJ 
sob nº ............., estabelecida na Rua ................, 
Bairro ............., em .......................... 

 
MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS, 
pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ............................., 
portador do CPF nº .................................., doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa 
...................., neste ato representada pelo Sr. .................................., portador do CPF nº 
...............................de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, 
em decorrência do Processo Licitatório nº 03/2020, correlato ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, 
aberto em ......... e homologado em ..............., consoante as cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Licença de Uso de Software de 
Solução de Desenho Assistido. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 
2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente; 
2.2 De Execução: a contar da data da assinatura do contrato, até 31/12/2020; 
2.3 De Entrega(s) das Licenças de Softwares: em até 10 (dez) dias úteis, via e-mail a contar da 
data da emissão da ordem de serviço; 
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da 
Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em 
consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo ou provisório, se for o caso; 
definitivamente, após a verificação de qualidade e consequente aceitação; 
2.5 Do Contrato:fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2020. A sua vigência 
será da data da sua assinatura, até 31/12/2020. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 
O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de   ...................... 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias, em cota única, conforme nota fiscal, correlata, nos 
termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;  
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 
demais Documentos inerentes ao Processo. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), 
demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante; 
5.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1 O objeto desta licitação, será adquirido com os recursos:  
 100 % Próprios, provisionados na conta: 0601-2244 – Informática, Telefonia e Impressão, 

Código de Despesa nº165, Elemento de Despesa nº 33904001 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) anexo(s) e do Contrato, 
decorrente; 
7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
7.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares; 
7.4 Respeitar, durante toda a vigência do Contrato, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 
7.5 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
7.6 Oferecer garantia dos Softwares contratados/licitados conforme especificado Anexo I – Termo 
de Referência; devendo ter garantia para manutenções corretivas e de segurança, bem como 
absorver as evoluções de versão, sem ônus para a contratante, durante a vigência do contrato das 
licenças; 
7.7 Disponibilizar a última versão disponível no mercado na data de entrega do produto; 
7.8 Atender prontamente quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto consoante Anexo 
I Termo de Referência; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
8.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
8.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
8.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do produto contratado, bem como atestar na nota 
fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o aceite; 
8.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
8.6 Verificar minuciosamente, prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos; 
8.7 Verificar se os softwares entregues pela Contratada estão em conformidade com as 
especificações;  
8.8 Disponibilizar antes do início dos serviços de instalação, todos os equipamentos que serão 
utilizados com os requisitos mínimos de instalação dos licenciamentos softwares orientados pelo 
fabricante Autodesk;  
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8.9 Efetuar logo após a constatação da conformidade dos requisitos mínimos exigidos, a instalação 
dos softwares nos equipamentos da Prefeitura Municipal de Lages; 
8.10 Realizar a gestão do Contrato através do servidor Leonardo Godinho de Oliveira, e-mail 
leogod@lages.sc.gov.br, tendo como substituto o servidor Daniel dos Santos, e-mail 
ti@lages.sc.gov.br. 
 
CLÁUSULA NONA – DO DIREITO DE RESERVA 
9.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei 
de Licitações; 
9.2 O(s) produto/serviço(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua 
plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de 
qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
10.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a 
sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 
10.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 
10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
10.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
10.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados 
para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa 
de10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se 
reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação e o direito de 
preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
10.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, 
nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
10.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO 
11.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou 
unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 
78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
11.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e 
as previstas em lei ou regulamento, na forma prescrita pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
12.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 10520/2002, e Diplomas 
Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se 
supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 
12.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e 
aos princípios gerais do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA; 
13.2 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 vias de igual teor e forma, 
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 

LAGES/SC, em ...... de .......... de 2020. 
 
 

 
Prefeito Municipal 

 
 

Empresa Contratada 
 
 

Visto da Progem 
 
 

Gestor / Fiscal de Contrato 


