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DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:28/03/2023 

HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30(horário de Brasília). 

INICÍO PARA INCLUSÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTOS NA PLATAFORMA: 14/03/2023 
A PARTIR DAS 18:00 HORAS ATÉ AS 08:29 DO DIA 28/03/2023 
HORÁRIO DA DISPUTA:09:00 (horário de Brasília). TEMPO DA DISPUTA 

INICIAL: 15 (quinze) minutos. 
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

LOCAL: https://bnccompras.com 

 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA: 

pregao@ituporanga.sc.gov.br 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº  11/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 

 
PREÂMBULO 

 

O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito, Sr. GERVASIO JOSE MACIEL, inscrito no 
CPF sob nº 121.340.239-53, TORNA PÚBLICO para conhecimento    dos interessados que abre edital, 
modalidade Pregão Eletrônico, na data e horário indicados, realizado em sessão pública, por meio da 
internet, através do site da Bolsa Nacional de Compras - https://bnccompras.com, fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL, conforme 
descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá Lei nº 14.133, de 
01 de abril de 2021, Decreto Municipal 0125 de 20 de outubro de 2022, do qual Estabelece o 
procedimento administrativo paÍa a realização de pesquisa de preço, Instrução Normativa SEGES/ME 
Nº 73, de 30  de setembro de 2022, Lei Complementar nº. 123 de 2006, à Lei nº. 8.078 de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor  e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as dondições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

 
1.2 Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no sistema Bolsa 
Nacional de Compras – BNC COMPRAS. Para a realização do cadastramento, deverão ser 
observadas as instruções constantes do Bolsa Nacional de Compras https://bnccompras.org.br . 
 
1.3 Os trabalhos serão conduzidos pela comissão de contratação do Município de Ituporanga, 
credenciado na função de Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizadas pela Administração Direta, disponível 
na Bolsa Nacional de Compras - BNC, no endereço bnccompras.org.br/condutor. 
 

1.4 Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.  

 
1.5 Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação na Bolsa Nacional 
de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos prevalecerão  estas últimas. 
 

https://bnccompras.org.br/
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2. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARES 
DE MODELAGEM BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), COM LOCAÇÃO DE 
ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK, POR UM PERÍODO DE 36 MESES 
(CADA) E SERVIÇOS TÉCNICOS  ESPECIALIZADOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DESTE ÓRGÃO, E ADEQUAÇÃO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N° 14.133/2021 PD 1266/2023. A Relação dos itens com suas 
descrições, quantidades e valores máximos estão dispostas no ANEXO VI. 
 

2.1 O objeto desta licitação é a contratação de empresa para aquisição fornecimento de softwares de 
modelagem bim (building information modeling), com locação de assinaturas de licenças de software 

autodesk, por um período de 36 meses, conforme necessidade do município  e especificações e 

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos. 

2.2  A licitação será dividida em itens, mas o julgamento será global, conforme tabela constante do 
Termo de Referência. 

 
2.3 O Licitante vencedor deverá efetuar a entrega no prazo máximo de 15 (quinze) dias após envio da 
autorização de fornecimento no local indicado pelo responsável sem nenhum custo adicional ao 
Município; 
 
2.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
2.5 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:  
  

2.6.1 ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar; 
2.6.2 ANEXO II – Minuta do Contrato; 

2.6.3 ANEXO III – Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº. 
9.854/99); 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso  I do artigo 63  
da Lei nº. 14.133/2021); 
2.6.4 ANEXO V – Modelo de Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº. 11.488, de 2007. (VOU UNIFICAR ESSA 
DECLARAÇÃO) 
2.6.5 ANEXO VI – Termo de Referência, Relação dos Itens, descrições, quantidades, valores. 
2.6.6 ANEXO VII – Folha para Elaboração do Contrato. 
 

 
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
 

3.1 Os órgãos gerenciadores serão a Secretaria Municipal de Planejamento.  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 
4.1 O processamento desta licitação será realizado sempre em SESSÃO PÚBLICA ONLINE via site 
https://bnccompras.org.br, sendo iniciada na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no 
preâmbulo, nos termos fixados neste Edital e seus anexos. 
 
4.2 Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 
objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

https://bnccompras.org.br,/
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4.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

4.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

4.6 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 
4.6.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
4.6.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
 
4.6.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
 
4.6.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 
4.6.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
 
4.6.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
4.6.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 
 
4.6.8 agente público do órgão ou entidade licitante; 
 
4.6.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
 
4.6.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 
 
4.6.11 Suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar no âmbito da Administração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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Pública direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021; 
 
4.6.12 Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 
156, IV, § 5º, da Lei n. 14.133/2021. 
 
4.6.13 Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação; 
 
4.6.14 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021.  
 
4.6.15 Que sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
4.7 O impedimento de que trata o item 4.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 
utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante; 
 
4.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 
 
4.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
 
4.10 O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
 
4.11 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 
nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 
4.12 A vedação de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 
4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.  
 
4.14. A obtenção de benefícios a que se refere o item  4.13 fica limitada às microempresas e às 
empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo  a empresa 
apresentar declaração de observância desse limite na licitação previsto no art. 4º § 2º da Lei n° 
14.133/2021. 
 
4.15  Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá ser 
apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou Pelo Registro Civil das Pessoas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do prazo de validade 
previsto na própria certidão, ou na omissão, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data 
de sua apresentação, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº. 123 de 2006, e declaração de enquadramento em conformidade com o artigo 3º da 
Lei Complementar nº. 123/2006, (alterada pela Lei Complementar 147/2014), afirmando ainda que não 
se enquadram em nenhuma das hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, 
(alterada pela Lei Complementar 147/2014), devidamente assinada pelo Representante Legal da 
empresa, conforme modelo que segue em anexo ao Edital. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO: 

 

5.1 Para fins de participação neste pregão, os interessados deverão obter da Bolsa Nacional de 
Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao sistema. 
 
5.2 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa Nacional de 
Compras, no endereço https://bnccompras.org.br.  

 

5.3 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes deverão entrar em 
contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone/ Whatsapp: 42 30264550 e/ou com o Setor de 
Compras da Prefeitura Municipal de Ituporanga, fone: 47-3533 1211, e-mail: 
pregao@ituporanga.sc.gov.br. 

 

5.4 Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá comprovar a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a  prática de todos os atos 
inerentes ao certame. 

 
5.5 Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 
credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data limite de 
apresentação das propostas iniciais. 
 
5.6 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderespara formular lances de 
preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas   de compras eletrônicas utilizados nas 
licitações. 

 
5.7 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações. 

 
5.8 O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo Licitante, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC ou do Município de 
Ituporanga, devidamente justificado. 
 
5.9 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Ituporanga e a 
BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
5.10 Qualquer declaração, informação ou documento falso anexado ao sistema sujeitará o licitante às 
sanções administrativas previstas neste edital, sem prejuízos de eventuais consequências de natureza 
civil e criminal. 

https://bnccompras.org.br/
mailto:pregao@ituporanga.sc.gov.br
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5.11 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
5.12  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 

 
5.13 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros 
 
5.14 Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 42 30264550 e/ou Celular/ 
Whatsapp: (41) 99136-7677 telefones do suporte ao fornecedor, outras informações sobre o processo 
de credenciamento no sistema de compras eletrônica. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
 

6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos doart. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
osdocumentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
6.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 
6.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

7 

 

 

6.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

  
 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

 

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema     eletrônico, dos 
seguintes campos: 

 
a) Valor unitário; 
b) Marca (quando for o caso); 
c) Fabricante ( quando for o caso: 
d) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência 
ANEXO VI 
 
7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
 
7.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

 
7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
7.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
7.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
decontratações públicas vigentes, quando participarem de licitações públicas. 

 
7.7 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  
 

7.8 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES: 
 

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicado neste Edital. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 
8.3 Também será desclassificada a proposta que não identifique o licitante. 
 
8.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

 
8.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

 

8.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estasparticiparão da fase de lances. 
 
8.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

 
8.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
 
8.9 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário GLOBAL. 

 
8.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para  abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
8.11 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

 
8.12 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 
(um centavo). 
 
8.13 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
8.14 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO E 
FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 

8.15 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
 
8.16 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até oencerramento deste 
prazo. 
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8.17 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em 
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
8.18 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 
8.19 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá 
o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

 
8.20 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

 
8.21 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
8.22 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 
8.23 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
8.24 O Critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
 
8.25 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta cadastrada. 
 
8.26 Uma vez encerrada a etapa de lances, será verificado o porte da entidade empresarial, conforme 
cadastro prévio realizado pelo licitante. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 
 

8.27 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou  melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 
8.28 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
8.29 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
8.30 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
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entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
8.31 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 
8.32 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
 
8.33 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

 
8.34 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital, de 
acordo com o artigo 61, da Lei nº 14.133, de 2021 
 
8.35A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
8.36 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados. 
 

8.37 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou 
que apresentar preço inexequível. 

 
9.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, nos termos do artigo 59, III e §3º, da Lei Federal 
14.133/2021.. 

 
9.4 Será desclassificada a proposta vencedora que:   
 
a) contiver vícios insanáveis; 
 
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 
 
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 
que insanável. 
 
9.5 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
 
9.6 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 
pregoeiro, que comprove: 
 
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
 
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

 
9.7 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 
 
a) Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 
estimado;  
 
b)No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 
 
c) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
 
9.8 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
 
9.9  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
 
9.10 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por 
preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente 
para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato.   
 
9.11 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor , no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço. 
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9.12 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
 
9.13 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento 
de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 
 
 
9.14 Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro 
lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação 
da proposta. 
 
9.15 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 
incluindo os demais licitantes. 
 
9.16 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 
9.17 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 
proposta do licitante será recusada. 
 
9.18 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Termo de Referência. 

 

9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
 
9.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 
 
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no 
prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
9.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo  Pregoeiro. 
 
9.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características dos aparelhos, tais como marca, modelo, tipo, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob penade não aceitação da proposta. 

 
 
9.9 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo bem não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
9.10 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, 
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para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

 
9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.12 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
9.13 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao  licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
9.14 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

9.15 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
9.16  Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
9.17 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
10. DA HABILITAÇÃO: 

 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
10.2 Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); Cadastro Nacional de Empresas Punidas – 
CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 

10.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
10.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
 
 10.6  O licitante será convocado para manifestação previamente a sua desclassificação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10.7 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

 
10.8 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
10.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

10.10 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

 
10.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
10.12 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizaçãodo 
recolhimento dessas contribuições. 

 
10.13 Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
10.14 - Habilitação jurídica: 
 
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede. 
 
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 
 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede. 

 
d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência. 

 
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores. 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

 
g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. 
 
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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respectiva; 
 
10.15 - Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante. 
 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
f) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT). 

 

g) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO VII. 

10.16 Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido expedidas a 
menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas não tiverem prazo 
de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor. 
 
10.17 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou 
outra equivalente, na forma da lei. 
 
10.18 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
10.19 - Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 
expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação. Considerando a 
implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/04/2019, a 
certidão de "Falência, Concordata e    Recuperação Judicial" deverá ser solicitada tanto no sistema 
eproc quanto no ESAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário 
não terão validade. 
 
b) Para licitantes de outros estados, verificar na certidão a exigência de documentação complementar 
para validação. 
 
c) O licitante que esteja em processo de recuperação judicial, deverá apresentar autorização do juízo 
competente para sua participação em processo licitatório. 
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10.20 - Qualificação Técnica: 
 
 
A) Atestado de capacidade técnica, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove o credenciamento para revender licenças Autodesk em 
categoria Gold, ou superior, devendo o atestado conter o nome, o endereço e o telefone de contato do 
atestante ou qualquer outra forma de que o município possa valer-se para manter contato com a 
empresa declarante; 
 
b) Capacidade para prestar serviços especializados relacionados aos produtos listados na acima. 
Entende�se por capacidade para prestar serviços especializados a comprovação de realização de, no 
mínimo, mil horas (1.000) de prestação de serviços utilizando a metodologia BIM, relacionada aos 
produtos acima. 
 
c) Atestado de Capacidade Técnica, original ou cópia autenticada , emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a execução de serviços técnicos especializados na implantação de 
soluções customizadas com BIM e GIS, utilizando a plataforma AEC Collection da Autodesk no setor 
público. 
 
d) A LICITANTE deve ser revenda autorizada da Autodesk, apresentando, para tal, documento do 
fabricante que o comprove 
 
e)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 software aplicativo, com garantia de atualizações de qualquer um dos produtos e em 
qualquer quantidade.  
 
f)O software contratado deve ter garantia para manutenções corretivas e de segurança, bem 
como absorver evoluções de versão, sem ônus, durante a vigência do contrato da licença. 

 
Obs: No(s) atestado(s) deve(m) constar a identificação do emitente, bem como o nome e o cargo do 
signatário, além do endereço completo, inclusive eletrônico, se existir, do órgão/pessoa emitente, para 
eventuais esclarecimentos, se a Prefeitura Municipal de Ituporanga-SC assim o julgar necessário. 
 
10.21 - Documentos complementares: 

 
a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 
9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital. 
 
b) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme modelo anexo a este Edital. 
 
c) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO VII. 

 

d) Declaração de enquadramento de   Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Micro-

empreendedor Individual (MEI), nos termos  da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela 

LC nº 147/2014, (Anexo V).(PARA MICRO EMPRESAS OU EPP) 

 
f) Documentos Complementares. 

 
10.22 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
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vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 
10.23 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 
10.24 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

 
10.25 A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
10.26. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 
73/2022, art. 39, §4º): 
 
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 
que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
 
b)atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 
 
10.27 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
  
10.28 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao presente edital 
 
10.29 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 

10.30 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 

10.31 Em havendo inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo- se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

 
10.32 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
 
10.33 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 
o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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nos remanescentes. 

 
10.34 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo   de 02(duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro, no sistema eletrônico e deverá: 
 

a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 
seu representante legal. 

 
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
 
11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
11.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
(quando necessários), vinculam a Contratada. 
 
11.4 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso. 

 
11.5 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 

 
11.6 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento     a mais deum resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
11.7 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
 
11.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11.9 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 

 
11.10 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12. DOS RECURSOS: 
 

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
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qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 
forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, 
em campo próprio do sistema. 
 
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 
12.3 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 

  

12.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 

 
12.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
12.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereçoconstante neste Edital. 

 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 
13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 
13.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
13.4 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO NA 
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (BNC), sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

  

14.1 A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, 
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JULGAMENTO GLOBAL, desde que atendidas às exigências deste Edital. 

 
14.2 A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado. 

15. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

15.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
data da convocação, proceder à assinatura do Contrato. 

 
15.2 O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
órgão gerenciador. 
 
15.3 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a do 
Conrtato, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser convocado 
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada 
a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar o contrato. 
 
15.4 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 
14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 
 
15.5 O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 
 
16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA: 

 

16.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão manifestar-se no próprio sistema 
quanto ao interesse de participar do cadastro de reserva, reduzindo, ainda, seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado e anexando proposta readequada ao sistema. 
 
16.2 A manifestação do licitante como interessado no cadastro de reserva, na ata da sessão, torna o 
licitante vinculado à futura contratação para todos os fins e efeitos. 
Os licitantes que se manifestarem como interessados no cadastro de reserva, terão que  atender aos 
requisitos de habilitação constantes no item 10 deste edital. 
 
16.3 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado. 

 

16.4 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada 
durante a fase competitiva. 
 
16.5 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses do Decreto Municipal nº. 94 de 08 de julho de 2020. 

 
17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

17.1 O Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua      assinatura. 
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17.2 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes, salvo por força de Lei ou    por 
interesse público. 

. 
 
18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO: 

 

18.1 A alteração do Contrato e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplinadas 
pela Lei 14.133/2021. 

 
19. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES: 
19.1 A contratação com os fornecedores serão formalizadas por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento similar, 
conforme disposto no artigo 95 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
19.2 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e na minuta do 
Termo Contratual, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, norespectivo pedido de 
contratação. 
 
19.3 A empresa vencedora, após homologação, deverá assinar o “Termo de Contrato,” no prazo de 03 
(três) dias úteis; 
 
19.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas 
 
19.5 Quando a Proponente Vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se 
recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais 
Proponentes classificadas na ordem de classificação; 
 
19.6 O prazo de vigencia do contrato será de 12 (Doze) Meses, a contar da data da sua assinatura; 
 
19.7 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, durante a execução  do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a Legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 
na Licitação; 
 

19.8 Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seus 
Anexos, bem como os demais elementos concernentes à Licitação que servirem de base ao Processo 
Licitatório; 
 
19.9 Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Extrato do Contrato. 
 
19.10 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 
19.11 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
20. DO PREÇO: 

 

20.1 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes nos primeiros 36 meses, salvo 
por força de Lei ou por interesse público. 

 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
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21.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
21.1.1. A CONTRATANTE OBRIGAR-SE-Á: 
 
21.1.2 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitatório, consoante estabelece a Lei nº 
14.133/2021;  
21.1.3 Fiscalizar e acompanhar a realização/recebimento do objeto deste Pregão Eletrônico; 
 
21.1.4 Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
 
21.1.5 Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas nos prazos fixados; 
 
21.1.6 Emitir a Nota de Empenho, com as informações necessárias, em favor da Contatada e 
responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informações contidas no Termo 
de Referência, e ainda, em consonância com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas     alterações; 
 
21.1.7  Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição do bem; 
 
21.1.8  Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições  estabelecidas no edital. 

 
21.1.9 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato. 
 
 21.1.10 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo;  
 
21.1.11  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçoes, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
 
21.1.12 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato , bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada , de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
21.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.2.1 A CONTRATADA OBRIGAR-SE-Á: 
 
21.2.1 Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e  qualificações exigidas 
na licitação; 
 
21.2.2 Promover a entrega do bem dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
 
21.2.3 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE; 
 
21.2.4 Os itens, no ato da entrega deverão estar acompanhados da nota fiscal descritiva, constando nº 
da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, bem como 
Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista). 
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21.2.5 Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização designada pela 
CONTRATANTE. 
 
22. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

 
22.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de      Referência e na 
minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 
23. DO PAGAMENTO: 

 
 23.1 O prazo para pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, contados a partir da data de entrega 
dos aparelhos, seu recebimento definitivo e da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 
 
23.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 
 
23.3 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada pela 
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 
23.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
 
23.5 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições 
de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 
pagamento. 
 
23.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta 
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 
 
23.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

 
23.8 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 
24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
24.1 Os recursos para a aquisição do objeto do presente Pregão Eletrônico serão de acordo  com os 
quantitativos efetivamente contratados. Serão usadas dotações do orçameto de 2023 ou bem como 
dotações dos anos subsequentes se necessário: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

1 Secretaria de Planejamento 

2101 Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Planejamento 

3339039940000000000 Aquisição de softwares de aplicação 

150070000080 Recursos Ordinários - Não Vinculados de Impostos 

Código Dotação Descrição 
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11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

2 Consultoria Jurídica 

2032 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Projetos 

3339039050000000000 Servicos técnicos profissionais 

150070000080 Recursos Ordinários - Não Vinculados de Impostos 

25. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
25.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
 
25.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 
 
25.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 
 
25.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
  
25.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
 
25.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
 
25.1.2.4  deixar de apresentar amostra; 
 
25.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  
  
25.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
25.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração  ou ensejar o retardamento 
da execução do certame.; 
 
25.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação; 
 
25.1.5 fraudar a licitação;  
 
25.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
 
25.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
 
25.1.6.2  induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
 
25.1.6.3  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
 
25.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
 
25.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 
25.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal:  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

25 

 

 

 
25.2.1 advertência;  
 
25.2.2 multa; 
 
25.2.3 impedimento de licitar e contratar e 
 
25.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.  
 
25.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 
 
25.3.1  a natureza e a gravidade da infração cometida. 
 
25.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 
 
25.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 
25.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
 
25.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
25.4. A multa será recolhida em percentual de 15%, incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  
 
25.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa, sem 
prejuízo de outras medidas  cabíveis. 
 
25.6 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
25.7 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 
e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 
25.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
25.9 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 
 

25.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
25.11 As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar 
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da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou,quando for o caso, 
inscritas em Dívida Ativa e cobradas judicialmente. 
 

 

26  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

26.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 
nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do 
certame. 
 
26.2  A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame. 

 
26.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica através 
do e-mail pregao@ituporanga.sc.gov.br ou enviados através do sistema eletrônico (BNC) 
https://bnccompras.org.br devendo os mesmos serem apresentados por escrito, instruídos com os 
documentos necessários ao seu conhecimento devidamente anexados. 

 
26.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
26.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
26.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 
27 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
27.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 
  
27.2  Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando,inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
27.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
 
27.4 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 
27.5 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 
 

27.6 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face 
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:pregao@ituporanga.sc.gov.br
https://bnccompras.org.br/
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27. 7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o  dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
27.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
 
27.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
27.11 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, aceitável a 
juízo do Pregoeiro; 
 
27.12 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo 
prevalecem à previsão do Edital. 

 
27.13 O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço constante 
no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min. 

 
27.14  O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, através de  solicitação enviada 
ao e-mail: pregao@ituporanga.sc.gov.br, que será atendida em até 24 (vinte e quatro) horas, devendo a 
referida solicitação conter todos os dados necessários para identificação da licitante interessada, bem 
como por meio do site do Município de Ituporanga https://www.Ituporanga.sc.gov.br e pelo sistema 
eletrônico https://bnccompras.org.br. 
 

27.15 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h30min às 17h30min. 

 
27.16 A participação no presente Procedimento Licitatório, implicará em plena aceitação aos termos, 
cláusulas e condições deste Edital, bem como das normas administrativas vigentes. 
 
27.17 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 14.133, de 2021, da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
atualizadas, subsidiariamente e pelos preceitos de direito público, aplicando�se-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

27.18 O Foro eleito para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 
Ituporanga, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro. 
 
27.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.   
 
27.20 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) 

mailto:pregao@ituporanga.sc.gov.br
https://www.tigrinhos.sc.gov.br/
https://bnccompras.org.br/
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Ituporanga/SC, em  14 de março de 2023. 
 
 

 
GERVÁSIO JOSÉ MACIEL 

Prefeito 
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ANEXO I 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº      /112023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº  13/2023 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Aquisição de softwares de modelagem BIM (Building Information 

Modeling), com aquisição de assinaturas de licenças de software 

Autodesk, por um período de 36 meses (cada) e serviços técnicos 

especializados 

Processo Digital Nº 1266/2023 
 
 

1. OBJETIVO 

 

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é documento que descreve as análises realizadas em 

relação às condições da contratação em termos de necessidades, requisitos, alternativas, 

escolhas, resultados pretendidos e demais características, demonstra a viabilidade técnica e 

econômica da contratação, integra a primeira fase de planejamento da contratação e fundamenta 

o termo de referência. O presente ETP tem por objeto a contratação de empresa para 

fornecimento de softwares de modelagem BIM (Building Information Modeling), com aquisição de 

assinaturas de licenças de software Autodesk, por um período de 36 meses e serviços técnicos 

especializados de acordo com especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, 

para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Ituporanga - SC, conforme especificações 

descritas. 

 
2. DESCRIÇÃO DA DEMANDA 
 

A pretensa contratação visa prover à Secretaria Municipal do Planejamento à 

aquisição de Softwares de Modelagem BIM, a fim de atender às necessidades deste 

órgão, e adequação as exigências da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

Lei n° 14.133/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

 
 

 2.1 Necessidades da contração 

 
A Secretaria Municipal do Planejamento atua como órgão central dos Sistemas 

de Planejamento Estratégico, Projetos e de Gestão Organizacional da Prefeitura Municipal 

de Ituporanga – SC. 
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Conforme disposto na Lei Complementar Nº 102, de 06 de Janeiro de 2022, é o 

órgão da estrutura organizacional responsável pelas políticas públicas de planejamento e 

pela gestão das ações govenamentais. 

Destarte, entre as principais ações desenvolvidas estão: 
 

- Análise de projetos de construções residenciais e/ou comerciais; 

- Emissão de alvarás; 

- Elaboração e fiscalização de projetos de escolas, creches, unidades 

sanitárias, ginásios de esportes, pontes, pavimentações de ruas, etc.; 

- Alinhamentos de obras, postes e muros; 

- Levantamentos topográficos e planialtimétricos; 

- Cadastramento de projetos para convênios com os governos estaduais e 
federais; 

- Digitalização do cadastro imobiliário; 

- Regularização Fundiária. 
 

A Secretaria Municipal do Planejamento elabora e executa contínua e 

rotineiramente projetos de engenharia para reforma, ampliação e construção de 

estruturas. A conformidade de tais projetos com a legislação vigente, em especial com o 

Decreto Nº 9.377, de 17 de maio de 2018 de Estratégia BIM-BR, o decreto Nº 10.306 de 2 

de abril de 2020 e a Lei n° 14.133/2021 (Art. 18, § 3º), requer a elaboração, revisão e 

atualização de projetos das obras executadas em suas instalações.  

Pretende-se com a aquisição dos softwares em pleito o aumento da eficiência 

dos processos da Secretaria Municipal do Planejamento através da automação de cálculos 

e atualização automática de dados a partir de fontes oficiais, além da economia direta pela 

elaboração dos projetos complementares. 

 A Administração Pública cada vez mais estruturará os projetos que serão 

licitados a partir da modelagem BIM, bem como o acompanhamento da obra será 

referenciado pelos modelos estruturados pela entidade contratante. Isso significa que a 

utilização da modelagem BIM para obras públicas e serviços de engenharia afetará 

diretamente no controle de quantitativo de materiais e em eventuais aditivos contratuais, 

seja para acréscimo de serviço, seja para a alteração de projetos. O pequeno e médio 

construtor que ainda não está habituado a gerenciar obras estruturadas com modelagem 

BIM poderá enfrentar dificuldades e, inclusive, futuramente, obstáculos de habilitação 

técnica, haja vista que os futuros editais poderão exigir que as empresas públicas 

demonstrem experiência prévia na execução de projetos modelados pelo BIM.  

Quanto determinação de que o software a ser licitado ser exclusivo da Empresa 

Autodesk, esta comissão de assessoria técnica entendeu que as soluções da empresa 

Autodesk se adequam melhor à necessidade do setor pelo fato da empresa desenvolver 

componentes já solidifcados no setor da engenharia. 

 

2.2 Requisitos da contratação  

 

O presente instrumento trata-se da contratação de empresa para fornecimento 

de softwares de modelagem BIM (Building Information Modeling), com aquisição de 

assinaturas de licenças de software Autodesk, por um período de 36 meses e serviços 
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técnicos especializados de acordo com especificações técnicas constantes neste estudo, 

com as seguintes especificações: 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SOFTWARE 

 

 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 menor tempo. 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. 

 AutoCAD MEP – Software para projetos 2D e 3D, oferecem 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 
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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 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). 

Autodesk Docs - O Autodesk Docs fornece gerenciamento de documentos 

baseados na nuvem e um ambiente de dados comuns na plataforma Autodesk 

Construction Cloud. Com o Autodesk Docs, melhorar a precisão reduzindo erros 

e retrabalho, simplificar os fluxos de trabalho de revisão e aprovação e alinhar os 

membros da equipe e facilitar o cronograma do projeto. 

InfraWorks – Software que oferece um sistema para criação de modelos 

automatizados contendo fotos aéreas fornecidas pela Microsoft Bing, elevação 
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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 pré-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.  

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 
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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 Plant 3D.  

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 pré-processamento (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 pós-

processamento (visualização dos resultados por meio de relatórios e gráficos, 

incluindo diagramas, mapas e animações de deformações). 

 

    REQUISITOS TÉCNICOS (obrigatórios) 

 

A LICITANTE deve ser revenda autorizada da Autodesk, apresentando, para tal, documento do 

fabricante que o comprove.  

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 software 

aplicativo, com garantia de atualizações de qualquer um dos produtos e em qualquer quantidade.  

O software contratado deve ter garantia para manutenções corretivas e de segurança, bem 
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como absorver evoluções de versão, sem ônus, durante a vigência do contrato da licença. 

 

Justificativa de não exclusividade para ME e EPP 

 

Embora a Lei Complementar nº 123/06, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, tenha previsto tratamento diferenciado nas licitações para microempresas 

e empresas de pequeno porte, no tocante às contratações com entes públicos (arts. 47 e 49), fato é 

que não há, na região, empresa que forneça a licença pretendida. 

AutoCAD LT - Software que permite a criação e confecção de desenhos técnicos 2D através de 

ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, polígonos, polilinha, raio, 

donut, splice, elipse e outras geometrias. 

 Autocad Revit LT Suite, é uma suíte de ferramentas simplificadas que ajudam na produção de 

documentação e de projetos de arquitetura 2D e 3D de alta qualidade em um ambiente coordenado e 

baseado em modelos BIM. 

 O Autocad Revit LT Suite, engloba de forma combinada as capacidades das seguintes 

aplicações:  

Revit LT - 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 de arquitetura desenvolvidas para apoiar os fluxos de trabalho do modelo de 

informação da construção (BIM).  

AutoCAD LT - Software que permite a criação e confecção de desenhos técnicos 2D através de 

ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, polígonos, polilinha, raio, 

donut, splice, elipse e outras geometrias. 

Para implementação das soluções, além das tecnologias de softwares, também é necessário 

contratar serviços técnicos especializados, para apoio na implantação da metodologia BIM e no uso 

dos diversos softwares a serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Ituporanga – SC, para atender 

as necessidades dos projetos e obras.  

Na aquisição dos softwares supracitados, a contratada deverá prestar no mínimo 60 horas de 

consultoria técnica especializada, sendo que tais horas serão utilizadas opcionalmente, sob demanda 

durante o período de vigência do contrato, para auxiliar na implementação BIM através do uso das 

soluções Autodesk que contemplam a AEC Collection e poderá ser utilizado para: 

 

 Diagnóstico dos processos existentes e elaboração de planos de ação, objetivando a melhoria 

dos processos BIM da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA-SC ou sua ampliação 

dentro da empresa.   



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

36 

 

 

 Treinamentos para capacitar as equipes no desenvolvimento de suas atividades exercidas, 

para conceber e estudar alternativas de projeto, levantar quantitativos, coordenar, aprovar e 

revisar projetos, criar bibliotecas e templates e para gerenciar a construção. Os treinamentos 

serão definidos e estruturados de acordo com as atividades das equipes, e com exercícios 

aplicados usando projetos reais. Serão feitos de forma gradativa em função da necessidade de 

utilização dos softwares nas atividades a serem desenvolvidas.  

 Aprofundar no conhecimento dos recursos, características e funcionalidades providas pelos 

softwares, permitindo otimizar a sua operação;  

 Propor e implementar melhorias de processos que possam produzir benefícios no uso dos 

softwares; 

  Apoio para executar projeto piloto; 

  Subsidiar na concepção de novos projetos com adoção de metodologias de trabalho 

utilizando os softwares contidos na AEC Collection, baseada em um conjunto de melhores 

práticas no uso dos softwares e processos;  

 Apoio para elaborar instruções técnicas para contratar e receber seus projetos e obras 

utilizando BIM, contemplando as diversas disciplinas envolvidas;   

 Estabelecer e documentar melhores fluxos e processos utilizando conceitos BIM; 

  Elaborar templates e bibliotecas; 

  Prover customizações necessárias para facilitar a interoperabilidade entre os aplicativos e 

otimização dos processos. 

 

           REQUISTOS DE SUPORTE TÉCNICO 

 

 

O suporte técnico deverá disponibilizar: 

 

 Suporte telefônico sobre as funcionalidades dos produtos Autodesk, em português Brasil, 

onde poderão ser submetidas questões técnicas, que poderão ser respondidas por telefone ou e-

mail. A contratada deverá disponibilizar relatórios mensais destes contatos/atendimentos, e 

eventuais falhas e/ou incidentes, e ações, oriundos dos mesmos. Esse suporte deverá estar 

disponível de segunda a sexta- feira em horário comercial (das 8:00 às 17:00 horas), exceto 

feriados. O tempo para atendimento e prazo para a solução deve respeitar o Acordo de Nível de 

Serviço (SLA), conforme item abaixo deste Termo de Referência. 
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Dentro dessa prestação de serviço de suporte técnico, requer-se da contratada: 

 

 Auxílio operacional e ajuda técnica para esclarecimento de dúvidas em funcionalidades 

nativas dos produtos Autodesk e, adicionalmente, em mensagens de erro apresentadas pelos 

produtos e/ou aplicações; 

 Auxílio operacional e ajuda técnica para a correção de erros, implementação/atualização de 

novas versões e pacotes de correções para os produtos Autodesk, e apoio para resolução de 

problemas decorrentes da utilização dos produtos Autodesk escopo deste Termo de 

Referência; 

 O suporte deverá estar disponível, via os canais oficiais formalizados junto à Prefeitura de 

Ituporanga SC, por telefone e/ou e-mail; 

  O tempo para atendimento aos incidentes, classificados pela Prefeitura Municipal de 

Ituporanga-SC, como incidentes, deverá respeitar o Acordo de Nível de Serviço (SLA) 

estabelecido neste ETP. 

 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) 

 

A contratada deverá garantir a disponibilidade e desempenho dos produtos e serviços 

Autodesk, escopo desta contratação, por meio de sua gestão, seus canais de atendimento e suporte 

para os serviços prestados.  

Os incidentes, situações inesperadas e não programadas, deverão ser atendidas pelos 

serviços de suporte de primeiro e segundo níveis da contratada, considerando a seguinte 

classificação: 

 

Severidade Natureza do Incidente Tempo de Resposta 

 
1 

Muito 
Alta 

Defeitos que tem como 
consequência a indisponibilidade 
dos serviços e produtos. 

2 (duas) horas úteis após o 
registrodo chamado, para 
diagnóstico e solução de contorno 
ou definitiva. 

 
2 
Alta 

Defeitos ou configurações que 
tem como consequência 

a indisponibilidade 
dos serviços e produtos. 

4 (quatro) horas úteis após o 
registro do chamado, para 
diagnóstico e solução de 
contornoou definitiva. 

 
3 

Média 

Defeitos ou configurações que 
tem como consequência 

a
 indisponibilidad
e parcial dosserviços e produtos. 

8 (oito) horas úteis após o 
registrodo chamado, para 
diagnóstico e solução de contorno 
ou definitiva. 
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4 

Baixa 

Defeitos que não comprometem o 
uso e/ou a usabilidade dos 
serviços e produtos. 

16 (dezesseis) horas úteis após o 
registro do chamado, para 
diagnóstico e solução de 
contornoou definitiva. 

 
5 

Muito 
Baixa 

Esclarecimento de dúvidas e/ou 
demandas que não comprometem 
ouso e/ou a usabilidade dos 
serviços e produtos 

24 (vinte e quatro) horas úteis após 
o registro do chamado, para 
diagnóstico e solução de 
contornoou definitiva. 

 
A contratada deverá prestar, durante toda a vigência do contrato, serviços de suporte à 

produção, e manutenções corretivas e preventivas abrangendo no mínimo:  

 Investigação e resolução dos incidentes e problemas nos produtos e serviços Autodesk, mesmo 
que  para isso seja necessário suporte junto ao fabricante, sendo que este suporte junto ao 
fabricante não gerará ônus à Prefeitura Municipal de Ituporanga-SC e deve ser gerenciado e 
administrado pela contratada;  
 

  A contratada deve respeitar, rigorosamente, os Tempos de Resposta (SLA), conforme a tabela 
constateacima, para incidentes e problemas registrados entre o horário compreendido entre 08:00 
e 17:00 horas; 
 
GARANTIA 
 
O período de garantia do objeto desta contratação deverá ser igual para todos os serviços objeto 
deste ETP. 
 
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 O proponente deverá apresentar comprovação da qualificação técnica operacional, nos 
termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 
comprove o credenciamento para revender licenças Autodesk em categoria Gold, ou 
superior.   
 

Capacidade para prestar serviços especializados relacionados aos produtos listados na 
acima. Entende�se por capacidade para prestar serviços especializados a comprovação 
de realização de, no mínimo, mil horas (1.000) de prestação de serviços utilizando a 
metodologia BIM, relacionada aos produtos acima. 
 

  Atestado de Capacidade Técnica, em papel timbrado, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando a execução de serviços técnicos especializados 
na implantação de soluções customizadas com BIM e GIS, utilizando a plataforma AEC 
Collection da Autodesk no setor público. 
 

  No(s) atestado(s) deve(m) constar a identificação do emitente, bem como o nome e o 
cargo do signatário, além do endereço completo, inclusive eletrônico, se existir, do 
órgão/pessoa emitente, para eventuais esclarecimentos, se a Prefeitura Municipal de 
Ituporanga-SC assim o julgar necessário.  
 

 Para os incidentes e problemas classificados como severidade Muito Alta ou Alta, 
registrados após às 17:00 horas ou aos finais de semana e feriados, a contratada deverá 
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atendê-los, por meio de solução definitiva ou de contorno, em até 12 horas. 
 
 
2.3 Estimativa das quantidades  
 
 

Em relação ao quantitativo almejado, serão adquirida 03 (três) softwares de modelagem BIM 

(Building Information Modeling), com aquisição de assinaturas de licenças de software Autodesk, por 

um período de 36 meses (cada) e serviços técnicos especializados de acordo com especificações 

técnicas, em nome da Secretaria Municipal do Planejamento, da Prefeitura de Ituporanga – SC, 24 

horas de consultoria técnica especializada e 72 horas de capacitação técnica especializada. 

 

Item Especificação Unidade de 
Medida 

          Quantidade 

 
01 

Architecture Engineering & 
Construction 

Collection IC Commercial New 

Single- user ELD 3-Year Subscription 

 
UNIDADE 

 
03 

 
 

02 

 
 

Consultoria técnica especializada 

 
 

HORAS 

 
 

24 

 
03 Capacitação Técnica especializada HORAS 72 

 
 

3. ESCOPO DOS PROGRAMAS 
 
O escopo se dará em duas frentes:  
 

      01 denominada Engenharia de Agrimensura, para 02 pessoas (podendo alterar para 
até 04 pessoas) e com abordagem de construção de estradas e topografia;   

 

01 denominada Engenharia Civil, para 01 pessoa (podendo alterar para até 04 
pessoas) e com abordagem de projetos de Construção Civil. 

 

 

3.1 Capacitação Técnica especializada  

 

Os treinamentos deverão ocorrer de forma presencial, totalizando 72 horas.  

Poderá ser no município de Ituporanga (em área disponibilizada pela contratante) ou em 

outro local dentro do Estado de Santa Catarina (em área disponibilizada contratada) com distância 

máxima de 200km da Prefeitura de Ituporanga. Fica a cargo da CONTRATADA fornecer os 

computadores para execução dos cursos, os quais deverão ter hardware que atenda os requisitos 
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mínimos para execução das ferramentas conforme disposto pelo fabricante das soluções que serão 

usadas nas capacitações.  

Os treinamentos serão voltados para as funcionalidades e boas práticas no uso do AutoCAD 

Civil 3D para Prefeitura Municipal De Ituporanga e terão ênfase conforme conteúdo programático 

apresentado em tópicos abaixo: 

3.1.1 Frente 1 – Engenharia de Agrimensura Esta terá um escopo abordando a Construção 

de Estradas e topografia através das soluções da ferramenta AutoCAD Civil 3D, e outro 

software que a capacitação achar necessário.  

3.1.2 Frente 2 – Engenharia Civil Está terá um escopo abordando a Elaboração de Projetos 

de construção civil, através das soluções da ferramenta AutoCAD Civil 3D. 

 

3.2 Consultoria Técnica Especializada – 

 

Deverão ser previstas horas de consultoria Técnica especializada prevendo as seguintes 

atividades:   

Esclarecimento de dúvidas relacionadas as funcionalidades e soluções apresentadas durante 

as capacitações.  

As sessões das mesmas deverão ocorrer de forma remota, através de ferramenta de reunião 

online (Teams, Zoom ou outra) entre os participantes das sessões de capacitação e o corpo técnico 

da CONTRATADA. 

4. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DE SOLUÇÃO 

A Secretaria Municipal do Planejamento elabora e executa contínua e rotineiramente projetos 

de engenharia para reforma, ampliação e construção de estruturas. A conformidade de tais projetos 

com a legislação vigente, em especial com o Decreto Nº 9.377, de 17 de maio de 2018 de Estratégia 

BIM-BR, e a Lei n° 14.133/2021 (Art. 18, § 3º), requer a elaboração, revisão e atualização de 

projetos das obras executadas em suas instalações.  

Pretende-se com a aquisição dos softwares em pleito o aumento da eficiência dos processos 

da Secretaria Municipal do Planejamento através da automação de cálculos e atualização 

automática de dados a partir de fontes oficiais, além da economia direta pela elaboração dos 

projetos complementares. 

A Administração Pública cada vez mais estruturará os projetos que serão licitados a partir da 

modelagem BIM, bem como o acompanhamento da obra será referenciado pelos modelos 

estruturados pela entidade contratante. Isso significa que a utilização da modelagem BIM para obras 
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públicas e serviços de engenharia afetará diretamente no controle de quantitativo de materiais e em 

eventuais aditivos contratuais, seja para acréscimo de serviço, seja para a alteração de projetos. O 

pequeno e médio construtor que ainda não está habituado a gerenciar obras estruturadas com 

modelagem BIM poderá enfrentar dificuldades e, inclusive, futuramente, obstáculos de habilitação 

técnica, haja vista que os futuros editais poderão exigir que as empresas públicas demonstrem 

experiência prévia na execução de projetos modelados pelo BIM. 

 

5. PREÇOS REFERENCIAIS 

 

A estimativa de preços para aquisição da Architecture, Engineering & Construction Collection 

foi realizada pela secretaria de Planejamento, sendo cotado 02 empresas, conforme documentação 

anexa ao processo.  

6. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO  

 

Tendo em vista as demandas apresentadas no Estudo Técnico Preliminar, através desta 

assessoria técnica da Secretaria Municipal do Planejamento, tendo em vista que a Nova Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos Lei n° 14.133/2021 entra em vigor em 01 de abril de 2023, 

declaramos a viabilidade de tal aquisição e recomendamos que sejam adquiradas as licenças, para 

que o setor possa executar seus trabalhos em conformidade com a legislação. 
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ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº ...../2023/PMI 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  /2023 

 

 
O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 

83.102.640/0001-30, com sede na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Ituporanga – S C, neste ato 

representado pelo Prefeito o Sr. GERVASIO JOSE MACIEL, inscrito no CPF sob nº 121.340.239-

53, denominado CONTRATANTE, e A EMPRESA......... pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob nº........ , com sede na......... , cidade de ….., Estado de …….., neste ato 

representada pelo Sr (a)......... , CPF nº........ , tendo em vista o que consta no Processo nº.13/2023 e 

em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor, e supletivamente com as normas legais de direito privado, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº.XX/2023, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO  OBJETO DO CONTRATO 

 

 1.1 Tem o presente instrumento, por objeto  A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE MODELAGEM BIM (BUILDING INFORMATION 

MODELING), COM LOCAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK, 

POR UM PERÍODO DE 36 MESES (CADA) E SERVIÇOS TÉCNICOS  ESPECIALIZADOS, A FIM 

DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, E ADEQUAÇÃO AS EXIGÊNCIAS DA 

NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N° 14.133/2021 PD 

1266/2023. conforme Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº /2023 e constante 

na proposta vencedora no valor total de R$ …......( ). 

1.2  A Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura referente ao bem entregue a Prefeitura Município 

de Ituporanga. Na nota fiscal/fatura a Contratada deverá discriminar a quantidade entregue, seus 

respectivos valores, além dos demais elementos habituais fiscais e legais; 

 

1.3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SOFTWARE 

 

1.3.1 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 menor tempo. A Architecture, Engineering & Construction 

Collection, engloba de forma combinada capacidades das seguintes aplicações:  

 

AutoCAD – Software que facilita a criação e confecção de desenhos técnicos 
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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 MEP – Software para projetos 2D e 3D, oferecem 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 
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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 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). 

Autodesk Docs - O Autodesk Docs fornece gerenciamento de documentos 

baseados na nuvem e um ambiente de dados comuns na plataforma Autodesk 

Construction Cloud. Com o Autodesk Docs, melhorar a precisão reduzindo erros 

e retrabalho, simplificar os fluxos de trabalho de revisão e aprovação e alinhar os 

membros da equipe e facilitar o cronograma do projeto. 

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, 
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declividade de drenagem requerida, frequência de PVI, locais de 

refugo/empréstimo. Permitir a criação de estudos preliminares de pontes com 

vigas pré-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.  

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 Plant 3D.  

Autodesk Advance Steel – Solução para modelagem, detalhamento e 
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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 pré-processamento (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 pós-

processamento (visualização dos resultados por meio de relatórios e gráficos, 

incluindo diagramas, mapas e animações de deformações). 

 

1.4 REQUISITOS TÉCNICOS (obrigatórios) 

 

1.4.1 O software contratado deve ter garantia para manutenções corretivas e de segurança, bem como 

absorver evoluções de versão, sem ônus, durante a vigência do contrato da licença. 

 

AutoCAD LT - Software que permite a criação e confecção de desenhos técnicos 2D através de 

ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, polígonos, polilinha, raio, 

donut, splice, elipse e outras geometrias. 

 Autocad Revit LT Suite, é uma suíte de ferramentas simplificadas que ajudam na produção de 

documentação e de projetos de arquitetura 2D e 3D de alta qualidade em um ambiente coordenado e 

baseado em modelos BIM. 

 O Autocad Revit LT Suite, engloba de forma combinada as capacidades das seguintes aplicações:  

Revit LT - 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 de arquitetura desenvolvidas para apoiar os fluxos de trabalho do modelo de 

informação da construção (BIM).  

AutoCAD LT - Software que permite a criação e confecção de desenhos técnicos 2D através de 

ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, polígonos, polilinha, raio, 
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donut, splice, elipse e outras geometrias. 

1.4.4 Para implementação das soluções, além das tecnologias de softwares, também é necessário 

contratar serviços técnicos especializados, para apoio na implantação da metodologia BIM e no uso 

dos diversos softwares a serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Ituporanga – SC, para atender 

as necessidades dos projetos e obras.  

1.4.5  Na aquisição dos softwares supracitados, a contratada deverá prestar no mínimo 60 horas de 

consultoria técnica especializada, sendo que tais horas serão utilizadas opcionalmente, sob demanda 

durante o período de vigência do contrato, para auxiliar na implementação BIM através do uso das 

soluções Autodesk que contemplam a AEC Collection e poderá ser utilizado para: 

 

 Diagnóstico dos processos existentes e elaboração de planos de ação, objetivando a melhoria 

dos processos BIM da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA-SC ou sua ampliação 

dentro da empresa.   

 Treinamentos para capacitar as equipes no desenvolvimento de suas atividades exercidas, 

para conceber e estudar alternativas de projeto, levantar quantitativos, coordenar, aprovar e 

revisar projetos, criar bibliotecas e templates e para gerenciar a construção. Os treinamentos 

serão definidos e estruturados de acordo com as atividades das equipes, e com exercícios 

aplicados usando projetos reais. Serão feitos de forma gradativa em função da necessidade de 

utilização dos softwares nas atividades a serem desenvolvidas.  

 Aprofundar no conhecimento dos recursos, características e funcionalidades providas pelos 

softwares, permitindo otimizar a sua operação;  

 Propor e implementar melhorias de processos que possam produzir benefícios no uso dos 

softwares; 

  Apoio para executar projeto piloto; 

  Subsidiar na concepção de novos projetos com adoção de metodologias de trabalho 

utilizando os softwares contidos na AEC Collection, baseada em um conjunto de melhores 

práticas no uso dos softwares e processos;  

 Apoio para elaborar instruções técnicas para contratar e receber seus projetos e obras 

utilizando BIM, contemplando as diversas disciplinas envolvidas;   

 Estabelecer e documentar melhores fluxos e processos utilizando conceitos BIM; 

  Elaborar templates e bibliotecas; 

  Prover customizações necessárias para facilitar a interoperabilidade entre os aplicativos e 

otimização dos processos. 
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 1.5 REQUISTOS DE SUPORTE TÉCNICO 

 

1.5.1 O suporte técnico deverá disponibilizar: 

A) Suporte telefônico sobre as funcionalidades dos produtos Autodesk, em português Brasil, onde 

poderão ser submetidas questões técnicas, que poderão ser respondidas por telefone ou e-mail. A 

contratada deverá disponibilizar relatórios mensais destes contatos/atendimentos, e eventuais falhas 

e/ou incidentes, e ações, oriundos dos mesmos. Esse suporte deverá estar disponível de segunda a 

sexta- feira em horário comercial (das 8:00 às 17:00 horas), exceto feriados. O tempo para 

atendimento e prazo para a solução deve respeitar o Acordo de Nível de Serviço (SLA), conforme 

item abaixo: 

B) Dentro dessa prestação de serviço de suporte técnico, requer-se da contratada: 

 

 Auxílio operacional e ajuda técnica para esclarecimento de dúvidas em funcionalidades 

nativas dos produtos Autodesk e, adicionalmente, em mensagens de erro apresentadas pelos 

produtos e/ou aplicações; 

 Auxílio operacional e ajuda técnica para a correção de erros, implementação/atualização de 

novas versões e pacotes de correções para os produtos Autodesk, e apoio para resolução de 

problemas decorrentes da utilização dos produtos Autodesk escopo deste Termo de 

Referência; 

 O suporte deverá estar disponível, via os canais oficiais formalizados junto à Prefeitura de 

Ituporanga SC, por telefone e/ou e-mail; 

  O tempo para atendimento aos incidentes, classificados pela Prefeitura Municipal de 

Ituporanga-SC, como incidentes, deverá respeitar o Acordo de Nível de Serviço (SLA) 

estabelecido neste ETP. 

 

1.6 ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) 

 

1.6.1 A contratada deverá garantir a disponibilidade e desempenho dos produtos e serviços 

Autodesk, escopo desta contratação, por meio de sua gestão, seus canais de atendimento e suporte 

para os serviços prestados.  

1.6.2 Os incidentes, situações inesperadas e não programadas, deverão ser atendidas pelos 

serviços de suporte de primeiro e segundo níveis da contratada, considerando a seguinte 

classificação: 

 

Severidade Natureza do Incidente Tempo de Resposta 
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1 

Muito 
Alta 

Defeitos que tem como 
consequência a indisponibilidade 
dos serviços e produtos. 

2 (duas) horas úteis após o 
registrodo chamado, para 
diagnóstico e solução de contorno 
ou definitiva. 

 
2 

Alta 

Defeitos ou configurações que 
tem como consequência 

a indisponibilidade 
dos serviços e produtos. 

4 (quatro) horas úteis após o 
registro do chamado, para 
diagnóstico e solução de 
contornoou definitiva. 

 
3 

Média 

Defeitos ou configurações que 
tem como consequência 

a
 indisponibilidad
e parcial dosserviços e produtos. 

8 (oito) horas úteis após o 
registrodo chamado, para 
diagnóstico e solução de contorno 
ou definitiva. 

 
4 

Baixa 

Defeitos que não comprometem o 
uso e/ou a usabilidade dos 
serviços e produtos. 

16 (dezesseis) horas úteis após o 
registro do chamado, para 
diagnóstico e solução de 
contornoou definitiva. 

 
5 

Muito 
Baixa 

Esclarecimento de dúvidas e/ou 
demandas que não comprometem 
ouso e/ou a usabilidade dos 
serviços e produtos 

24 (vinte e quatro) horas úteis após 
o registro do chamado, para 
diagnóstico e solução de 
contornoou definitiva. 

 
1.6.3 A contratada deverá prestar, durante toda a vigência do contrato, serviços de suporte à produção, 

e manutenções corretivas e preventivas abrangendo no mínimo:  

 Investigação e resolução dos incidentes e problemas nos produtos e serviços Autodesk, mesmo 
que  para isso seja necessário suporte junto ao fabricante, sendo que este suporte junto ao 
fabricante não gerará ônus à Prefeitura Municipal de Ituporanga-SC e deve ser gerenciado e 
administrado pela contratada;  
 

  A contratada deve respeitar, rigorosamente, os Tempos de Resposta (SLA), conforme a tabela 
constateacima, para incidentes e problemas registrados entre o horário compreendido entre 08:00 
e 17:00 horas; 
 

1.7 GARANTIA 
 

1.7.1  O período de garantia do objeto desta contratação deverá ser igual para todos os serviços objeto 
do Termo de Referência 

 
1.8 QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
1.8.1   Estimativa das quantidades  
 
 

1.8.1.1 Em relação ao quantitativo almejado, serão adquirida 03 (três) softwares de modelagem BIM 

(Building Information Modeling), com aquisição de assinaturas de licenças de software Autodesk, por 

um período de 36 meses (cada) e serviços técnicos especializados de acordo com especificações 

técnicas, em nome da Secretaria Municipal do Planejamento, da Prefeitura de Ituporanga – SC, 24 

horas de consultoria técnica especializada e 72 horas de capacitação técnica especializada. 
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Item Especificação Unidade de 
Medida 

          Quantidade 

 
01 

Architecture Engineering & 
Construction 

Collection IC Commercial New 

Single- user ELD 3-Year Subscription 

 
UNIDADE 

 
03 

 
 

02 

 
 

Consultoria técnica especializada 

 
 

HORAS 

 
 

24 

 
03 Capacitação Técnica especializada HORAS 72 

 
 
1.9. ESCOPO DOS PROGRAMAS 
 
O escopo se dará em duas frentes:  
 

      01 denominada Engenharia de Agrimensura, para 02 pessoas (podendo alterar para 
até 04 pessoas) e com abordagem de construção de estradas e topografia;   

 

01 denominada Engenharia Civil, para 01 pessoa (podendo alterar para até 04 
pessoas) e com abordagem de projetos de Construção Civil. 

 

 

1.9.1 Capacitação Técnica especializada  

 

1.9.1.1 Os treinamentos deverão ocorrer de forma presencial, totalizando 72 horas.  

1.9.1.2 Poderá ser no município de Ituporanga (em área disponibilizada pela contratante) ou em 

outro local dentro do Estado de Santa Catarina (em área disponibilizada contratada) com distância 

máxima de 200km da Prefeitura de Ituporanga. Fica a cargo da CONTRATADA fornecer os 

computadores para execução dos cursos, os quais deverão ter hardware que atenda os requisitos 

mínimos para execução das ferramentas conforme disposto pelo fabricante das soluções que serão 

usadas nas capacitações.  

1.9.1.3  Os treinamentos serão voltados para as funcionalidades e boas práticas no uso do AutoCAD 

Civil 3D para Prefeitura Municipal De Ituporanga e terão ênfase conforme conteúdo programático 

apresentado em tópicos abaixo: 

1.9.1.3.1 Frente 1 – Engenharia de Agrimensura Esta terá um escopo abordando a 

Construção de Estradas e topografia através das soluções da ferramenta AutoCAD Civil 3D, 

e outro software que a capacitação achar necessário.  

1.9.1.3.2 Frente 2 – Engenharia Civil Está terá um escopo abordando a Elaboração de 
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Projetos de construção civil, através das soluções da ferramenta AutoCAD Civil 3D. 

1.9.2 Consultoria Técnica Especializada – 

1.9.2.1 Deverão ser previstas horas de consultoria Técnica especializada prevendo as seguintes 

atividades:   

1.9.2.2 Esclarecimento de dúvidas relacionadas as funcionalidades e soluções apresentadas durante 

as capacitações.  

1.9.2.3 As sessões das mesmas deverão ocorrer de forma remota, através de ferramenta de reunião 

online (Teams, Zoom ou outra) entre os participantes das sessões de capacitação e o corpo técnico 

da CONTRATADA. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 

 2.1 - Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os 

documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente, 

ter pleno conhecimento.  

 

a) Processo Administrativo nº 13/2023; 

b) Pregão Eletrônico nº XX/2023 

c) Proposta do contratado, nos termos aceitos pela PMI. 

d) Termo de Referência. 

 

2.2 - A partir da assinatura do presente contrato, a este, passarão a ser aplicáveis tudo que resultem 

em termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteração de condições 

contratuais, desde que assinados pelos representantes credenciados das partes. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL 

3.1 - O valor do presente contrato é de R$ _____ (_____________________________).  

 

3.2 – O valor acordado nesta cláusula é considerado completo, e devem compreender todos os 

custos e despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto 

deste contrato, tais como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, 

despesas com deslocamentos, seguro, seguros de transporte e embalagem, salários, honorários, 

encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos 

e impostos incidentes e outros encargos não explicitamente citados e tudo mais que possa influir no 

custo do objeto contratado, conforme as exigências constantes no edital que norteou o presente 

contrato 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

 

4.1. Eventuais alterações no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipóteses 
previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021 e serão regulados pelas mesmas condições do contrato 
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resultante da licitação, aplicando-se aos preços base da PMI, um redutor, no mesmo percentual 
encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o preço base incluso neste edita 

 

4.2. A PMI, como parte contratante, por meio dos gestores e fiscais deste contrato,  ficarão  
responsáveis pela abertura dos processos de aditivos e solicitações de acréscimos e supressões, se 
houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos técnicos e jurídicos exigidos por Lei 
e encaminhando os autos do processo para a secretaria CONTRATANTE para análise, mediante 
verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, dos TERMOS ADITIVOS, sendo posteriormente, 
conforme o caso, assinado por ambas as contratantes, observado o disposto no art. 124 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA, DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

5.1 - O prazo do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da sua publicação, 
podendo ser prorrogado sucessivamente nos termos do art. 107, da Lei 14.133/2021.  

5.2 O contrato  possuirá vigência da data de sua assinatura até o dia..............  Poderá, também, 

haver vencimento antecipado do prazo contratual no caso de a entrega do bem descrito na 

CLÁUSULA PRIMEIRA ocorrer antes, bem como prorrogar o contrato caso haja interesse do 

município. 

 
5.3.  O prazo para entrega será de no máximo de 15 (quize) dias após a envio da autorização de 

fornecimento do setor responsável. O Prazo será fixo e improrrogável, salvo motivo previsto em lei, 

comunicado pela contratada, por escrito, aos órgãos e unidades solicitantes, antes do vencimento do 

prazo. Aceito e oficializado por escrito, pelos órgãos e unidades responsáveis, o prazo  de entrega 

poderá  ser prorrogado. 

5.4 Por ocasião da entrega dos bens, deverá estar acompanhada da devida autorização, esta 

deverá estar acompanhado do competente documento fiscal citado. Verificada qualquer 

irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a sua devolução e solicitada outra nota 

fiscal/fatura, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o prazo de pagamento 

proporcionalmente à sua regularização. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

 

6.1 - O presente contrato poderá ter sua duração prorrogada, caso haja interesse da administração, 

de conformidade com o art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021, e desde que observados o art. 108 

da mencionada lei.  

 

6.2 - Caberá a PMI todos os atos atinentes às possíveis prorrogações contratuais, inserindo todos os 

elementos técnicos exigidos por Lei e encaminhando os autos do processo para providenciar, 

mediante verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, a celebração dos TERMOS ADITIVOS. 

 

6.3 – A prorrogação deverá ser justificada pela Secretaria pertinente ao objeto contratado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

7.1 Não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO, DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO E DO 
REEQUILIBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO 

 

 8.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 36 (trinta e seis) meses a 
partir da data da apresentação da Proposta Comercial.  

 

8.2. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente 
mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir 
da data da apresentação da proposta, pela INPC tomando-se por base a data da apresentação 
da proposta. 

 

 8.3 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a 
eventos físicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º 
(décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da 
proposta e de acordo com a vigência do contrato.  

 

8.4 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo 
contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem 
reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.  

 
8.5 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
 
Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma 
8.6 não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
 
8.7 O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

8.8. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, 
respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

 

 8.9. Para fins do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, as partes devem apresentar 
solicitação, anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo uma comparativo com a 
composição dos custos para obtenção dos preços inicialmente contratados e planilha dos custos 
para fins do reequilíbrio econômico do contrato. 

 

 8. 10. O prazo para resposta ao pedido de reequilíbrio econômico do contrato será de até 20 (vinte) 
dias, contados da data do protocolo da solicitação. 

 

 8.11. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.  

 

8.11.1 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado 
durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 
14.133/2021. 

 

  CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
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9.1 São obrigações do Contratante: 
 

9.1.1 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitatório, consoante estabelece a Lei nº 

14.133/2021. 

 

9.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 
 
9.1.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
 
9.1.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
 
9.1.5  Rejeitar os serviços executados  ou entrega de bens em desacordo com as obrigações 
assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção imediata, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 
 
9.1.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo;  
 
9.1.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
 
9.1.8 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivias; 
 
9.1.9 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição do bem; 

 

9.1.10 Emitir a Nota de Empenho, com as informações necessárias, em favor da Contatada e 
responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informações contidas no Termo 
de Referência, e ainda, em consonância com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas     alterações; 
 
9.1.11 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 
 
9.1.12 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
 
9.1.13 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
 
9.1.14 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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9.1.15 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 
pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias; 
 
9.1.16 Designar representante(s), denominado (s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com 
competência legal para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e dos respectivos 
serviços, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificará à CONTRATADA sobre todas 
as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados; 
 
9.1.17 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 
de descumprimento de cláusulas contratuais 
 
9.1.18  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

10  CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
 
10.2 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na 
contratação direta; 
 
10.3 Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na 
fase de habilitação 
 
10.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
10.5 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 
10.6 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 
solicitados; 
 
10.7 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE; 
 
10.8 Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, 
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota 
fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo e prazo de garantia 
(conforme o caso); 
 
10.8.1 Entregar  o objeto ou executar o serviços independentemente de quantitativo mínimo solicitado 
pela Administração Publica. 
 
10.9  Os itens, no ato da entrega deverão estar acompanhados da nota fiscal descritiva, constando nº 
da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, bem como 
Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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10.10 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
 
10.11 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 
e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a 
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
 
10.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 
 
10.13 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
 
10.14 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
 
10.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  
 
10.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021); 
 
10.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 
 
 
10.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 
II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
10.18  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do contratante; 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  
 
11.1. O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 
 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato;  
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
III - dar causa à inexecução total do contrato;  
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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IV sejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes 
sanções:  
 
I - advertência; 
II - multa;  
III - impedimento de licitar e contratar; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
11.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados:  
 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;  
II - as peculiaridades do caso concreto;  
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle.  
 
11.2.3. A sanção prevista no inciso I do item 11.2, será aplicada exclusivamente pela infração 
administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave.  
 
11.2.4. A sanção prevista no inciso II do item 11.2, calculada na forma do contrato, será de  15%  
(quinze por cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao 
responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021. 
 
11.2.5. A sanção prevista no inciso III do item 11.2 deste termo será aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 
14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura 
Municipal de Conceição, pelo prazo de 3 (três) anos.  
 
11.2.6. A sanção prevista no inciso IV do item 11.2. deste termo será aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 
14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV a V, VI e VII do 
caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida 
no item 13.2.6, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 
(seis) anos. 
 
11.2.7. A sanção estabelecida no inciso IV do item 11.2 deste termo será precedida de análise jurídica 
e observará as seguintes regras: I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de 
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competência exclusiva do prefeito municipal.  
 
11.2.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2. deste termo, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item. 
 
11.2.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.  
 
11.2.10. A aplicação das sanções previstas no item 11.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado à Administração Pública.  
 
11.2.11. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 11.2. deste termo, será facultada a 
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
11.2.12. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2. requererá a instauração 
de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais 
servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir. 
 
11.3 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
11.4  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  
 
12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 
12.2 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta 
não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não 
mais lhe oferece vantagem. 
 
12.2.1 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a 
notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 
antecedência desse dia. 
 
12.2.1.2 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com 
menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da 
data da comunicação. 
 
12.3. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos 
autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:  
 
I - não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos 
ou de prazos;  
II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
 III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A77


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

59 

 

 

capacidade de concluir o contrato;  
IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado;  
V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
VI - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante;  
 
12.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da  Lei nº 14.133/2021. 
 
12.5 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.  
 

12.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
 
12.7 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 
caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  
 
12.8. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 
 
 I - supressão, por parte da Administração, de serviços que acarrete modificação do valor inicial do 
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;  
II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 
(três) meses;  
III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas;  
IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 
fornecimentos. 
V- não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução 
de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive 
devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração 
relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.  
 
§ 3º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 12.8 observarão as 
seguintes disposições:  
I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de 
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído;  
II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação , admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico -
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021. 
 
12.9. A extinção do contrato poderá ser:  
 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta; 
 II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução 
de disputas, desde que haja interesse da Administração; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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12.9.1  A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão 
ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo 
no respectivo processo.  
 
12.9.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido 
pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 
 
I - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;  
 
13.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei, as seguintes consequências:  
 
 I - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração 
Pública e das multas aplicadas.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os recursos para a aquisição do objeto do presente Pregão 
Eletrônico serão de acordo com os quantitativos efetivamente contratados. Serão usadas dotações 
do orçameto de 2023 bem como se necessário dotações do ano  subsequente: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

1 Secretaria de Planejamento 

2101 Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Planejamento 

3339039940000000000 Aquisição de softwares de aplicação 

150070000080 Recursos Ordinários - Não Vinculados de Impostos 

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

2 Consultoria Jurídica 

2032 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Projetos 

3339039050000000000 Servicos técnicos profissionais 

150070000080 Recursos Ordinários - Não Vinculados de Impostos 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
 14.1 – Deverão ser observadas pela CONTRATADA, todas as condições de segurança e higiene, 
medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias a preservação da integridade física e saúde de 
seus colaboradores, do patrimônio da PMI e ao público afeto e dos materiais envolvidos no serviço, de 
acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos 
legais. 
 
14.2 – A PMI poderá a critério determinar a paralisação do serviço ou fornecimento, suspender 
pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não 
estejam sendo observadas pela contratada. Este procedimento não servirá para justificar eventuais 
atrasos da CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 
14. 3 – A CONTRATADA se responsabilizará ainda por atrasos ou prejuízos decorrentes da 
suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS  
 
15.1 – A PMI, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos 
serviços/fornecimento dos bens, cientificando oficialmente à licitante contratada tal decisão. 
 
 15.1.1 – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
16.1 – A PMI não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer penalidade ou gravames 
futuros decorrentes de tributos indevidamente recolhidos ou erroneamente calculados por parte da 
contratada.  
 
16.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de entrega 
dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o preço proposto, 
implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para menor, conforme o caso. A 
alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, assim como encargos trabalhistas, não 
repercutirão nos preços contratados.  
 
16.3 – Durante a vigência do contrato, caso a PMI, venha a se beneficiar da isenção de impostos, 
deverá informar a contratada, para que o mesmo possa cumprir todas as obrigações acessórias 
atinentes à isenção.  
 
16.4 – Ficará a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, a 
PMC, tão logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de caráter 
interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato.  
 
16.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á 
o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na PMI. 
 
16.6  O presente contrato é regido, em todos os seus termos,  pela legislação federal sobre licitações 

e contratos administrativos (Lei nº 14.133/22021), pelos preceitos de direito público, e a eles serão 

aplicados, supletivamenete, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

 
16.7 O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
 
16.8 O presente contrato está vinculado ao Edital de Pregão eletronico nº /2023, do Processo de 
Licitação nº /2023, dele fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos. 
 
16.9  As partes elegem o foro da Comarca de Ituporanga-SC, para dirimir quaisquer dúvidas 

surgidas da aplicação deste instrumento. E, por estarem assim ajustados, assinam o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

 

Ituporanga, …... de        de 2023 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – LEI Nº. 9.854/99 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 

 
............................... (identificação da licitante) com sede na ...................................................., 
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante 
legal abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar 
expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: 
“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir 
de quatorze anos”, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº11/2023 da 
Prefeitura Municipal de Ituporanga/SC. 
 
 
 

Local e data 
 
 

 
Representante Legal 
 
 
 
(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 
............................... (identificação da licitante) com sede na ..................................................., 
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante 
legal abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na 
forma da legislação vigente , em conformidade com o inciso I, Art. 63 da Lei nº 14.133, de 
01º de abril de 2021, para participação no Pregão Eletrônico nº 11/2023 da Prefeitura 
Municipal de Ituporanga/SC. 
 

 
Local e data 
 
 

 
Representante Legal 
 
 

 
(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
OUCOOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
................................... (identificação da licitante) com sede na .................................................. , 
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº , por intermédio de seu representante legal 
abaixo assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: 

 
□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no 
§4º do artigo 3º do mesmo diploma; 

 
OU 

 
□ cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; 
 
 
gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei 
Complementar, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ../2023 da Prefeitura 
Municipal de Ituporanga/SC. 
 
 
 
                   

Local e data 
 
 

 
Representante Legal 
 
 

 
(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO VI – Termo de Referência Relação dos itens com suas 
descrições/especificações técnicas, quantidades e valores máximos 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
SOFTWARES DE MODELAGEM BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), 
COM LOCAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK, 
POR UM PERÍODO DE 36 MESES (CADA) E SERVIÇOS TÉCNICOS  
ESPECIALIZADOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, E 
ADEQUAÇÃO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS LEI N° 14.133/2021 PD 1266/2023. 

  

1.1- ITENS: 

 
Ite
m 

Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em 
R$ 

Vlr Total 

1 3 UNIDAD
E 

ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION IC 
COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD 3-YEAR SUBSCRIPTION. 

R$ 66.415,60 R$ 
199.246,80 

2 24 HORAS CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA R$ 250,00 R$ 6.000,00 

3 72 HORAS CAPACITAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA. R$ 600,00 R$ 43.200,00 

 TO
TAL 

R$ 
248.446,80 

TOTAL GERAL R$ 
248.446,80 

 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SOFTWARE 

 

 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 menor tempo. 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. 

 AutoCAD MEP – Software para projetos 2D e 3D, oferecem 

funcionalidades para projetos de instalações hidráulicas, elétricas e de ar 

condicionado, com checagem de interferência entre as disciplinas, detector 
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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 
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três frentes técnicas da construção, sendo: Arquitetura (Revit Architecture); 

Estruturas (Revit Structure) e Sistemas de instalações prediais (Revit 

MEP). 

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). 

Autodesk Docs - O Autodesk Docs fornece gerenciamento de 

documentos baseados na nuvem e um ambiente de dados comuns na 

plataforma Autodesk Construction Cloud. Com o Autodesk Docs, melhorar 

a precisão reduzindo erros e retrabalho, simplificar os fluxos de trabalho de 

revisão e aprovação e alinhar os membros da equipe e facilitar o 

cronograma do projeto. 

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 pré-moldadas de concreto ou de vigas de aço, definindo a 
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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.  

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 Plant 

3D.  

Autodesk Advance Steel – Solução para modelagem, detalhamento e 



69 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

          

 

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 pré-processamento 

(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 pós-

processamento (visualização dos resultados por meio de relatórios e 

gráficos, incluindo diagramas, mapas e animações de deformações). 

 

    REQUISITOS TÉCNICOS (obrigatórios) 

 

A LICITANTE deve ser revenda autorizada da Autodesk, apresentando, para tal, 

documento do fabricante que o comprove.  

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 

software aplicativo, com garantia de atualizações de qualquer um dos produtos e em qualquer 

quantidade.  

O software contratado deve ter garantia para manutenções corretivas e de segurança, bem 

como absorver evoluções de versão, sem ônus, durante a vigência do contrato da licença. 

AutoCAD LT - Software que permite a criação e confecção de desenhos técnicos 2D 

através de ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, polígonos, 

polilinha, raio, donut, splice, elipse e outras geometrias. 

 Autocad Revit LT Suite, é uma suíte de ferramentas simplificadas que ajudam na 

produção de documentação e de projetos de arquitetura 2D e 3D de alta qualidade em um 

ambiente coordenado e baseado em modelos BIM. 
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 O Autocad Revit LT Suite, engloba de forma combinada as capacidades das seguintes 

aplicações:  

Revit LT - 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 de arquitetura desenvolvidas para apoiar os fluxos de trabalho do modelo 

de informação da construção (BIM).  

AutoCAD LT - Software que permite a criação e confecção de desenhos técnicos 2D 

através de ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, polígonos, 

polilinha, raio, donut, splice, elipse e outras geometrias. 

Para implementação das soluções, além das tecnologias de softwares, também é 

necessário contratar serviços técnicos especializados, para apoio na implantação da metodologia 

BIM e no uso dos diversos softwares a serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Ituporanga – 

SC, para atender as necessidades dos projetos e obras.  

Na aquisição dos softwares supracitados, a contratada deverá prestar no mínimo 60 horas 

de consultoria técnica especializada, sendo que tais horas serão utilizadas opcionalmente, sob 

demanda durante o período de vigência do contrato, para auxiliar na implementação BIM através 

do uso das soluções Autodesk que contemplam a AEC Collection e poderá ser utilizado para: 

 

 Diagnóstico dos processos existentes e elaboração de planos de ação, objetivando a 

melhoria dos processos BIM da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA-SC ou sua 

ampliação dentro da empresa.   

 Treinamentos para capacitar as equipes no desenvolvimento de suas atividades 

exercidas, para conceber e estudar alternativas de projeto, levantar quantitativos, 

coordenar, aprovar e revisar projetos, criar bibliotecas e templates e para gerenciar a 

construção. Os treinamentos serão definidos e estruturados de acordo com as atividades 

das equipes, e com exercícios aplicados usando projetos reais. Serão feitos de forma 

gradativa em função da necessidade de utilização dos softwares nas atividades a serem 

desenvolvidas.  

 Aprofundar no conhecimento dos recursos, características e funcionalidades providas 

pelos softwares, permitindo otimizar a sua operação;  

 Propor e implementar melhorias de processos que possam produzir benefícios no uso 

dos softwares; 

  Apoio para executar projeto piloto; 

  Subsidiar na concepção de novos projetos com adoção de metodologias de trabalho 

utilizando os softwares contidos na AEC Collection, baseada em um conjunto de melhores 
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práticas no uso dos softwares e processos;  

 Apoio para elaborar instruções técnicas para contratar e receber seus projetos e obras 

utilizando BIM, contemplando as diversas disciplinas envolvidas;   

 Estabelecer e documentar melhores fluxos e processos utilizando conceitos BIM; 

  Elaborar templates e bibliotecas; 

  Prover customizações necessárias para facilitar a interoperabilidade entre os aplicativos 

e otimização dos processos. 

 

           REQUISTOS DE SUPORTE TÉCNICO 
 

O suporte técnico deverá disponibilizar: 

 

 Suporte telefônico sobre as funcionalidades dos produtos Autodesk, em português 

Brasil, onde poderão ser submetidas questões técnicas, que poderão ser respondidas por 

telefone ou e-mail. A contratada deverá disponibilizar relatórios mensais destes 

contatos/atendimentos, e eventuais falhas e/ou incidentes, e ações, oriundos dos mesmos. 

Esse suporte deverá estar disponível de segunda a sexta- feira em horário comercial (das 8:00 

às 17:00 horas), exceto feriados. O tempo para atendimento e prazo para a solução deve 

respeitar o Acordo de Nível de Serviço (SLA), conforme item abaixo deste Termo de 

Referência. 

Dentro dessa prestação de serviço de suporte técnico, requer-se da contratada: 

 

 Auxílio operacional e ajuda técnica para esclarecimento de dúvidas em 

funcionalidades nativas dos produtos Autodesk e, adicionalmente, em mensagens de 

erro apresentadas pelos produtos e/ou aplicações; 

 Auxílio operacional e ajuda técnica para a correção de erros, 

implementação/atualização de novas versões e pacotes de correções para os produtos 

Autodesk, e apoio para resolução de problemas decorrentes da utilização dos produtos 

Autodesk escopo deste Termo de Referência; 

 O suporte deverá estar disponível, via os canais oficiais formalizados junto à Prefeitura 

de Ituporanga SC, por telefone e/ou e-mail; 

  O tempo para atendimento aos incidentes, classificados pela Prefeitura Municipal de 

Ituporanga-SC, como incidentes, deverá respeitar o Acordo de Nível de Serviço (SLA) 

estabelecido neste ETP. 
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ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) 

 

A contratada deverá garantir a disponibilidade e desempenho dos produtos e serviços 

Autodesk, escopo desta contratação, por meio de sua gestão, seus canais de atendimento e 

suporte para os serviços prestados.  

Os incidentes, situações inesperadas e não programadas, deverão ser atendidas pelos 

serviços de suporte de primeiro e segundo níveis da contratada, considerando a seguinte 

classificação: 

 

Severidade Natureza do Incidente Tempo de Resposta 

 
1 

Muito 
Alta 

Defeitos que tem como 
consequência a indisponibilidade 
dos serviços e produtos. 

2 (duas) horas úteis após o 
registrodo chamado, para 
diagnóstico e solução de contorno 
ou definitiva. 

 
2 
Alta 

Defeitos ou configurações que 
tem como consequência 

a indisponibilidade 
dos serviços e produtos. 

4 (quatro) horas úteis após o 
registro do chamado, para 
diagnóstico e solução de 
contornoou definitiva. 

 
3 

Média 

Defeitos ou configurações que 
tem como consequência 

a
 indisponibilidad
e parcial dosserviços e produtos. 

8 (oito) horas úteis após o 
registrodo chamado, para 
diagnóstico e solução de contorno 
ou definitiva. 

 
4 

Baixa 

Defeitos que não comprometem o 
uso e/ou a usabilidade dos 
serviços e produtos. 

16 (dezesseis) horas úteis após o 
registro do chamado, para 
diagnóstico e solução de 
contornoou definitiva. 

 
5 

Muito 
Baixa 

Esclarecimento de dúvidas e/ou 
demandas que não comprometem 
ouso e/ou a usabilidade dos 
serviços e produtos 

24 (vinte e quatro) horas úteis após 
o registro do chamado, para 
diagnóstico e solução de 
contornoou definitiva. 

 
A contratada deverá prestar, durante toda a vigência do contrato, serviços de suporte à 

produção, e manutenções corretivas e preventivas abrangendo no mínimo:  

 Investigação e resolução dos incidentes e problemas nos produtos e serviços Autodesk, 
mesmo que  para isso seja necessário suporte junto ao fabricante, sendo que este suporte 
junto ao fabricante não gerará ônus à Prefeitura Municipal de Ituporanga-SC e deve ser 
gerenciado e administrado pela contratada;  
 

  A contratada deve respeitar, rigorosamente, os Tempos de Resposta (SLA), conforme a 
tabela constateacima, para incidentes e problemas registrados entre o horário compreendido 
entre 08:00 e 17:00 horas; 
 
GARANTIA 
 
O período de garantia do objeto desta contratação deverá ser igual para todos os serviços 
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objeto deste ETP. 
 
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 O proponente deverá apresentar comprovação da qualificação técnica operacional, 
nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, que comprove o credenciamento para revender licenças Autodesk em 
categoria Gold, ou superior.   
 

Capacidade para prestar serviços especializados relacionados aos produtos listados 
na acima. Entende�se por capacidade para prestar serviços especializados a 
comprovação de realização de, no mínimo, mil horas (1.000) de prestação de 
serviços utilizando a metodologia BIM, relacionada aos produtos acima. 
 

  Atestado de Capacidade Técnica, em papel timbrado, emitido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços técnicos 
especializados na implantação de soluções customizadas com BIM e GIS, utilizando 
a plataforma AEC Collection da Autodesk no setor público. 
 

  No(s) atestado(s) deve(m) constar a identificação do emitente, bem como o nome 
e o cargo do signatário, além do endereço completo, inclusive eletrônico, se existir, 
do órgão/pessoa emitente, para eventuais esclarecimentos, se a Prefeitura Municipal 
de Ituporanga-SC assim o julgar necessário.  
 

 Para os incidentes e problemas classificados como severidade Muito Alta ou Alta, 
registrados após às 17:00 horas ou aos finais de semana e feriados, a contratada 
deverá atendê-los, por meio de solução definitiva ou de contorno, em até 12 horas. 
 
 
1.2 Estimativa das quantidades  
 
 

Em relação ao quantitativo almejado, serão adquirida 03 (três) softwares de modelagem 

BIM (Building Information Modeling), com aquisição de assinaturas de licenças de software 

Autodesk, por um período de 36 meses (cada) e serviços técnicos especializados de acordo com 

especificações técnicas, em nome da Secretaria Municipal do Planejamento, da Prefeitura de 

Ituporanga – SC, 24 horas de consultoria técnica especializada e 72 horas de capacitação técnica 

especializada. 

 

Item Especificação Unidade de 
Medida 

          Quantidade 

 
01 

Architecture Engineering & 
Construction 

Collection IC Commercial New 

Single- user ELD 3-Year Subscription 

 
UNIDADE 

 
03 
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02 

 
 

Consultoria técnica especializada 

 
 

HORAS 

 
 

24 

 
03 Capacitação Técnica especializada HORAS 72 

 
 

1.3 ESCOPO DOS PROGRAMAS 
 
O escopo se dará em duas frentes:  
 

      01 denominada Engenharia de Agrimensura, para 02 pessoas (podendo alterar 
para até 04 pessoas) e com abordagem de construção de estradas e topografia;   

 

01 denominada Engenharia Civil, para 01 pessoa (podendo alterar para até 04 
pessoas) e com abordagem de projetos de Construção Civil. 

 

 

1.3.1 Capacitação Técnica especializada  

 

Os treinamentos deverão ocorrer de forma presencial, totalizando 72 horas.  

Poderá ser no município de Ituporanga (em área disponibilizada pela contratante) ou em 

outro local dentro do Estado de Santa Catarina (em área disponibilizada contratada) com 

distância máxima de 200km da Prefeitura de Ituporanga. Fica a cargo da CONTRATADA 

fornecer os computadores para execução dos cursos, os quais deverão ter hardware que 

atenda os requisitos mínimos para execução das ferramentas conforme disposto pelo 

fabricante das soluções que serão usadas nas capacitações.  

Os treinamentos serão voltados para as funcionalidades e boas práticas no uso do 

AutoCAD Civil 3D para Prefeitura Municipal De Ituporanga e terão ênfase conforme conteúdo 

programático apresentado em tópicos abaixo: 

1.3.1.1 Frente 1 – Engenharia de Agrimensura Esta terá um escopo abordando a 

Construção de Estradas e topografia através das soluções da ferramenta AutoCAD Civil 

3D, e outro software que a capacitação achar necessário.  

1.3.1.2 Frente 2 – Engenharia Civil Está terá um escopo abordando a Elaboração de 

Projetos de construção civil, através das soluções da ferramenta AutoCAD Civil 3D. 

 

1.3.2 Consultoria Técnica Especializada – 
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Deverão ser previstas horas de consultoria Técnica especializada prevendo as 

seguintes atividades:   

Esclarecimento de dúvidas relacionadas as funcionalidades e soluções apresentadas 

durante as capacitações.  

As sessões das mesmas deverão ocorrer de forma remota, através de ferramenta de 

reunião online (Teams, Zoom ou outra) entre os participantes das sessões de capacitação e o 

corpo técnico da CONTRATADA. 

 
2 BENS COMUNS 
 
2.1 Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, conforme 
artigo 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021. 

3 FORMA DE FORNECIMENTO 
 
3.1 O licitante vencedor deverá entregar os bens conforme descrições mínimas constantes no 
objeto, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a envio da autorização de fornecimento, do 
qual deverá ser entregue de no local indicado pelo setor responsável. 
 
4. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
 

4.1 Quanto à comprovação de preço compatível com o valor de mercado, referente 
Locação do Software a Secretaria de Planejamento contatou 02 (duas) empresas, 
conforme comprovam os orçamentos anexos. 
 
4.2 A estimativa do preço constará apenas nos autos do processo de licitação. 
 
 

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO BEM  
 
5.1 A administração rejeitará, no todo, ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações exigidas no edital. 

 
6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

 
6.1 A contratada obriga-se: 
 
6.1.1 Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo e prazo de garantia (conforme o caso); 
 

6.1.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 

 
6.1.3 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 
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6.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
6.1.5 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência; 
 
6.1.6 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
6.1.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1 A Contratante obriga-se a: 
 
7.1.1 Receber provisoriamente os bens, disponibilizando local, data e horário; 
 
7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos; 
 
7.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de  
servidor especialmente designado por Portaria; 
 
7.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
 

8  CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  
 
8.1 A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor responsável pela gestão do 
contrato, que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e 
de tudo dará ciência à Administração. 

 
8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e preposto. 

 
 1.2 - No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 
  
 1.3 - O Licitante vencedor deverá efetuar a entrega no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
após a envio da autorização de fornecimento do Setor responsável. A entrega deverá ocorer no 
local indicado pelo mesmo, sem nenhum custo adicional ao Município após Ordem de 
Fornecimento assinada pelos responsáveis, no local indicado pelo responsável da Prefeitura, 
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sem custo adicional, sendo de total responsabilidade da Licitante Vencedora o frete, carga e 
descarga do objeto, bem como, zelar pelo perfeito estado de conservação, enquanto estiver sob 
sua guarda; 
  
 1.4 - O Responsável pela certificação de recebimento fará a fiscalização e conferência dos 
serviços, verificando se o mesmo encontra-se de acordo com as condições exigidas no Edital. 
Caso não se encontre será devolvido e imediatamente substituído, sem qualquer ônus para a 
Administração. Se a substituição do objeto cotado não for realizada no prazo referido, a 
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei. 
  
 1.5 - O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da 
empresa pela qualidade e características dos serviços entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer 
irregularidades detectadas quando da realização dos serviços, durante o prazo contratual. 
  
 1.6 - A quantidade é estimativa para os próximos 12 (doze) meses, e será fornecida de 
acordo com as necessidades do Município de Ituporanga, sendo objeto de faturamento e 
pagamento os quantitativos efetivamente fornecidos. 
  
 1.7 - Toda comunicação entre a proponente vencedora e o Município, na pessoa do servidor 
designado como fiscal do contrato, será feita por meio de correio eletrônico (email), que será 
informado no ato da contratação.  
  
 1.8 - Todas as despesas com a prestação dos serviços correrão por conta da proponente 
vencedora, despesas estas previstas e/ou computadas na proposta.  
  
 1.9 - O descumprimento dos prazos e condições acima previstas ensejará a revogação do 
contrato e a aplicação das sanções legais previstas.  
  
 1.10 - A prestação dos serviços e a emissão da respectiva nota fiscal estão condicionadas ao 
recebimento da Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente.  

 
 

2. DO PAGAMENTO 
 
 4.1 - Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade dos serviços 
realizados com o discriminado na respectiva nota fiscal, mediante o aceite do servidor designado 
e de acordo com a programação financeira da Administração Municipal de Ituporanga, 
obedecendo ao descrito abaixo: 
  
 4.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária, informado pelo 
contratado em sua proposta mediante a respectiva nota fiscal, em até 28 (vinte e oito) dias após 
o recebimento da nota fiscal. 
  
 4.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo; 
  
 4.4 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
  
 4.5 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 
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ANEXO VII 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  13/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  11/2023 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

Razão Social:_________________________________________________. 

CNPJ___________________________________________________. 

Endereço:__________________________Bairro__________________________. 

Cidade: ________________ Estado: ___________  CEP:_______________. 

Telefone: (______) ____________ whatsapp: (______) ______________________ . 

Nome da pessoa para contatos:______________________________________. 

Telefone: (______) ________________ E-mail: __________________________. 

Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa:_________________________________. 

Conta Bancária________________ Agencia____________ Banco _______________.  

Preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

RG nr.: ______________________     CPF: ______________________________. 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato 

específico para assinatura do contrato. 

Data: 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo 
juntamente com o envelope da documentação. Caso essa empresa seja 
vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente 
a este procedimento licitatório.  
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