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Modalidade: Pregão Presencial N.º 001/2020
Processo Licitatório nº 001/2020
Objeto: Constitui objeto a contratação de revenda homologada pela autodesk
para o fornecimento de assinaturas de licenças de uso do software autocad,
incluindo suporte técnico com garantia de instalação, utilização e atualização
do software, para atender as necessidades da Prefeitura do Município de
Cláudio, de acordo com especificações contidas no anexo II do edital.

RECIBO

A Empresa ________________________retirou este edital de
licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
___________________

ou

pelo

fax:

__________________________.
Telefone de contato: ______________

Local, _____/____/2020.

______________________________
Assinatura representante legal
Doc./CNPJ

OBS 1: O ENDEREÇO ELETRÔNICO E O FAX CONSIGNADOS NESTE RECIBO
SERÃO UTILIZADOS PARA COMUNICAÇÕES OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL AOS LICITANTES, QUANDO NECESSÁRIO E, O MESMO DEVERÁ
SER REMETIDO À COMISSÃO PEMANENTE DE LICITAÇÃO PELO FAX: (37) 33814823.

ATOS UNILATERAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTES AO
PROCESSO LICITATÓRIO QUE NÃO FOREM COMUNICADOS AO LICITANTE
POR
FALTA
DOS
ENDEREÇOS
ACIMA,
NÃO
IMPLICARÁ
EM
RESPONSABILIDADE PARA O LICITANTE.
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PROCESSO DE LICITAÇÃO: nº 001/2020
Contratante: Município de Cláudio-MG
MODALIDADE: Pregão nº 001/2020
TIPO: Menor Preço Global

Abertura dos
envelopes:
Dia: 23/01/2020
Às 10h

A Prefeitura Municipal de Cláudio - MG, mediante o pregoeiro designado pela Portaria
Municipal nº 260 de 06 de Novembro de 2019, torna público para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, a fim de selecionar
proposta para aquisição objetivando aquisição dos objetos enunciados no Anexo II
deste edital.
A abertura da sessão será às 10h do dia 23 de Janeiro de 2020, quando serão
recebidos os envelopes documentação e proposta, relativos à licitação, e
credenciados os representantes das empresas licitantes.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02,
subsidiariamente a lei n. º 8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal
n.º 66 de 02 de Maio de 2007 (que regulamenta o Pregão no município), e o Decreto
Municipal 110 de 07 de Janeiro de 2008 (que Institui o Sistema de Registro de Preços
na modalidade pregão), Lei Complementar nº 123/2006 e pelas demais normas e
condições estabelecidas neste edital.
Este edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Cláudio, a qualquer
interessado, no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cláudio,
situado a Av. Presidente Tancredo Neves, nº 152 - Centro.
I - DO OBJETO
Constitui objeto a contratação de revenda homologada pela autodesk para o
fornecimento de assinaturas de licenças de uso do software autocad, incluindo
suporte técnico com garantia de instalação, utilização e atualização do software,
para atender as necessidades da Prefeitura do Município de Cláudio, de acordo
com especificações contidas no anexo II do edital.
1.1 - Fazem parte integrante deste edital a Declaração de Habilitação (Anexo I)
Relação do objeto (Anexo II - com respectiva discriminação), Declaração da não
existência de trabalho para menores (Anexo III), Minuta de Contrato (Anexo IV),
Credenciamento para assinatura da ata (Anexo V), Modelo de Proposta Comercial
(Anexo VI), Modelo de Declaração de Microempresa (Anexo VII) e Modelo de
Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Anexo VIII).
1.2 – Fica estimado o valor global de contratação de até R$ 223.844,00 (duzentos e
vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais);
II – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar deste pregão as empresas:
2.1.1 – estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas
neste edital e anexos;
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2.2 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste
edital, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1, sua
proposta comercial conforme solicitado no item 4 deste edital, e no envelope nº 2 a
documentação comprobatória da habilitação solicitada no item 6 deste edital, sendo
que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ e
endereço, os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Cláudio – MG
Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”
Nome do Licitante:
CNPJ Nº:
Endereço:
Processo de Licitação nº 001/2020
Pregão Presencial n.º 001/2020 – 23/01/2020

Prefeitura Municipal de Cláudio – MG
Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO”
Nome do Licitante:
CNPJ Nº:
Endereço:
Processo de Licitação nº 001/2020
Pregão Presencial n.º 001/2020 – 23/01/2020

2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.3.1 – concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
2.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso ou por esta tenham sido declaradas inidôneas;
2.3.3 – estrangeiras que não funcionam no país.
III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório (Anexo 01), venha a responder por sua
representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, apresentar cópia do
contato social da empresa, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro
documento equivalente, que contenha foto.
3.1.1 – Aberta à sessão, os interessados e seus representantes deverão estar
devidamente credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para direitos de assumir obrigações decorrentes de tal
investidura.
IV – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 1
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4.1 – A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser
fornecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e
anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:
a) Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 01 (uma) via em
papel timbrado da licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada;
b) A razão social do licitante, o endereço completo, número de inscrição e CNPJ, o
número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver;
c) Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório
d) Prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua apresentação;
e) Prazo de entrega do objeto, que não poderá ser superior a 05 (cinco) dias
contados do recebimento de cada Ordem de Fornecimento.
4.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito
ao pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
4.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
4.4 – Nos preços indicados na proposta deverão estar computados todos os custos
inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, fretes (CIF), cargas, descargas,
despesas com embalagens, despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros
relacionados com o objeto do Edital, de modo que o valor proposto constitua a única
e total contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente certame, sem
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Cláudio.
4.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste
será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a
licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.
V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço
global.
5.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
5.3. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
modelo estabelecido ao anexo 01 deste Edital deverá ser apresentada fora dos
envelopes nºs 1 e 2.
5.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
5.4.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital.
5.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
5.5.1. A seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10%
superiores àquela.
5.5.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até
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o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
5.6. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso
de empate de preços.
5.7. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
5.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
à proposta de menor preço.
5.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação dos mesmos.
5.10. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
5.11. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e
não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se
para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será
assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:
5.12- O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte,
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou
superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para
que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusão do direito de preferência.
5.13 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas
empatadas, nas condições do subitem 5.10.
5.14 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência,
respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de
pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas
no subitem 5.10.
5.15 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata
o subitem 5, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado
o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
5.16 O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com
base nas disposições dos subitens 5.10 e 5.13, ou, na falta desta, com base na
classificação de que trata o subitem 5, com vistas à redução do preço.
5.17. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
5.18. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
5.19. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação da licitante.
5.20 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos
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documentos indicados no 6.1, alíneas "a" a "b" do Edital, ainda que os mesmos
veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.
5.21 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do
subitem 5.19, deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
5.22 - A comprovação de que trata o subitem 5.20, deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em
que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração.
VI – HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N.º 2)
6.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes
documentos:
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
Observação: A documentação de habilitação jurídica, caso seja apresentada no
credenciamento, não há necessidade de apresentar novamente.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
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e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.
f) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
conforme Anexo III;
g) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio
da pessoa física.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Homologação emitida pela Autodesk para revenda do participante;
6.2 - Fica assegurado o direito às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de
apresentarem a comprovação de regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
prorrogável por igual período em observância ao parágrafo primeiro do artigo 43 da
Lei Complementar nº 123/2006.
6.3 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão
Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Cláudio das 08h 30 às 16h 30
horas. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das
informações nelas contidas por parte do pregoeiro.
VII – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7.1 – Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer cidadão e até 02 (dois) dias úteis, qualquer licitante poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
7.1.1 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
7.1.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
VIII – DOS RECURSOS
8.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
8.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
IX – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para
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apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para
a homologação.
9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro deverá encaminhá-lo à autoridade competente.
9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
9.5. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
X – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
10.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
04.122.0001.4.106 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e
Gestão
3390 40 – Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação
XI – FISCALIZAÇÃO
11.1 – O Município de Cláudio, através de representante, exercerá a fiscalização do
contrato, através dos Senhores Weliton Alessandro de Freitas Barroso e Henrique
Lucas Amaral dos Santos, que registrará todas as ocorrências e as deficiências
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
13.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Cláudio, em nada
restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que
concerne à execução do objeto do contrato.
XII – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
12.1 –O prazo de entrega do objeto pelo licitante vencedor dentro do Município de
Cláudio, será de acordo com o termo de referência, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento.
12.2 – A entrega do objeto será na Prefeitura Municipal, na Av. Presidente Tancredo
Neves, nº 152, Centro e será fiscalizado por funcionário responsável, o que não
eximirá a CONTRATADA a responsabilidade pelo fornecimento, notadamente nos
aspectos de qualidade, ou quaisquer outras alterações que venham interferir na
qualidade dos produtos ofertados.
12.3 – A Prefeitura Municipal de Cláudio - MG reserva-se o direito de não receber os
equipamentos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo
cancelar o contrato e aplicar o disposto no artigo 24 inciso XI da Lei Federal nº
8.666/93, como também as sanções previstas na cláusula XVI deste Edital.
12.4 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas,
equipamentos em que se verifiquem irregularidades.
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XIII – PAGAMENTO
13.1 – O pagamento será efetuado após liberação de recursos por parte do Órgão
Gestor, a entrega dos equipamentos e aceitação dos mesmos, e respectiva Nota
Fiscal no almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO.
13.1.1 - DADOS PARA FATURAMENTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO
CNPJ: 18.308.775/0001-94
INCRI.EST. ISENTO
A. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 152 - CENTRO
CEP- 35530.000 – CLÁUDIO-MG
13.1.2 – A nota fiscal correspondente, deverá constar o código da ordem de
fornecimento a ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da
Prefeitura Municipal de Cláudio, que somente atestará a entrega dos equipamentos e
liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante
vencedora, todas as condições pactuadas.
13.2. O prazo para entrega do objeto do presente Processo Licitatório será de 05
(cinco) dias, a partir da Ordem de Fornecimento emitida através do funcionário
responsável pelo Setor de Compras da Administração.
13.3 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da
Prefeitura Municipal de Cláudio e o pagamento ficará pendente até que aquela
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Cláudio.
XIV – SANÇÕES
14.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante
vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Cláudio, resguardados
os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n°
8.666/93;
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento)
calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência,
até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste,
caracterizando a inexecução parcial;
c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de
02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
d) Advertência.
14.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n°
8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
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14.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Cláudio, via
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Cláudio.
14.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na
Prefeitura Municipal de Cláudio, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma
da lei.
14.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar
documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta
licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Cláudio e será descredenciado do CRC Municipal, pelo
período de 05 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste
edital, no contrato e nas demais cominações legais.
14.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
XVII– DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – A Prefeitura Municipal de Cláudio poderá cancelar de pleno direito à nota de
empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o
respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde
que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla
defesa quando esta:
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros
fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas
ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que
contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de
Cláudio;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer
dispositivo legal que a autorize.
15.2 – A Prefeitura Municipal de Cláudio poderá, por despacho fundamentado do
Pregoeiro e até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização
ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo
licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante.
15.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante
parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado.
15.3.1 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
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15.4 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas
no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão
registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações
impertinentes ao certame.
15.5 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional
aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
15.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de máfé, a Prefeitura Municipal de Cláudio comunicará os fatos verificados ao Ministério
Público para as providências cabíveis.
15.7 – É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deva constar no ato da sessão pública.
15.8 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de
Cláudio – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.9 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente edital, deverá ser encaminhado por escrito ao pregoeiro, no
Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cláudio, no horário de
08h30 às 16h30.
15.10 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
15.11 – Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da
legislação regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei
Federal n° 10.520/02.

Cláudio (MG), 08 de Janeiro de 2020.

Andréia Aparecida de Oliveira
Pregoeira

Controladoria do Município
Maria da Consolação Pereira

Juliana Aparecida Oliveira Clarks
Advogada Geral do Município
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ANEXO I
PREGÃO Nº......
Processo Nº.......

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

__________________________________________, CNPJ nº ____________
(Nome da Empresa)
sediada à ____________________________________________________________
(Endereço completo)
declara , sob as penas da lei , que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que os envelopes nº1 e 2 contêm a indicação do objeto, o preço oferecido e a
documentação de habilitação, respectivamente.

____________________,________de_______ de 2020.

____________________________________________
(Nome completo do declarante)
_______________________________________________
(Nº do RG do declarante)
_____________________________________________
(Assinatura do declarante)
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
Constitui objeto a contratação de revenda homologada pela autodesk para o
fornecimento de assinaturas de licenças de uso do software autocad, incluindo
suporte técnico com garantia de instalação, utilização e atualização do software,
para atender as necessidades da Prefeitura do Município de Cláudio, de acordo
com especificações contidas no anexo II do edital.
Detalhamento do Objeto:
 Licenciamento através de Assinatura (Autodesk Subscription) por um período de
36 (trinta e seis) meses (3 anos);
 Sistema de checagem do licenciamento através da web de usuário nomeado;
 Licenciamento local (single user);
 Pacote de softwares para elaboração e detalhamento 2D e 3D abordando as
seguintes disciplinas:
 Projetos mecânicos
 Projetos de painéis elétricos
 elaboração de mapas temáticos e ferramentas para planejamento, projeto
e gerenciamento de dados CAD e GIS
 Projetos de instalações elétricas, hidráulicas e ar-condicionado
 Projetos de arquitetura
 Projetos de tubulações de plantas industriais
 Solução para vetorização de arquivos raster

Solução que facilita a criação e confecção de desenhos técnicos através de
ferramentas para desenho de: pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos,
polígonos, polilinha 3D, raio, donut, spline, elipse, entidades complexas
(agrupamento de entidades mais simples).

Recursos para criação e edição de tabelas, fornecendo número de linhas e
colunas. Recursos para manipulação de tabelas como inserção e remoção de
linhas e colunas e mesclagem de células. Formatação de tabelas a partir de
estilos.

Compartilhar as vistas de projeto publicando-as na nuvem.

Recurso para cortar um objeto que cruza outro, eliminando todo o desenho
de um lado ou outro da interseção.

Recurso para estender um objeto para que interseccione com um outro.

Ferramentas para mover, rotacionar, escalar e esticar objetos.

Permite plotagem em background de arquivos de desenho.

Recursos para renderizações, incluindo estudo de iluminação solar e
bibliotecas foto-realistas de materiais.

Suporte a aplicativos desenvolvidos em linguagem Autolisp.

Recursos para simular câmeras e passeios virtuais em projetos
tridimensionais.

Linhas de centro e marcas de centro inteligentes. Ao mover objetos
associados, as linhas de centro e a marcas de centro se movem
automaticamente com o objeto.

Disponibilidade de linha de comandos com atalhos de teclado para acionar
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recursos do software sem a necessidade de uso de menus, possibilitando ao
usuário o uso das duas mãos para agilizar tarefas de projeto.
Suporte ao uso de cores em gradiente e a True Color (24 bits para
representar a cor de cada pixel, o que possibilita a codificação de cerca de 16
milhões de cores).
Compatibilidade total com arquivos em formato DWG gerados pelas versões
do AutoCAD até AutoCAD 2020.
Recursos para modelagem e edição de objetos em 3 dimensões.
Ferramentas para a criação, subtração e edição de superfícies e sólidos em
3 dimensões que contenham faces definidas por superfícies complexas, em
um único ambiente, sem a utilização de softwares externos.
Extraia contornos (curvas isolinha) através de um ponto específico de uma
superfície ou face de um sólido para determinar as linhas de contorno de
qualquer forma. A ferramenta exibe uma visualização da spline resultante
antes da seleção do ponto. Você pode especificar a direção das linhas
isométricas na direção U ou V.
Recursos para inserção de texturas em superfícies em 3 dimensões
complexas.
Recursos para adicionar comportamentos dinâmicos a bibliotecas de blocos
que permitem a duplicação, edição, rotação, movimentação e criação de
blocos através de operações de selecionar e arrastar/selecionar.
Recurso para inclusão de assinatura digital no arquivo de desenho.
Capacidade em anexar e visualizar modelos do Autodesk Navisworks.
Linha de comando inteligente que reconhece o que o usuário está digitando
esteja no começo, meio ou fim do nome do comando, e exibe os comandos
relacionados à palavra digitada, como sinônimos, traduções.
Disposição de desenhos em abas na parte superior à área de trabalho, com
a facilidade de criar um novo arquivo apenas selecionando o sinal de adição,
como em um navegador da Web.
Capacidade de importar arquivos em formato SKP (do programa Sketchup).
Capacidade de alinhamento de texto de forma dinâmica reposicionando um
dos nós.
Capacidade de transformação automática de texto fazendo uma fração de
números separados por barra transformar-se na disposição de numerador
sobre denominador separando-os por uma linha horizontal, possibilitando
modificar as propriedades da fração para exibir o numerador e denominador
com um separador diagonal.
Recurso que permite a criação de caixas de texto com transparência,
mostrando os desenhos por detrás da caixa, e que possibilitem a modificação
de seu tamanho de forma intuitiva, pelos lados ou pelos cantos.
Capacidade de correção de texto quando se digita com a tecla Caps Lock
ativada e se pressiona a tecla Shift, e desligamento automático da tecla de
Caps Lock após dar um espaço ou pular uma linha, permitindo que continue
a digitar sem interrupções.
Capacidade de itemização e enumeração de forma automática. Ao digitar
em uma caixa de texto, no início de uma linha, um símbolo, letra ou número
seguido de “.”, “)”, “>”, “}”, “,” ou “]” cria-se uma lista.
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Recursos de edição de texto como sobrescrito e subscrito, localizado em
aba diferenciada no painel de recursos, disponível ao editar caixas de texto,
tabelas, indicações e cotas.
Recursos de edição de texto que permitem a definição de tabulações,
alinhamento de parágrafos e espaçamento entre linhas.
Dimensionamento Inteligente.
Alinhamento de Texto.
Importar a geometria de um arquivo PDF no seu desenho.
Scripts LISP/ARX
Interface do usuário personalizável.
Recurso que permite uma interação colaborativa em equipe através de
anotações compartilhadas no projeto em tempo real.
Compartilhamento no Facebook e no Twitter.
Capacidade de geolocalização através de uma biblioteca de sistemas de
coordenadas que permite a introdução de Live Maps, no fundo do desenho,
alterar tamanho de exibição, transparência, contraste e brilho do mapa
(aéreo, de ruas, ou híbrido).
Formatos nativos: *.dwg, *.dws, *.dwt, *.dxf
Formatos Suportados para importação: *.3ds, *.sat, *.CATPart;
*.CATProduct, *.fbx, *.igs, *.iges, *.ipt, *.iam, *.jt, *.wmf, *.dgn, *.prt, *.x_b,
*.x_t, *.prt, *.asm, *.g, *.neu, *.3dm, *.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm, *.ste, *.stp,
*.step, *.rcp, *.rcs.
Formatos suportados para exportação: *. dwf, *.dwfx, *.fbx, *.wmf, *.sat, *.stl,
*.eps, *.dxx, *.bmp, *.dwg, *.dgn, *.iges, *.igs, *.pdf.
Suporte aos sistemas operacionais Microsoft Windows 10 (somente 64-bit);
Microsoft Windows 8.1 (somente 64-bit) e Microsoft Windows 7 (somente 64bit).

Solução com instalação independente de CAD para projetos de arquitetura com
as principais características e funcionalidades:
 Solução que permite ganho de produtividade no desenvolvimento de
documentação para projetos arquitetônicos, baseada em objetos.
 Solução que permite trabalhar em processos mistos 2D e 3D.
 Recursos que permitem organização otimizada da área de trabalho, uma
janela de desenho maior e acesso mais rápido às ferramentas e comandos.
 Vasta biblioteca de componentes de pormenores e potentes ferramentas de
anotações-chave.
 Recurso que permite ao usuário desenhar e documentar seus projetos
utilizando paredes, portas e janelas.
 Possibilidade de marcar o desenho automaticamente com etiquetas,
incluindo áreas de divisões.
 Geração e atualização de cortes automáticos.
 Capacidades de visualização do projeto totalmente integradas.
 Disponibilidade de bibliotecas de elementos arquitetônicos e detalhes
construtivos, para desenvolvimento de projetos e documentação.
 Recursos de modelagem tridimensional de massas para estudos
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preliminares.
Biblioteca de materiais para aplicação em cenas e objetos.
Recurso de suporte à renderização foto realista.
Solução que permite o cálculo automatizado de quantitativos por ambiente.
Navegação de Projeto com função Check In / Check Out.
Diferenciação de versão por sistema Color-Coded.
Estilo de Importação e Pesquisa simplificados.
Pré-visualizar estilos de objetos arquitetônicos.
Visualizador de Estilos móvel.
Mudança em tempo real de Fillet/Chamfer.
Movimentação de paredes dinâmicas.
Limpeza de Seção.
Propriedades de telhado (roof) em tabelas de inventário.

Solução com instalação independente de CAD 2D para projetos mecânicos com
as principais características e funcionalidades:
 Capacidade de criação de componentes mecânicos normalizados
segundo normas internacionais (DIN, ISO, JIS, ANSI, GB, CSN e BSI),
dentre os componentes inclui‐se:
 Parafusos, porcas e arruelas;
 Pinos, rebites e mancais;
 Plugs, engraxadeiras e anéis de vedação;
 Rolamentos e componentes para eixos;
 Perfis estruturais;
 Furos passantes, cego e oblongo;
 Saídas de Ferramenta, chavetas e saídas de rosca.
 Barra de ferramentas específicas para desenhos mecânicos, dentre as
ferramentas inclui‐se:
 Linhas de interrupções;
 Linhas de cortes;
 Linhas de construção auxiliar que facilitam a criação de projeções de
vistas;
 Hachuras de acordo com normas mecânicas.
 Ferramentas para dimensionamentos de acordo com normas mecânicas e
com capacidade para:
 Espaçamento entre dimensões automático e configurável;
 Capacidade de juntar (somar) duas ou mais dimensões;
 Capacidade para inserir novas dimensões a partir de dimensões já
existentes;
 Capacidade de arranjar as dimensões de forma automática, ordenando as
dimensões de acordo com espaçamentos pré‐definidos;
 Ferramenta que permita a inserção de desvios dimensionais (tolerâncias)
de forma automática, bastando para isso selecionar a dimensão e o
desvio desejado;
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 Ferramenta para criação de detalhes automáticos que permita criar vistas
em detalhe ampliado ou reduzido mantendo vínculo com a vista de
origem;
 Funcionalidade de criação de Tabelas de Furações automáticas,
mantendo relacionamento entre os itens da tabela e os furos na
geometria;
 Capacidade de criação de tabelas de revisões e legendas, de acordo com
norma inglesa e métrica;
 Capacidade de criação de Listas de Materiais automáticas e seus
respectivos balões;
 Funcionalidade de gerenciamento automático de Layers (camadas),
orientado à tipo de objetos;
 Capacidade de criação de linhas ocultas automáticas, bastando para isso
selecionar os objetos que estão sobre as geometrias a serem definidas
como ocultas (geometrias sobrepostas ‐ tracejadas);
 Ferramentas para criação de componentes de máquinas e cálculos
mecânicos, dentre elas destacam‐se:
 Criação automática de eixos;
 Criação e cálculos de cames;
 Criação e cálculos de polias e correias;
 Capacidade de cálculos por elementos finitos 2D.
Solução com instalação independente de CAD 2D para projetos elétricos com as
principais características e funcionalidades:


















Solução para desenhos elétricos baseada em AutoCAD.
Geração de desenhos esquemáticos a partir das instruções de E/S
(Entrada/Saída) do CLP (Controlador Lógico Programável) definidos para o
projeto e listados em uma planilha eletrônica.
Checagem de erros em tempo real, alerta sobre erros críticos como anilhas e
tags duplicados, fios sem conexão, numeração de bornes e diversas outras
inconsistências.
Ferramentas de criação e edição de esquemas
Reutilização de circuitos
Reaproveitamento de desenhos criados no AutoCAD
Biblioteca de simbologia normalizada de dispositivos elétricos, pneumáticos,
hidráulicos e P&ID seguindo padrões internacionais como: AS, GB, IEC,
IEEE, JIC e JIS.
Anilhamento de fios e tagueamento de componentes automático
Geração automática de relatórios (BOM, De/Para, Borneiras e entre outros)
Criação inteligente de layout de painéis
Compartilhar desenhos elétricos através de formato nativo DWG
Associatividade com o Autodesk Inventor
Integração com componentes elétricos 3D no Inventor
Gerenciamento de Terminais e Jumpers
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Referência cruzada e endereçamentos (Sinais De/Para)
Publicação em lote de desenhos para o formato PDF com hiperlink
Criação inteligente de diagramas com conectores
Catálogo com códigos de fabricantes (AB, ABB, GE, Schneider Electric,
Siemens e entre outros).

Software com instalação independente para elaboração de mapas temáticos e
ferramentas para planejamento, projeto e gerenciamento de dados CAD e
GIS, com as principais características e funcionalidades:
 Suporte a diferentes sistemas de coordenadas.
 Suporte com FDO (Feature Data Object) para versões Oracle, MySQL e
ArcGIS.
 Suporte ao Provedor ArgGIS de 64bits.
 Criação de novos sistemas de coordenadas.
 Conversão entre diferentes sistemas de coordenadas.
 Suporte aos seguintes formatos de dados vetoriais: DWG versão 2002 até
2018, DWF, DXF, ESRI ShapeFile, GML (Geographic Markup Language)
Version 2, MapInfo MID/MIF, MapInfo TAB, MicroStation DGN, SDTS, VML,
VPF.
 Suporte aos seguintes formatos de dados raster: BMP, MrSID, ECW, TIFF,
GeoTIFF, CALS-I, FLIC, GeoSpot, IG4, IGS, JFIF, JPEG 2000, PCX, PICT,
PNG, RLC, TARGA, DEM.
 Acesso nativo e direto a dados espaciais armazenados nos seguintes
sistemas gerenciadores de banco de dados: Oracle Locator ou Spatial, MS
SQL Server, MySQL, ESRI ArcSDE, Postgres/PostGIS.
 Acesso nativo e direto a entidades pontuais armazenadas em qualquer banco
de dados padrão ODBC.
 Funcionalidade para criação de joins (associação) entre uma tabela de dados
espaciais e uma tabela de atributos de tal forma que permita visualizar os
atributos provenientes da tabela associada juntamente com os dados da
tabela espacial.
 Leitura de serviços Web no padrão OGC Web Map Service (WMS) e Web
Feature Service (WFS).
 Permitir que vários usuários editem os mesmos arquivos simultaneamente. O
sistema deverá fazer o controle de acesso multiusuário, não permitindo que
dois ou mais usuários atualizem uma mesma entidade ao mesmo tempo.
 Efetuar o controle de acesso multiusuário a entidades de banco de dados
espacial. Efetuar o lock de entidades atualizadas, não permitindo atualização
simultânea de uma mesma entidade por mais de um usuário.
 Permitir o controle de usuários. Deve ser possível cadastrar os usuários com
login e senha no sistema e atribuir permissões de acesso a funcionalidades
específicas.
 Capacidade de trabalhar com entidades 2D e 3D.
 Capacidade de armazenar atributos de entidades junto com o arquivo do
desenho ou em qualquer banco de dados relacional que atenda o padrão
OLE DB/ODBC.
 Funcionalidade para verificar se um arquivo está dentro de um padrão
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especificado (nomes de camadas, tipos de linhas, espessura de linhas, etc).
Recursos de snapping: ponto final, ponto médio, centro, nodo, quadrante,
interseção, extensão, inserção, perpendicular, tangente, ponto mais próximo,
interseção aparente, paralelo.
Recursos de vistas.
Recursos de coordenadas geométricas tanto na digitalização de objetos,
quanto na consulta de coordenadas de objetos.
Funcionalidade para gerar automaticamente um caderno de mapas para
plotagem a partir de um conjunto de arquivos de mapas, sem necessidade de
abrir todos os arquivos de mapas.
Funcionalidade de rubber sheeting (ajuste não-uniforme) de dados vetoriais e
imagens a partir de um conjunto de pontos de controle. Possibilidade de
ajustar todas as entidades de um mapa ou um subconjunto delas.
Capacidade de quebrar automaticamente entidades em uma dada fronteira
ou de gerar vértices na fronteira.
Funcionalidades para exibir apenas entidades resultantes de uma consulta,
ao invés de carregar todas as entidades do arquivo. Os critérios para
definição da consulta deverão ser: propriedades das entidades (como cor,
espessura de linha, camada, etc), atributos de dados ou critérios espaciais.
Capacidade de armazenar as definições de consultas em arquivos.
Capacidade de gerar resultado da consulta como arquivo texto.
Funcionalidades para correção (limpeza) de desenhos: remover duplicados,
apagar entidades pequenas, quebrar objetos que se cruzam, estender
undershoots, extensão de objetos que quase se cruzam (interseção
aparente), convergir nodos próximos, dissolver pseudo-nodos, apagar
objetos soltos, simplificar objetos, remover objetos de comprimento zero,
adicionar ou remover vértices de poli linhas 3D.
Funcionalidade para gerar mapas temáticos a partir de propriedades das
entidades ou atributos armazenados no próprio desenho ou em banco de
dados.
Funcionalidade para configurar exibição de objetos em função da escala.
Capacidade de definir simbologia composta para entidades. Por exemplo,
definir uma simbologia como combinação de dois tipos de linha diferentes,
com cores e espessuras diferentes.
Capacidade de fazer mapas 2D e 3D de elevação, de declividade e de
direção de superfícies usando arquivos DEM.
Funcionalidades para criação, edição e remoção de topologias dos tipos:
nodo, rede e polígono.
Efetuar as seguintes análises de topologia: caminho mais curto, melhor rota,
fluxo, overlay, dissolve, buffer.
Permitir associar documentos tais como arquivos texto, planilha, imagens a
entidades.
Capacidade de gerar rótulos automáticos para as entidades a partir de
propriedades ou atributos de dados das entidades armazenados no próprio
arquivo de desenho ou em bancos de dados relacionais.
Capacidade de geolocalização através de uma biblioteca de sistemas de
coordenadas que permita a introdução de Live Maps, no fundo do desenho.
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Solução com instalação independente de CAD para projetos de instalações
elétricas, hidráulicas e ar-condicionado com as principais características e
funcionalidades:
 Solução para projetos de instalações hidráulicas, elétricas e de arcondicionado baseada em objetos.
 Suporte a trabalhos em processos mistos 2D e 3D.
 Possibilidade de anexar automaticamente e modificar definições de conjunto
de propriedades.
 Recursos para o usuário adicionar sistemas e estilos existentes mais
rapidamente e restaurar arquivos corrompidos com o recurso de backup do
projeto.
 Facilidade para o usuário alterar as unidades de medida conforme o desenho
mudar.
 Recurso que permite alterar a camada de entidades de desenho em apenas
um clique.
 Facilidade de definir uma ordem para as camadas e visualizar as suas
alterações.
 Funcionalidade de entrada dinâmica para adicionar fios, tubos e muito mais.
 Documentação para criar, racionalizar e documentar vistas 2D.
 Busca de conteúdo integrado para facilitar o usuário a encontrar conteúdos
mais facilmente.
 Possibilidade de criar e gerenciar projetos conjuntos de folhas de desenho.
 Suporte de dados IFC.
 Cálculo automático de medidas de área através de comandos.
 Conexões escaláveis para clareza na plotagem.
 Checagem de interferências (dutos, tubos, estrutura).
 Funcionalidade para trabalhar com diagramas esquemáticos.
 Funcionalidade para criar e editar fiação e painéis.
 Funcionalidade para criar e editar tubos e transições.
 Catálogo de equipamentos de Hidráulica, Elétrica e Ar-Condicionado.
 Recurso para verificar interferência entre tubos e dutos flexíveis.
 Funcionalidade para criar e editar tubos e conexões.
 Inserção de templates que permitem configurar os símbolos de hidráulica,
elétrica e ar-condicionado adotados como padrão pela empresa ou
instituição.
 Recurso para visualizar tubos por linha única e usar o tamanho do tubo para
determinar a visualização.
 Rota por classe de pressão.
 Representação de cortes do projeto de hidráulica, elétrica e ar-condicionado.
 Navegação de projeto com função CheckIn / CheckOut.
 Diferenciação de versão por sistema Color-Coded.
 Pré-visualização de objetos ancorados.
 Backup de banco de dados de projetos elétricos (EPD).
 Exibição esperada da linha de trabalho.
 Visualizador Móvel de Estilos.
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Mudança em tempo real de Revisão.

Solução para vetorização com as principais características e funcionalidades:
 Solução que possibilita a conversão de desenhos técnicos impressos para
entidades vetoriais identificando, linhas, arcos, curvas e curvas de nível.
Permite atribuir elevação às curvas de nível durante o processo de
vetorização.
 Ferramenta de OCR (Optical Character Recognition) para conversão de
raster para vetor.

Ferramenta de transformação de sistemas de coordenadas de imagens
 Ferramentas para processamento de imagens: histograma para equalizar
imagens, ajuste de brilho e contraste, converter imagens em tons de cinza ou
coloridas para imagens bitonais, executar ajuste não linear de tons,
ferramenta de suavização e de sombras.
 Funcionalidade para inversão da parte clara e escura de imagens binárias,
coloridas e em tons de cinza.

Ferramentas para manipulação de entidades raster: Permite apagar
facilmente imagens raster, linhas, arcos e círculos.

Suporta os seguintes formatos de imagens: *.mrsid, *.ecw, *.jpeg 2000, ,
*.tiff, *.landsat fast-l7a, *.bmp, *.doq, *.geospot, *.ig4, , *.pcx, *.rlc, *.cals,
*.esri, *.geotiff, *.jpeg, *.jfif, *.pict, *.tga, *. dem, *.flic, *.gif, *.dted, *.png, *.tiff.
Solução com instalação independente de CAD 3D para projetos de plantas
industriais com as principais características e funcionalidades:

Software para projetos de tubulações industriais dirigidas por especificações
técnicas de tubulação
 Ferramenta de modelagem de equipamentos simplificados parametrizados
padrões na indústria com mais de 20 formas pré-definidas

Ferramentas voltadas para a modelagem conceitual de estruturas metálicas
com bibliotecas de perfis internacionais (ANSI e DIN) viabilizando a
modelagem de colunas, vigas, escadas, escadas tipo marinheiro, chapas,
grades e guarda-corpos
 Exportação de estruturas metálicas pelo formato SDNF
 Ferramenta de roteamento de tubulações que reconhece pontos de interesse
automaticamente (bocais, tubos, válvulas...) e indica rotas automáticas de
modelagem

Reconhecimento de derivações automáticas baseados em specs
 Reconhecimento
automático de conexões (conexões flangeadas
automaticamente adicionam flange, junta e parafuso conforme spec)

Biblioteca de suportes parametrizados

Componentes codificados com skeys padrões da indústria para interface
total com softwares de análise de flexibilidade através do formato PCF.

Geração automática de isométricos e vistas ortográficas
 Link de validação com elementos presentes no AutoCAD P&ID

Interface totalmente gráfica para configuração de isométricos e vistas
ortográficas;
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Aplicativo CAD para dispositivos móveis.





Serviço na nuvem para criação, edição e visualização de desenhos técnicos
em formato DWG.
Disponibilidade via web browser e aplicativo para tablets e smartphones.
Armazenamento em nuvem dos arquivos.
Possibilidade de trabalho offline e posterior sincronização com a nuvem.

II – DA JUSTIFICATIVA E DOS BENEFÍCIOS
A aquisição das licenças de softwares objeto deste termo de referência tem por
finalidade suprir as necessidades da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
Cláudio, que, no uso de suas atribuições necessitam de programa gráfico, neste caso,
o software AutoCAD da Autodesk para realizar suas atividades com melhor
desempenho, qualidade e agilidade.
O Software AutoCAD será utilizado pela Secretaria de Obras para a realização de
estudos e projetos de engenharia e arquitetura bem como para o acompanhamento e
fiscalização de obras e reformas deste setor, sendo necessária a aquisição das
licenças de uso do software Autodesk AutoCAD em sua última versão.
A escolha do software AutoCAD deve-se, também, ao fato da necessidade de
compatibilidade com projetos desenvolvidos por terceiros, uma vez que o AutoCAD é
amplamente utilizado pela maioria absoluta das empresas/órgãos que desenvolvem
projetos de engenharia e arquitetura.
A atualização de versões dos softwares adquiridos permitirá à Secretaria de Obras,
ter acesso a novas versões e releases dos softwares que venham a ser lançados pelo
fabricante durante a validade do contrato, mantendo os softwares em boas condições
de uso e compatibilidade.

III – DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO E DO VALOR DE REFERÊNCIA
Item

Especificação do Serviço

Und

Quant

1

Fornecimento de assinatura de
licença
e
instalação
(acesso
remoto) do software Autocad, na
versão mais atual, com suporte
técnico e atualizações garantidas
pelo fabricante, por 36 meses.

UN

10

Preço Médio (R$)
Valor Médio Valor Total
R$ 22.384,40 R$ 223.844,00
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R$ 223.844,00

Valor total estimado por extenso: R$ 223.844,00 (Duzentos e vinte e três reais
oitocentos e quarenta e quatro reais).
Os valores acima foram estimados com base em orçamentos enviados por empresas
ou pesquisados na Internet, os quais serão anexados ao Processo do Edital deste
Pregão.

IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
Deverão ser fornecidos:
 Todas as licenças de uso em nome do órgão adquirente;
 Todas as chaves de ativação que se fizerem necessárias às instalações;
 As mídias, se aplicável, contendo os respectivos códigos executáveis para a
instalação;
 Todos os drivers e/ou componentes de software necessários para as suas
instalações;
 Todos os manuais e documentos técnicos necessários para as suas instalações e
para o seu uso e operação, em idioma português brasileiro;
 Software com a possibilidade de instalação em idioma inglês.
A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico via correio eletrônico e/ou telefone,
durante o horário comercial, em dia útil, com atendimento em idioma português
brasileiro.
Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte
técnico.
Qualquer despesa decorrente da execução dos serviços de manutenção ou suporte
realizada durante o período contratual será de responsabilidade da CONTRATADA.
Serviços de manutenção, atualização de versões e suporte técnico (incluindo
manutenções corretivas) deverão ser prestados pela CONTRATADA.
Todos os custos relacionados à entrega dos softwares, incluindo os de caráter
indireto, como taxas por exemplo, devem estar inclusos no orçamento fornecido pela
empresa interessada.
O fornecimento deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
V – DOS RECURSOS FINANCEIROS
A despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação correrá no exercício de
2020 de acordo com a seguinte Dotação Orçamentária – Manutenção das Atividades
da Secretaria de Planejamento e Gestão – 04.122.0001.4.106.339040 – Ficha 0058 –
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação.
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VI– DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá oferecer garantia dos bens fornecidos por prazo de trinta e
seis meses, contado a partir do recebimento definitivo do objeto deste Termo de
Referência.
VII – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos.
O atesto da Nota Fiscal, assim como o encaminhamento para a liquidação e
pagamento, declarando que o serviço foi prestado, será realizado pelo fiscal do
contrato designado pela Secretaria de Obras.
A aceitação do objeto ficará condicionada ao atendimento das exigências contidas no
edital e seus anexos quanto à execução dos serviços, no cumprimento das
obrigações.

VIII - DEVERES DO CONTRATADO
São obrigações do CONTRATADO, sem prejuízo das demais obrigações e
responsabilidades insertas no Edital e seus Anexos:
 Auxiliar na instalação dos softwares (através de ferramenta de acesso remoto) em
etapa única e ininterrupta, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
da emissão da nota de empenho;
 prestar os serviços objeto da presente licitação, conforme o que foi subscrito na
proposta, e de acordo com as especificações determinadas no Edital e seus
Anexos;
 indicar profissional legalmente habilitado, integrante do quadro da empresa, como
responsável técnico pelos serviços objeto do presente contrato;
 providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE na execução do presente contrato, conforme os prazos abaixo
estabelecidos:
o o primeiro atendimento deverá ser feito num prazo máximo de 4 (quatro)
horas, a partir da abertura do chamado;
o a resolução do problema não poderá ultrapassar 1 (um) dia útil, a partir da
abertura do chamado, situação na qual deverá ser feita a substituição e/ou
reparo;
o a substituição deverá ser feita em até 3 (três) dias úteis, caso seja
necessária.
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observar rigorosamente ao prazo de execução do objeto deste Termo de
Referência, incluídos os prazos de mobilização, aquisição de materiais e serviços;
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto por
prazo mínimo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da aceitação definitiva,
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos
devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, na
execução dos serviços objeto deste Edital;
observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas
atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais
transgressões;
responder por todas as despesas diretas e indiretas relativas a salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de
classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados
no desempenho dos serviços, objeto do contrato, ficando o CONTRATANTE
isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
cumprir com as demais condições constantes da proposta apresentada durante o
processo de licitação;
fornecer previamente ao CONTRATANTE as fichas funcionais de todos os
profissionais que venham a prestar serviços nas suas dependências, podendo o
mesmo solicitar a qualquer tempo, a substituição de qualquer um deles, a bem do
serviço ou por questões de segurança;
executar todos os serviços com zelo, eficiência e pontualidade, em consonância
com as normas técnicas e procedimentos específicos;
permitir ao CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços, bem como
prestar, quando solicitada, as informações requeridas visando o bom andamento
dos serviços;
informar ao CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou
circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão do serviço dentro do
prazo previsto no cronograma, sugerindo medidas para corrigir a situação;
comunicar a conclusão dos serviços à fiscalização do contrato, imediatamente
após seu término, para fins de análise e aceite dos serviços executados;
zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;
ressarcir eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados, na
execução dos serviços.

IX - DEVERES DO CONTRATANTE
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Incumbe ao CONTRATANTE:
 acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar as obrigações da empresa contratada,
bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto e o seu aceite;
 efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Edital;
 não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante
vencedor;
 prestar as informações, esclarecimentos e documentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATADO, visando ao fiel cumprimento execução do
Contrato;
 aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;
 notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na execução do Contrato, para que sejam adotadas
as medidas necessárias;
 proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato;
 permitir o livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou
por seus empregados em serviço;
 solicitar periodicamente, a regularização do cadastro da contratada, junto ao
SICAF, para que sejam efetuados os respectivos pagamentos;
 notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na execução do Contrato, para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessárias;
 proceder a rigoroso controle da prestação dos serviços contratados, aplicando as
sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
X – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Obrigatório à apresentação no dia do certame, da homologação emitida pela
Autodesk para a revenda participante.

Cláudio, 08 de janeiro de 2020.

Weliton Alessandro de Freitas Barroso
Tecnico em Infromática

Henrique Lucas Amaral dos Santos
Assessoria de Sistema e Informação
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ANEXO III

Declaração da não existência de trabalho para menores

A- EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
.........................................................., inscrito no CNPJ nº ......................................, por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(
a
)
Sr
(
a
).........................................................., portador ( a ) da Carteira de Identidade nº
.............................................e do CPF nº ...................................., Declara , para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei 9.854 , de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno , perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor , a partir de quatorze anos , na condição de aprendiz ( )
Obs: em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima.
..........................................
Data
........................................................................................
Representante legal

B- EMPREGADOR PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO

.................................................................................portador ( a ) da Carteira de
Identidade nº .............................................e do CPF nº ...............................................,
Decl, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno , perigoso ou insalubre ara , para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor , a partir de quatorze anos , na condição de aprendiz ( )
Obs: em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima.
.........................................
Data
.......................................................................................
Representante legal

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES , 152 – CENTRO – CLÁUDIO – MG
TELEFONE: (037) 3381- 4800 - TELEFAX: (037) 3381 –4823
CEP 35530-000

www.claudio.mg.gov.br
ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS Nº xxx/2020
CONTRATANTE: O Município de Cláudio-MG, através da Prefeitura do Município de
Cláudio, com endereço na Avenida Tancredo Neves nº 152, Centro, CNPJ nº
18.308.775/0001-94, legalmente representado pelo Prefeito do Município, José
Rodrigues Barroso de Araújo.
CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na Rua xxxxxxx, nº xxx,
Bairro, xxxxxxxxxx/XX, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx.
As partes acima qualificadas celebram o presente instrumento mediante as
cláusulas e condições seguintes:
PRIMEIRA – OBJETO
Constitui objeto a contratação de revenda homologada pela autodesk para o
fornecimento de assinaturas de licenças de uso do software autocad, incluindo
suporte técnico com garantia de instalação, utilização e atualização do software,
para atender as necessidades da Prefeitura do Município de Cláudio, de acordo
com especificações contidas no anexo II do edital.
SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS PARA FORNECIMENTO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1. Deverão ser fornecidos:
2.2.1. Todas as licenças de uso em nome do órgão adquirente;
2.2.2. Todas as chaves de ativação que se fizerem necessárias às instalações;
2.2.3. As mídias, se aplicável, contendo os respectivos códigos executáveis para a
instalação;
2.2.4. Todos os drivers e/ou componentes de software necessários para as suas
instalações;
2.2.5. Todos os manuais e documentos técnicos necessários para as suas instalações
e para o seu uso e operação, em idioma português brasileiro;
2.2.6. Software com a possibilidade de instalação em idioma inglês.
2.2.A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico via correio eletrônico e/ou
telefone, durante o horário comercial, em dia útil, com atendimento em idioma
português brasileiro.
2.3.Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte
técnico.
2.4.Qualquer despesa decorrente da execução dos serviços de manutenção ou
suporte realizada durante o período contratual será de responsabilidade da
CONTRATADA.
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2.5. Serviços de manutenção, atualização de versões e suporte técnico (incluindo
manutenções corretivas) deverão ser prestados pela CONTRATADA.
2.6.Todos os custos relacionados à entrega dos softwares, incluindo os de caráter
indireto, como taxas por exemplo, devem estar inclusos no orçamento fornecido pela
empresa interessada.
2.7. O fornecimento deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, no horário
comercial.
TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
os pagamentos serão efetuados após liberação de recursos por parte do Órgão
Gestor; a entrega dos equipamentos e aceitação dos mesmos, e respectiva Nota
Fiscal no almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO.
QUARTA – REAJUSTE
O preço contratado é fixo e irreajustável.
4.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no
8.666, de 1993.
4.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
QUINTA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste instrumento será de até .... de ........... de ........
SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas para execução plena deste instrumento correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
04.122.0001.4.106 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e
Gestão
3390 40 – Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação
SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
2.1. São obrigações do CONTRATADO, sem prejuízo das demais obrigações e
responsabilidades insertas no Edital e seus Anexos:
2.1.1. Auxiliar na instalação dos softwares (através de ferramenta de acesso remoto)
em etapa única e ininterrupta, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
da emissão da nota de empenho;
2.1.2. prestar os serviços objeto da presente licitação, conforme o que foi subscrito na
proposta, e de acordo com as especificações determinadas no Edital e seus Anexos;
2.1.3. indicar profissional legalmente habilitado, integrante do quadro da empresa,
como responsável técnico pelos serviços objeto do presente contrato;
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2.1.4. providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas
pelo CONTRATANTE na execução do presente contrato, conforme os prazos abaixo
estabelecidos:
2.1.4.1. o primeiro atendimento deverá ser feito num prazo máximo de 4
(quatro) horas, a partir da abertura do chamado;
2.1.4.2. a resolução do problema não poderá ultrapassar 1 (um) dia útil, a
partir da abertura do chamado, situação na qual deverá ser feita a
substituição e/ou reparo;
2.1.4.3. a substituição deverá ser feita em até 3 (três) dias úteis, caso seja
necessária.
observar rigorosamente ao prazo de execução do objeto deste
2.1.5. Termo de Referência, incluídos os prazos de mobilização, aquisição de
materiais e serviços;
2.1.6. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto por
prazo mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da
aceitação definitiva, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos;
2.1.7. arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, na
execução dos serviços objeto deste Edital;
2.1.8. observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas
atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais
transgressões;
2.1.9. responder por todas as despesas diretas e indiretas relativas a salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de
classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no
desempenho dos serviços, objeto do contrato, ficando o CONTRATANTE isento de
qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
2.1.10. cumprir com as demais condições constantes da proposta apresentada
durante o processo de licitação;
2.1.11. fornecer previamente ao CONTRATANTE as fichas funcionais de todos os
profissionais que venham a prestar serviços nas suas dependências, podendo o
mesmo solicitar a qualquer tempo, a substituição de qualquer um deles, a bem do
serviço ou por questões de segurança;
2.1.12. executar todos os serviços com zelo, eficiência e pontualidade, em
consonância com as normas técnicas e procedimentos específicos;
2.1.13. permitir ao CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços, bem como
prestar, quando solicitada, as informações requeridas visando o bom andamento dos
serviços;
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2.1.14. informar ao CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou
circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão do serviço dentro do prazo
previsto no cronograma, sugerindo medidas para corrigir a situação;
2.1.15. comunicar a conclusão dos serviços à fiscalização do contrato, imediatamente
após seu término, para fins de análise e aceite dos serviços executados;
2.1.16. zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;
2.1.17. ressarcir eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados, na
execução dos serviços.
OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Incumbe ao CONTRATANTE:
8.1.1. acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar as obrigações da empresa contratada,
bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto e o seu aceite;
8.1.2. efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Edital;
8.1.3. não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante
vencedor;
8.1.4. prestar as informações, esclarecimentos e documentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATADO, visando ao fiel cumprimento execução do Contrato;
8.1.5. aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;
8.1.6. notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na execução do Contrato, para que sejam adotadas as
medidas necessárias;
8.1.7. proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato;
8.1.8. permitir o livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou
por seus empregados em serviço;
8.1.9. solicitar periodicamente, a regularização do cadastro da contratada, junto ao
SICAF, para que sejam efetuados os respectivos pagamentos;
8.1.10. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na execução do Contrato, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;
8.1.11. proceder a rigoroso controle da prestação dos serviços contratados, aplicando
as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias
SÉTIMA – REGIME LEGAL
O presente contrato rege-se basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei
8.666/93 e alterações posteriores, complementadas pelo estabelecido no Processo de
Licitação nº 001/2020, autuado em 08/01/2020, modalidade Pregão Presencial nº
001/2020 e legislação suplementar aplicável.
OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS
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A tolerância, por qualquer das partes, no descumprimento de cláusulas e condições
ora acordadas, não será entendida como novação ou renúncia, podendo a parte
prejudicada, exercer seus direitos no tempo legalmente considerado imprescritível.
NONA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Cláudio, com renúncia expressa a qualquer
outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões
resultantes da interpretação e/ou execução deste instrumento.
Por estarem assim justos e acertados, assinam este instrumento na
presença de duas testemunhas, de tudo cientes.

Cláudio, xx de xxxxxx de 2020.

José Rodrigues Barroso de Araújo
Prefeito do Município

Contratado

TESTEMUNHAS:

Clausse Guimarães Rocha Oliveira
CPF 433.350.046-04

Andréia Aparecida de Oliveira
CPF 106.074.816-92
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ANEXO V

MODELO – CREDENCIAMENTO PARA ASSINATURA DA ATA

À
Prefeitura Municipal de _____________________________

Ref: PROCESSO LICITATÓRIO Nº----------PREGÃO Nº ---------------

O abaixo assinado, responsável pela nossa empresa, declara expressamente que o
Sr.
(a) NOME COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL, RG, CPF
e

ENDEREÇO COMPLETO, é a pessoa credenciada a assinar o Contrato do PREGÃO
Nº
----------------, caso sejamos vencedor deste certame.

Local(UF)/Data

Empresa.

___________________________________
Responsável.
Nome
RG/CPF________________________________
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Cláudio
Setor de Licitações
Av. Presidente Tancredo Neves, nº 152
Centro
Cláudio-MG
Processo nº
Pregão nº
Objeto: Constitui objeto a contratação de revenda homologada pela autodesk
para o fornecimento de assinaturas de licenças de uso do software autocad,
incluindo suporte técnico com garantia de instalação, utilização e atualização
do software, para atender as necessidades da Prefeitura do Município de
Cláudio, de acordo com especificações contidas no anexo II do edital.
Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sas. a nossa proposta comercial relativa ao Pregão em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade. Propomos os seguintes preços unitários para
fornecimentos dos produtos:
Item

Quant.

Unidade

Descrição

Marca

Preço
Unitário

Preço
total

1- Os preços unitários acima propostos referem-se ao fornecimento de equipamento
em conformidade a descrição contida no Edital.
2- Nos preços indicados na proposta deverão estar computados todos os custos
inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, fretes (CIF), cargas, descargas,
despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados com o objeto do
Edital, de modo que o valor proposto constitua a única e total contraprestação pelo
fornecimento do objeto do presente certame.
3- Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas
no Edital.
4- Esta proposta terá validade por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.
5- Caso esta proposta não venha a ser aceita para aquisição dos equipamentos, a
Prefeitura Municipal de Cláudio fica desobrigada de qualquer responsabilidade para
com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou
reembolso.
6- Declaramos conhecer a aceitar as condições constantes do Edital e seus Anexos,
bem como o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e na Lei Federal nº
8.666/93, e suas atualizações.
Cláudio,(MG), ----de------------de 2020.
------------------------------------------------------------------------------ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA:
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CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ANEXO VII

MODELO DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARAÇÃO

Declaramos, com a finalidade de participar do Processo Licitatório nº 001/2020,
Pregão Presencial nº 001/2020, sob as penalidades da Lei, que a empresa
..................... CNPJ - ..............................., com sede na ............................... cidade
................................, aufere em cada ano-calendário corrente:
(

) receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) no

caso de microempresa e ainda que não se enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º da
LC 123/2006;
ou
(

) receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou

inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no caso de empresa
de pequeno porte e ainda que não se enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º da LC
123/2006.

..............................., ............de ........................ de 2020.
__________________________________
Razão Social da Empresa e CNPJ
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Nº do documento de identidade

(Observação: assinalar a opção correspondente à condição da Empresa)
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ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

Declaramos, com a finalidade de participar do Processo Licitatório nº 001/2020,
Pregão Presencial nº 001/2020, sob as penalidades da Lei, que a empresa
..................... CNPJ - ..............................., com sede na ............................... cidade
................................, teve início de suas atividades no ano-calendário corrente e não
se enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006.

..............................., ............de ........................ de 2020.

__________________________________
Razão Social da Empresa e CNPJ
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Nº do documento de identidade

