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EDITAL DE PREGÃO 
 

Nº 133/2022     
 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 

EDITAL DE PREGÃO N° 133/2022 
 

PROCESSO LICITATÓRIO: N°: 169/2022 
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 28 de dezembro de 2022. 
 

HORÁRIO: 10:00 horas 
 

LOCAL: PORTAL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES, SEDIADA NA RUA VISCONDE DA PARAÍBA, N º 106 – CENTRO – 
PARAÍBA DO SUL - RJ, torna público licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a aquisição de assinaturas de uso de software Autodesk, 
por um período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com as condições e especificações 
constantes neste Edital e Termo de Referência, a fim de atender às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul, conforme condições especificadas neste edital, que será regido pela 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal 7.746, de 05 de 
junho de 2012, Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal 9.178, de 23 de 
outubro de 2017, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 18:00 horas do dia 15/12/2022. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 28/12/2022. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 28/12/2022. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa destinada a aquisição de 
assinaturas de uso de software Autodesk, por um período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com 
as condições e especificações constantes neste Edital e Termo de Referência, a fim de atender às 
necessidades da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. 
1.2 A licitação será realizada de forma global. 
1.3 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. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 500 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 704 – ROYALTIES 
02 14 12.122.0004 2.041 3.3.90.39 501 -  TM 
02 14 12.122.0004 2.041 3.3.90.39 550 – SAL. EDUCAÇÃO 

 

http://www.bll.org.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e que satisfaçam todas 
as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 
das propostas. 
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 
Licitações do Brasil. (ANEXO 04) 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 
04) e 

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos 
recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – 
Bolsa de Licitações do Brasil, (ANEXO 04) 
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo 05 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço 
a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 
da LC 123/2006. 
3.8 As Empresas incursas na prerrogativa da Lei Complementar 123/2006 deverão apresentar 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, comprovando a condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos 
de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 
 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação 
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de penalidades previstas na legislação. 
 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES  E LEILÕES: 
 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa 
associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através 
de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio 
de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil. 
4.6 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 a BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
4.7 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. 
 

PARTICIPAÇÃO: 
 

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido. 
4.9 Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante; 
4.10 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. 
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 
4.12 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. 
4.13 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.13.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.13.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.13.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.13.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.13.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

http://www.bll.org.br/
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dissolução ou liquidação; 
4.13.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através 
da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE   HABILITAÇÃO 
 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 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. 
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
5.3 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 do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.4 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. 
5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6 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. 
5.7 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. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

6.1.1 Valor unitário; 
6.1.2 Marca; 
6.1.3 Fabricante; 

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3 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.  
6.4 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. 
6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
6.6 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados 
no Termo de Referência. 
6.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

mailto:contato@bll.org.br
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6.7.1.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do 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 sobre preço na execução do contrato. 
 

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

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2 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. 

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4 O sistema  disponibilizará campo próprio para troca  de  mensagens entre o  Pregoeiro e os 
licitantes.  
7.5 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. 
7.5.1 O lance deverá ser ofertado GLOBAL. 
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
7.8 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. 
7.9 Será adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico o modo de disputa Aberto, 
onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

• Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

• A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

• A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

• Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 
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• Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.11 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.  
7.12 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. 
7.13 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  
7.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.15 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 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, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
7.16 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 
7.17 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. 
7.18 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. 
7.19 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 entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.20 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento. 
7.21 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que 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. 
7.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bensproduzidos: 

7.22.1 no pais; 
7.22.2 por empresas brasileiras;  
7.22.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.22.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
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7.23 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
7.24 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. 

7.24.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.24.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02:00 (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.  
7.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

8. DA PARTICIPAÇÃO EXLUSIVA PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE 
PEQUENOS PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDEDOR INDIVIDUAL OU EQUIPARADOS 
 

8.1 Consideram-se ME, EPP, MEI, EIRELI e Equiparados aptas à participação no presente certame 
aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e conforme a 
disposição legal da Lei Complementar nº 147 de 07.08.2014, que alterou a redação do artigo 48, inciso 
I da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, e também aos que se enquadrem no artigo18-E §2º da 
Lei Complementar nº 123/2006 e artigo 34 da Lei nº 11.488/07. 
8.2 Atendendo ao disposto da Lei Complementar 123/2006, visando a promoção e conciliando o 
desenvolvimento econômico social no âmbito municipal e regional com o princípio da ampla 
concorrência e da isonomia, poderão participar da licitação quaisquer empresas enquadras como ME, 
EPP, MEI, EIRELI E EQUIPARADOS, sejam sediadas local ou regionalmente, em que pese haver 
margem de preferência a estas, até o limite de 10% (dez por cento), do melhor preço válido, tal 
como regrado no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Completar nº 123/2006. 

8.2.1 Conforme orçamento constante do processo, enquadram-se no disposto no item acima 

todos os itens constantes desta licitação, detalhados no Termo de Referência (Anexo I). 

 

9. DA 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 preço médio estipulado.  
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

9.2.1 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. 
9.3 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; 
9.4 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
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no prazo de 02 (duas), horas sob pena de não aceitação da proposta. 
9.6 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. 

9.6.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, 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 pena de não aceitação da proposta. 

9.6.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não 
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação. 

9.6.2.1 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. 
9.7 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto 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. 

9.7.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
9.10 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. 

9.10.1 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. 

9.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
9.11 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: 

10.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

10.1.2 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. 

10.1.2.1 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. 

10.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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fornecimento similares, dentre outros. 
10.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

10.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
10.2 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 email: licitacaopmps2@gmail.com no prazo de 02 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação. 
10.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
10.4 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. 

10.4.1 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 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
10.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

10.6 Habilitação jurídica: 
 

10.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.6.2Em 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; 

10.6.3 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, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.6.4 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; 

10.6.5 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; 

10.6.6 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; 

10.6.7No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, 
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

10.6.8 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

10.6.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 

mailto:licitacaopmps2@gmail.com
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10.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.7.2 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. 

10.7.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
10.7.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.7.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, quando houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

10.7.6 prova de regularidade com as Fazendas Públicas Federal e relativa à Seguridade Social 
(Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União), Estadual (através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa 
de Débitos) e Municipal (através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos) 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.7.6.1 Certidão Negativa de Débitos Quanto à Dívida Ativa (Procuradoria Geral do Estado 
- PG-5, somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no Estado do Rio de Janeiro 

10.7.7 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; 

10.7.8 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. 

10.7.9 A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no 
decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

10.8 Qualificação Econômico-Financeira 
 

10.8.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
10.8.1.1 Nas hipóteses em que a certidão recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada 

for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

10.8.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

10.8.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

10.8.2.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
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apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência 
da sociedade; 

10.8.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 

10.8.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

10.8.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( 
um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

10.8.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo 
ou o patrimônio líquido mínimo do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

10.9 Qualificação Técnica 
 

10.9.1 Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove, a contento, que a empresa presta ou prestou 
serviços semelhantes e compatíveis com objeto desta licitação. 

10.9.2 Alvará de localização e funcionamento emitido pelo Município sede da empresa, atual 
(Legível). 

10.9.3 Apresentação de comprovação que a Licitante é uma revenda autorizada a negociar 
os produtos ofertados no Edital. 

10.9.4 Declaração do Fabricante, elaborada em papel timbrado, afirmando ser revenda 
credenciada e autorizada a fornecer para empresas governamentais. 

10.9.5 O sistema requerido mínimo deve ser de acordo com o especificado pelo próprio 
desenvolvedor e pode ser consultado no link: https://www.autodesk.com.br/collections/architecture-
engineering-construction/overview?term=1-YEAR&tab=subscription 

10.9.6 O software contratado deve ter garantia de manutenções corretivas e de segurança 
bem como absorver evoluções de versão, sem ônus, durante a vigência do contrato que deve ser de 
01 (um) ano, ou seja,(12 meses). 

10.9.7 A Contratada deverá fornecer assinaturas de softwares por um período de doze no 
formato de acesso único-usuário. 

10.9.8 Visando atender padrões de qualidade do suporte, a LICITANTE deverá apresentar 
certificado de ATC (Centro de Treinamento Autorizado Autodesk), comprovando que é um centro 
autorizado Autodesk para treinamentos e suporte. 

10.9.9 A LICITANTE deve ser empresa autorizada e certificada pelo fabricante para venda e 
entrega dos softwares, apresentando para tal documento do fabricante que o comprove. 
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10.10 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. 
10.11 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. 
10.12 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. 
10.13 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 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. 
10.14 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. 

10.14.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 
10.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 

10.16 Documentação complementar: 
 

a) O prospecto ou documento similar deverá estar redigido em língua portuguesa; 
b) Os prospectos devem permitir a clara e inequívoca comprovação de que o item ofertado 
atende as especificações constantes do Termo de Referência. 
c) Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, 
atestando: 

• Declaração Conjunta (conforme modelo Anexo V); 
 

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: 

11.1.1 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. 

11.1.2 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. 

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.3.1 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. 
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11.4 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 de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
11.5 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. 
11.6 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 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta 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. 

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

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

12.2.3 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. 
12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
13.1.1 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. 

13.1.2 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. 

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do  Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
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homologará o procedimento licitatório. 
 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 

16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
16.2 O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

16.3.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
16.4 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 
Lei. 
16.5 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme  previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência. 
16.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
16.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 
 

17. DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO  ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
 

17.1 As regras acerca do realinhamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 
 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de    Referência. 
 

20. DO PAGAMENTO 
 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
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Edital. 
 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2 apresentar documentação falsa; 
21.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
21.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;  
21.1.5 não mantiver a proposta;  
21.1.6 cometer fraude fiscal;  
21.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

21.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 
21.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
21.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

21.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 
21.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
21.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
21.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
21.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
21.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
21.10Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
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do Código Civil. 
21.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
21.12 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. 
21.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
21.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacaopmps2@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço - Rua Visconde da 
Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul - RJ, seção do Protocolo. 
22.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
22.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
22.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
23.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6 As normas disciplinadoras da licitação 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. 
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23.7 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. 
23.8 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. 
23.9 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. 
23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
23.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias 
úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 
vista franqueada aos interessados. 
23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 
ANEXO III – Modelo de proposta; 
ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 
ANEXO V – Declaração Conjunta. 
 

Paraíba do Sul, 14 de dezembro de 2022. 
 
 
 
Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal   

http://www.bll.org.br/
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1. A Aquisição de assinaturas de uso de software Autodesk, por um período de 36 (trinta e 
seis) meses, de acordo com as condições e especificações constantes nesteTermo de Referência, a 
fim de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. 

 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Item Quant. Unid. Descrição do Material/Serviço 
Valor Unit. 

Máximo aceito 
Valor Total 

Máximo aceito 

01 10 Serviço 
Aquisição de assinaturas de uso de software 
Autodesk, por um período de 36 (trinta e seis) 
meses. 

R$ 46.660,00 R$ 466.600,00 

02 06 Serviço 

Aquisição de treinamentos no formato EAD e 
serviço virtual (online - ao vivo) de 
acompanhamento técnico em Edificação e 
Infraestrutura. 

R$ 2.316,67 R$ 13.900,02 

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 480.500,02 

EXCLUSIVO PARA EPP OU ME: NÃO 
 

1.2 Aquisição de treinamentos no formato EAD e serviço virtual (online – ao vivo) de 
acompanhamento técnico em Edificação e Infraestrutura. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1 A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul já utiliza softwares Autodesk para projetos, obras, 
cadastros e possui grande volume de documentos legados criados nessa plataforma. Os objetivos 
dessa aquisição baseiam-se: 
 

2.1.1 Se adequar a demandas atuais do governos federal e estadual para o uso da 
metodologia BIM na contratação e execução de projetos e obras de infraestrutura, em atendimento 
ao estabelecido pelo Decreto nº 10.306, de 02 de abril de 2020, da Secretaria-Geral da Presidência 
da República, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information 
Modelling (BIM), para desenvolvimento de projetos arquitetônicos e de infraestruturas, engenharia de 
sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos, engenharia estrutural e construção, visando atender 
necessidades da Administração Pública Municipal, conforme especificações constantes neste Termo 
de Referência. 

2.1.2 Melhor aproveitamento do horário laboral dos servidores e estagiários, pois a 
substituição dos sistemas existentes (Autodesk) por similar implicaria, dentre outros inconvenientes, 
na demanda de tempo dos usuários para adaptação à nova ferramenta, podendo acarretar prejuízo 
na entrega dos serviços das secretarias envolvidas nesse processo, pelo não atendimento aos 
prazos. 

2.1.3 Potencial economia de divisas para o município com a geração de orçamentos mais 
precisos em projetos e obras civis com consequente redução de riscos e surgimento de aditivos após 
contratação de serviços; 

2.1.4 Maior produtividade em estudos viabilidade, projetos básicos e executivos; 
2.1.5 Redução de retrabalho em canteiro de obras; 
2.1.6 Objetividade na comunicação entre órgãos da prefeitura, terceirizados na área de 

projetos, gestão e execução de obras; 
2.1.7 Integração com sistemas GIS para levar a inteligência de informações cadastrais do 

município aos projetos e estudos de melhoria urbana; 
2.1.8 Maior assertividade em estudos e projetos de mobilidade urbana, urbanismo, 

saneamento, entre outras aplicações de infraestrutura e edificações; 
2.1.9 Preservação da compatibilidade entre novos documentos gerados e legado já 

existente nas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul; 
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2.1.10 A aquisição de assinaturas de uso de softwares Autodesk atenderá às necessidades 
da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, para a devida regularização do uso dos softwares desse 
fabricante, foi constatado que se faz necessário realizar uma correção no licenciamento desta 
solução. 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 

3.1 Architecture, Engineering & Construction Collection 
 

A Architecture, Engineering & Construction Collection é uma coleção de softwares e tecnologias 
inovadoras que ajudam os usuários a criar, projetar e executar projetos com mais eficiência, com um 
menor custo e em menos tempo. 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, que oferece funcionalidades para projetos 
de instalações hidráulicas, elétricas e de arcondicionado, 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 osdados de projetos com as ferramentas 
do GIS integrando diversos formatos utilizados em geo processamento. 
 

• Civil 3D – Software que permita a criação do modelo de engenharia 3D e dinâmico, 
trabalhando como 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 análise 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 deacordo 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. 
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• 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). 
 

• 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 Open Street Map com até 200km², 
de forma retangular, por um polígono por um arquivo SHAPE. Permitir o esboço tridimensional através 
de linhas, polígonos ou pontos que representem rodovias, vias urbanas, ferrovias, redes de tubulação, 
cobertura de solo, edificações e mobiliário urbano em 3D. Permitir a otimização de traçados a partir 
de informações de velocidade, caminho, zonas a serem evitadas, cortes e aterros máximos, inclinação 
de corte, raio mínimo, nivelamento máximo e custos de terraplenagem. Ter a capacidade de realizar 
simulações de trafego em ruas e avenidas apresentando resultados de tempo de fila e espera, além 
de girar a animação da simulação diretamente no modelo. Otimização do perfil a partir de informações 
de velocidade, rampa máxima, espaçamento mínimo de PVI, declividade de drenagem requerida, 
frequência de PVI, locais de refugo/empréstimo. Permitir a criação de estudos preliminares de pontes 
com vigas pre moldadas de concreto ou de vigas de aço, definindo a quantidade de vigas necessárias, 
possibilitando a visualização 3D destes estudos diretamente no modelo. Adicionar automaticamente 
toda a drenagem de pavimento, dimensionando a distância entre boca de lobos conforme a 
declividade do perfil e as dimensões dos tubos conforme a influência hidrográfica, associando bacias 
hidrográficasas galerias pluviais, dimensionando automaticamente o diâmetro necessário para 
atender a vazão da bacia. 
 

• Auto desk 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 
gráficocom seus materiais e dimensões. Executar a análise de carregamento para achecagem da 
geometria da longarina. Possuir capacidade de calcular seçõescom propriedades da seção 
transversal sobre os eixos x-y pelo eixo principal.Possuir capacidade de cálculo da constante de 
torsão “C” através da seçãotransversal usando a analogia da membrana de Prandtl’s. Possuir 
capacidadede 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 carga especificada para manutenção. 
 

• Vehicle Tracking – Solução que facilita a criação de traçados e análise deveículos tipo pela 
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sua trajetória, com projetos de estacionamento e rotatóriasde forma automatizada e baseado em 
normas brasileiras ou internacionais.Capacidade de validar a trajetória a partir de animação 2D ou 3D 
através dediferentes 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 Auto CAD 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 demontagem são algumas das documentações de projeto 
facilmente geradas pela solução. OP&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. Sincronizadados do diagrama com seus respectivos 
elementos modelados no ambiente 3D do Auto CAD 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 análise 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. Análise 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). 
 

4. DESCRIÇÃO DOS TREINAMENTOS 
 

4.1 Os treinamentos deverão ser ministrados na modalidade EAD, onde aulas gravadas 
serão acessadas pelos alunos; 

4.2 O acesso ao ambiente de treinamento deve ser individual através de login e senha; 
4.3 Os treinamentos deverão contemplar os colaboradores da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul, de acordo com as quantidades previstas nesse edital; 
4.4 Cada um dos treinamentos EADs deve permitir um acesso durante o período de 30 

dias, para cada um dos treinandos, a partir da data de início requisitada pela Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul; 

4.5 A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul é responsável por indicar os 
colaboradores queparticiparãodo treinamento; 

4.6 Todos os treinandos devem ter acesso a todos os módulos do treinamento 
correspondente, no formato EAD; 

4.7 Os treinamentos EADs devem contemplar os seguintes módulos: 
 

• Treinamento de AutoCAD – Ambiente2D 
• Treinamentos de Autodesk Revit 

o Módulo Introdutório 
o Módulo Arquitetura 
o Módulo Elétrica 
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o Módulo Hidráulica 
o Módulo Estruturade Concreto Armado 
o Módulo de Estrutura Metálica 
o Módulo de Ar Condicionado 
 

• Treinamentos de Autodesk Civil 3D 
o Módulo Introdutório 
o Módulo Estradas e Geotecnica 
o Módulo Drenagem e Estudos Hidrológicos 
o Módulo Loteamentos e Movimentação de Terra 
 

• Treinamento de Autodesk Infraworks 
• Treinamento de Autodesk Navisworks 
 

5. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

O conteúdo programático deve atender todos os subitens abaixo, de forma que ao final do treinamento 
o treinando esteja apto a desenvolver minimamente as atividades profissionais que lhe confere o 
certificado: 
 

5.1Treinamento de Autodesk Revit 
 

5.1.1 Mód. Introdutório (24 horas) 
• Introdução ao Autodesk Revit 
• Ambientação na Tecnologia BIM e Interface 
• Gerenciamento e funcionamento do software 
• Vistas e formas de visualização de projeto 
• Como iniciar um projeto 
• Malha de eixos estruturais 
• Estrutura (pilares, vigas e lajes) 
• Importação de arquivos 
• Famílias de sistema (paredes, pisos, forros, telhados) 
• Escadas e guarda-corpo 
• Famílias de Componente (portas, janelas, mobiliário, etc.) 
• Parametrização 
• Anotações (cotas, textos e tags) 
• Áreas e Rooms 
• Tabelas (Schedules) 
• Quantitativos (Material Takeoff) 
• Filtros de visualização 
• Detalhamento 
• Planejamento de entregáveis 
• Montagem de folhas e impressão 
• Ferramenta de revisão 

 

5.1.1.1 Pré-requisito sugerido: 
• Conhecimentos em termos técnicos de construção civil; 
• Conhecimentos em desenho técnico; 

 

5.1.1.2 Pré-requisito obrigatório: 
• Noções básicas de informática; 
• Conhecimento básico de arquitetura. 

 

5.1.2 Mód. Disc. Arquitetura (16 horas) 
• Como iniciar um projeto   
• Planejamento da modelagem 
• Vistas e formas de visualização de projeto 
• Paredes cortina (Curtain Walls) 
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• Coberturas de vidro (Sloped Glazing) 
• Famílias de seções (Profiles) 
• Famílias de Componente (portas, janelas, mobiliário, etc.) 
• Parametrização 
• Terreno (Site) 
• Movimentação de terra 
• Faseamento de obra 
• Anotação (cotas, textos e tags) 
• Tabelas (Schedules) 
• Detalhamento 
• Documentação / Análise 
• Apresentação em 3D e Renderização 
• Importação de arquivos 
• Exportação de arquivos 
• Trabalho colaborativo 

 

5.1.2.1 Pré-requisito obrigatório: 
• Ter executado o treinamento de Revit, Mód. Introdutório; 
• Noções básicas de informática; 
• Conhecimento básico de arquitetura; 
• Conhecimentos em termos técnicos de construção civil; 
• Conhecimentos em desenho técnico. 

 

5.1.3 Módulo Disciplina de Elétrica (16 horas) 
• Como iniciar um projeto 
• Planejamento da modelagem 
• Configuração das instalações 
• Modelagem de eletrocalhas 
• Modelagem de conduítes rígidos 
• Modelagem de fios e cabos 
• Distribuição de circuitos no projeto 
• Planilha de balanceamento de cargas 
• Documentação / Detalhamento 
• Documentação / Planilhas / Revisões / Quantitativos 
• Planilhas / Análises 
• Vistas e formas de visualização de projeto 
• Trabalho colaborativo 

 

5.1.3.1 Pré-requisito obrigatório: 
• Ter executado o treinamento de Revit, Mód. Introdutório; 
• Noções básicas de informática; 
• Conhecimento básico de engenharia; 
• Conhecimentos em termos técnicos de construção civil; 
• Conhecimentos em desenho técnico. 

 

5.1.4 Módulo Disciplina de Hidráulica (16 horas) 
• Como iniciar um projeto 
• Planejamento da modelagem 
• Configuração das instalações 
• Modelagem para projetos hidrossanitários 
• Modelagem para projetos de gases 
• Documentação / Detalhamento 
• Documentação / Planilhas / Revisões / Quantitativos 
• Planilhas / Análises 
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• Vistas e formas de visualização de projeto 
• Trabalho colaborativo 

 

5.1.4.1Pré-requisito obrigatório: 
 

• Ter executado o treinamento de Revit, Mód. Introdutório; 
• Noções básicas de informática; 
• Conhecimento básico de engenharia; 
• Conhecimentos em termos técnicos de construção civil; 
• Conhecimentos em desenho técnico. 

 

5.1.5 Módulo Disciplina de Estruturas Metálicas (16 horas) 
 

• Como iniciar um projeto 
• Planejamento da modelagem 
• Vistas e formas de visualização de projeto 
• Famílias de Componente (pilares, vigas, fundações, etc.) 
• Modelagem de fundações 
• Armação para estruturas de concreto 
• Modelagem de estruturas metálicas 
• Parametrização 
• Anotação (Cotas e Texto) 
• Tabelas (Schedules) 
• Análise estática do projeto 
• Aplicação de cargas 
• Geração de combinação de cargas 
• Documentação de projeto 
• Importação de arquivos 
• Exportação de arquivos 
• Trabalho colaborativo 

 

5.1.5.1 Pré-requisito obrigatório: 
 

• Ter executado o treinamento de Revit, Mód. Introdutório; 
• Noções básicas de informática; 
• Conhecimento básico de engenharia; 
• Conhecimentos em termos técnicos de construção civil; 
• Conhecimentos em desenho técnico. 

 

5.1.6 Módulo Disciplina de Estruturas de Concreto (16 horas) 
 

• Como iniciar um projeto 
• Planejamento da modelagem 
• Vistas e formas de visualização de projeto 
• Famílias de Componente (pilares, vigas, fundações, etc.) 
• Modelagem de fundações 
• Modelagem de estruturas de concreto 
• Armação para estruturas de concreto 
• Detalhamento de armação 
• Parametrização 
• Anotação (Cotas e Texto) 
• Tabelas (Schedules) 
• Análise estática do projeto 
• Aplicação de cargas 
• Geração de combinação de cargas 
• Documentação de projeto 
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• Importação de arquivos 
• Exportação de arquivos 
• Trabalho colaborativo 

 

5.1.6.1 Pré-requisito obrigatório: 
 

• Ter executado o treinamento de Revit, Mód. Introdutório; 
• Noções básicas de informática; 
• Conhecimento básico de engenharia; 
• Conhecimentos em termos técnicos de construção civil; 
• Conhecimentos em desenho técnico. 

 

5.2  Treinamento de Civil 3D  
 

5.2.1 Introdução à interface do AutoCAD Civil 3D (24 horas) 
 

• Estudo da Interface e Toolspace  
• Configuração do Sistema de Coordenadas  
• Criação e definição de Pontos  
• Propriedades do Grupo de Pontos  
• Importação de Pontos de uma base de dados  
• Visualização da declividade e cota em qualquer ponto  
• Definição de linhas obrigatórias e bordas  
• Construção de Superfícies  
• Criação de superfícies a partir de pontos  
• Criação de superfícies a partir de outras entidades  
• Edição da malha triangular  
• Propriedade e análises de superfícies  
• Inserir anotações e tabelas  
• Definição e edição de estilos de superfícies  
• Criação e definição de alinhamentos   
• Edição do estilo dos Alinhamentos  
• Definição e edição dos Perfis Longitudinais  
• Edição do estilo dos Perfis Longitudinais  
• Seção Típica Transversal  
• Estilos de seção típica  
• Criação de Corredores  
• Edição de Corredores (estradas, terraplanagem, barragens, etc.) 
• Criação de Superfícies a partir do Corredor  
• Conceitos Fundamentais de Terraplenagem e Obras de Terra  
• Definição e Edição de critérios de Terraplenagem  
• Inserção dos taludes 
• Conceitos e Criação de Features Lines  
• Conceitos e Criação de Grading 

 

5.2.1.1Pré-requisitos sugeridos: 
 

• Conhecimentos técnicos na área de infraestruturas. 
 

5.2.1.1Pré-requisitos obrigatórios: 
 

• Conhecimentos básicos em informática; 
• Conhecimentos de termos técnicos da área de infraestruturas. 

 

5.2.2 Abordagem Módulo Viário (8 horas) 
 

• Criação de alinhamento 
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• Criação de Perfil longitudinal 
• Edição do perfil longitudinal (Greide) 
• Seção tipo para estradas  
• Criação do corredor 
• Cálculo da Superlargura e Superelevação 
• Criação de alargamentos 
• Criação de seções transversais do corredor 
• Análise quantitativa de materiais 
• Diagrama de massa/ BRÜCKNER 
• Criação do alinhamento baseado em Normas Brasileiras 
• Nota de serviço 
• Análises Volumétricas entre Modelos de Superfícies  

 

5.2.2.1 Pré-requisitos obrigatórios: 
 

• Ter participado do treinamento de Civil 3D – Módulo Introdutório; 
• Conhecimentos técnicos de infraestruturas viárias; 
• Conhecimentos de termos técnicos da área de infraestruturas; 
• Conhecimentos básicos em informática. 

 

5.2.3 Abordagem Módulo Drenagem (8 horas) 
 

• Análise do escoamento superficial da água de chuva 
• Criação de bacias de contribuição 
• Configuração e edição da lista de tubulações e estruturas 
• Criação de rede de tubulação 
• Inserção de anotações na rede de tubulação e estruturas 
• Criação de tabelas de quantitativo de tubulações e estruturas 
• Checagem de interferência entre redes de drenagem 

 

5.2.3.1 Pré-requisitos obrigatórios: 
 

• Ter participado do treinamento de Civil 3D – Módulo Introdutório; 
• Conhecimentos técnicos de drenagem; 
• Conhecimentos de termos técnicos da área de infraestruturas; 
• Conhecimentos básicos em informática. 

 

5.3  Treinamento de Recap (8 horas) 
 

5.3.1 Indexação e medição de núvem de pontos 
 

• Visão geral e posicionamento do produto 
• Formatos suportados 
• Introdução a interface do Recap 
• Ferramentas de navegação 
• Ferramentas de seleção de pontos e ajuste de tamanhos 
• Iniciando um novo projeto scaneado ou projeto foto 
• Ferramentas de busca dentro da nuvem 
• Limpeza de regiões da nuvem 
• Recuperando pontos deletados 
• Ferramenta de medição e ângulos 
• Definição de limites para nuvem 
• Ajuste de color, luzes e plano de fundo 
• Integração com o Autodesk 360 
• Integração com o Navisworks 
• Utilização da nuvem de pontos em outras ferramentas Autodesk 
• Salvando e exportando o projeto 
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5.3.1.1 Pré-requisitos sugeridos: 
• Conhecimento em algum software de modelagem de sólidos. 

 

5.3.1.2Pré-requisito obrigatório: 
• Conhecimentos básicos em informática. 
• Conexão de internet com no mínimo 10MB de banda. 
• Acessório multimídia (microfone e alto falantes instalados e funcionando no 

computador). 
• Estar com o software (Recap Pro) instalado e autorizado no computador 

 

5.4  Treinamento de Navisworks Manage (16 horas) 
 

5.4.1Gestão de projetos e obras 
• Recursos de Navegação 
• Seleção de objetos e seus recursos 
• Integração/junção entre modelos CAD 
• Geração/Exportação de animações 
• Recursos de Redline (Anotações) 
• Criação de cortes 
• Visualização de atributos dos objetos 
• Publicação de arquivos *.nwd 
• União de projetos 
• Manipulação e animação de objetos 
• Geração de script 
• Integração/animação de objeto com animação de vistas 
• Simulações 
• Verificação de interferência na simulação. 

 

5.4.2 Pré-requisito obrigatório: 
• Noções básicas de informática; 
• Conhecimentos em termos técnicos de construção civil; 
• Conhecimento básico em algum software de modelagem 

 

6. DO CERTIFICADO DOS TREINANDOS 
 

Deverá ser fornecido certificado de conclusão aos treinandos para cada módulo de treinamento 
concluído. 
 

7. SUPORTE TÉCNICO 
 

7.1 Todo procedimento de instalação e autorização dos softwares deverá ser apoiado pela Contratada 
através do time e das ferramentas do suporte técnico descritos neste Edital. 
7.2 O suporte técnico deve ser extenso aos treinandos, com objetivo desolucionar dúvidas que surjam 
durante o período de treinamento; 
7.3 A contratada deverá disponibilizar ferramenta web, ou número telefônico 0800, ou endereço 
eletrônico de e-mail, para a solução de dúvidas dos treinandos durante o período de treinamento. 
 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

8.1 O custo estimado total para realização de tais serviços é de em R$ 480.500,02 
(Quatrocentos e oitenta mil quinhentos reais e dois centavos). 

8.2. A referida despesa ocorrerá através das seguintes dotações orçamentárias: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 500 NÃO VINCULADOS 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 704 ROYALTIES 
02 14 12.122.0004 2.041 3.3.90.39 501 TM 
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02 14 12.122.0004 2.041 3.3.90.39 550 SAL. EDUCAÇÃO 
 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

9.1. A empresa contratada obriga-se à: 
a) Cumprir fielmente as exigências deste Termo de Referência, de modo que, no prazo estabelecido, 
o objeto contratado seja entregue. 
b) Disponibilizar a última versão disponível no mercado na data de entrega do produto. 
c) Atender prontamente quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto deste termo de 
referência. 
d) A licitante deverá apresentar declaração do fabricante do software Autodesk informando que é 
autorizada a comercializar licenças e prestar serviços de garantia de atualização e funcionamento dos 
softwares solicitados. 
e) As características técnicas obrigatórias deverão ser comprovadas, estargrifadas ou destacadas na 
documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estar em todas relacionadas em 
tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, 
de forma a garantir uma rápida e melhor análise. 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

10.1. A contratante obriga-se a: 
a) Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas. 
b) Receber provisoriamente o produto mediante regular aferição de quantitativos. 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos. 
e) Verificar se os softwares entregues pela Contratada estão em conformidade com as especificações 
técnicas e funcionalidades constantes deste Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar 
fazer ou desfazer qualquer fornecimento de software que esteja em desacordo com as especificações 
técnicas descritas neste Termo de Referência. 
 

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1. 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 co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;  

11.2. Os serviços e os materiais contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo Fiscal do 
Contrato, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do 
contrato, anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o 
artigo 67 da Lei 8.666/93;  

11.3. A fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor: Lucio Jorge Nunes Pureza Jorge, 
que terá como responsabilidades:  

a) Supervisionar a prestação dos serviços;  
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação e Sec. 

Mun. de Educação em aplicar as sanções;  
c) Atestar as notas fiscais;  
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 
 

12. SANÇÕES 
 

12.1 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a DPE/RJ poderá, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar à adjudicatária as sanções fixadas a seguir: 

• Advertência; 
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• Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto adjudicado; 
• Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

12.3 Na hipótese dos atrasos injustificados a seguir elencados serão aplicadas as seguintes 
penalidades: 

• Atraso injustificado no cumprimento do item 3.2, à licitante vencedora será aplicada multa de 
0,5% (meio por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, respeitado o limite total 
de 20% (vinte por cento). 

• Atraso injustificado no cumprimento do item 4, à licitante vencedora será aplicada multa de 1% 
(um por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, respeitado o limite total de 20% 
(vinte por cento). 

• Atraso injustificado no cumprimento do item 5.2.o, à licitante vencedora será aplicada multa de 
1% (um por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, respeitado o limite total de 
20% (vinte por cento). 

 

12.4 Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento das demais obrigações assumidas pela 
licitante vencedora, a esta será aplicada multa de até 1% (um por cento) sobre o valor da contratação, 
por dia de atraso, dobrável na incidência, limitada a 2% (dois por cento), respeitado o limite total de 
20% (vinte por cento). 

12.5 A aplicação das multas a que aluda este Edital não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente a compra e aplique outras sanções previstas neste Edital, e demais cominações legais. 

12.6 Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul e seus orgãos licitantes. 
 

13. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

13.1. Visando prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, em caso de risco 
iminente, a Administração adotará como medida acauteladora a retenção do pagamento até que cesse 
o risco iminente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
Paraíba do Sul, 15 de dezembro de 2022 

 
 
 

_____________________________________________ 
Valdecir de Azevedo 

Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
 
 
 

_____________________________________________ 
Dayse Deborah Alexandra Neves 

Prefeita Municipal 
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ANEXO 02 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2022 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Aos ____dias do mês de ________ de 2022, de um lado A PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 29.138.385/0001-30, com sede na, centro de Paraíba do Sul, neste ato representada pela 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, ____________, residente e domiciliada ____________, portadora 
da cédula de identidade RG nº. ___________ e inscrita no CPF/MF sob o nº. ___________ a seguir 
denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa __________________________________, com 
sede à ___________________________,_____, na cidade de _____________, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº 
____________________, neste ato representada pelo Sr (a)._________________________________ 
(qualificação), residente e domiciliado na cidade de ______________, à ____________________________, 
_______, portador da Cédula de Identidade RG n. __________________ e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda – CPF, sob n. ______________________, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, sob a disciplina da Lei n. 8.666/93 e na presença das testemunhas abaixo, 
têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
 

1.1 A Aquisição de assinaturas de uso de software Autodesk, por um período de 36 (trinta e seis) 
meses, de acordo com as condições e especificações constantes nesteTermo de Referência, a fim de atender 
às necessidades da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. 

 

Item Quant. Unid. Descrição do Material/Serviço Valor Unit.  Valor Total  
      
      

VALOR TOTAL: R$  
 

1.2 Aquisição de treinamentos no formato EAD e serviço virtual (online – ao vivo) de 
acompanhamento técnico em Edificação e Infraestrutura. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 

2.1-Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento da CONTRATADA: edital de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 133/2022, propostas dos demais licitantes e da proponente vencedora, ata da sessão de abertura das 
propostas, adjudicação do processo licitatório, homologação da proposta pelo Prefeito e legislação pertinente 
à espécie. 

2.2- Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha 
a ser necessária durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
alterações dos procedimentos, prazos, ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

3.1 Compete à CONTRATANTE a inspeção dos serviços prestados pela CONTRATADA sempre que 
julgar necessário, a fim de verificar a sua boa execução, fornecendo as instruções e orientações que julgar 
necessárias para o constante e almejado aprimoramento dos serviços. 

3.2 A CONTRATANTE obriga-se à: 
a) Proporcionar todas as condições para que a contratada possa executar o fornecimento do objeto de a) 
Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas. 
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b) Receber provisoriamente o produto mediante regular aferição de quantitativos. 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivos. 
e) Verificar se os softwares entregues pela Contratada estão em conformidade com as especificações 
técnicas e funcionalidades constantes deste Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou 
desfazer qualquer fornecimento de software que esteja em desacordo com as especificações técnicas 
descritas neste Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1. A CONTRATADA obriga-se à: 
 

a) Cumprir fielmente as exigências deste Termo de Referência, de modo que, no prazo estabelecido, o objeto 
contratado seja entregue. 
b) Disponibilizar a última versão disponível no mercado na data de entrega do produto. 
c) Atender prontamente quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto deste termo de referência. 
d) A licitante deverá apresentar declaração do fabricante do software Autodesk informando que é autorizada 
a comercializar licenças e prestar serviços de garantia de atualização e funcionamento dos softwares 
solicitados. 
e) As características técnicas obrigatórias deverão ser comprovadas, estargrifadas ou destacadas na 
documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estar em todas relacionadas em tabela 
específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a 
garantir uma rápida e melhor análise. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO, DESCRIÇÃO DOS TREINAMENTOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

5.1 Descrição da Solução: Architecture, Engineering & Construction Collection 
 

A Architecture, Engineering & Construction Collection é uma coleção de softwares e tecnologias inovadoras 
que ajudam os usuários a criar, projetar e executar projetos com mais eficiência, com um menor custo e em 
menos tempo. 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, que oferece funcionalidades para projetos de 
instalações hidráulicas, elétricas e de arcondicionado, 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 osdados de projetos com as ferramentas do GIS integrando 
diversos formatos utilizados em geo processamento. 
 

• Civil 3D – Software que permita a criação do modelo de engenharia 3D e dinâmico, trabalhando como 
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, 
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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 análise 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 deacordo 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). 
 

• 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 Open Street Map 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 
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de estudos preliminares de pontes com vigas pre moldadas de concreto ou de vigas de aço, definindo a 
quantidade de vigas necessárias, possibilitando a visualização 3D destes estudos diretamente no modelo. 
Adicionar automaticamente toda a drenagem de pavimento, dimensionando a distância entre boca de lobos 
conforme a declividade do perfil e as dimensões dos tubos conforme a influência hidrográfica, associando 
bacias hidrográficasas galerias pluviais, dimensionando automaticamente o diâmetro necessário para atender 
a vazão da bacia. 
 

• Auto desk 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 gráficocom seus materiais e dimensões. 
Executar a análise de carregamento para achecagem da geometria da longarina. Possuir capacidade de 
calcular seçõescom propriedades da seção transversal sobre os eixos x-y pelo eixo principal.Possuir 
capacidade de cálculo da constante de torsão “C” através da seçãotransversal usando a analogia da 
membrana de Prandtl’s. Possuir capacidadede 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 carga especificada para manutenção. 
 

• Vehicle Tracking – Solução que facilita a criação de traçados e análise deveículos tipo pela sua 
trajetória, com projetos de estacionamento e rotatóriasde forma automatizada e baseado em normas 
brasileiras ou internacionais.Capacidade de validar a trajetória a partir de animação 2D ou 3D através 
dediferentes 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 Auto 
CAD 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 demontagem 
são algumas das documentações de projeto facilmente geradas pela solução. OP&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. Sincronizadados do diagrama com 
seus respectivos elementos modelados no ambiente 3D do Auto CAD 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 análise 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. Análise 
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). 
 

5.2 DESCRIÇÃO DOS TREINAMENTOS 
 

5.2.1 Os treinamentos deverão ser ministrados na modalidade EAD, onde aulas gravadas serão 
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acessadas pelos alunos; 
5.2.2 O acesso ao ambiente de treinamento deve ser individual através de login e senha; 
5.2.3 Os treinamentos deverão contemplar os colaboradores da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul, de acordo com as quantidades previstas nesse edital; 
5.2.4 Cada um dos treinamentos EADs deve permitir um acesso durante o período de 30 dias, para 

cada um dos treinandos, a partir da data de início requisitada pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul; 
5.2.5 A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul é responsável por indicar os colaboradores 

queparticiparãodo treinamento; 
5.2.6 Todos os treinandos devem ter acesso a todos os módulos do treinamento correspondente, 

no formato EAD; 
5.2.7 Os treinamentos EADs devem contemplar os seguintes módulos: 

 

• Treinamento de AutoCAD – Ambiente2D 
• Treinamentos de Autodesk Revit 

o Módulo Introdutório 
o Módulo Arquitetura 
o Módulo Elétrica 
o Módulo Hidráulica 
o Módulo Estruturade Concreto Armado 
o Módulo de Estrutura Metálica 
o Módulo de Ar Condicionado 
 

• Treinamentos de Autodesk Civil 3D 
o Módulo Introdutório 
o Módulo Estradas e Geotecnica 
o Módulo Drenagem e Estudos Hidrológicos 
o Módulo Loteamentos e Movimentação de Terra 
 

• Treinamento de Autodesk Infraworks 
• Treinamento de Autodesk Navisworks 
 

5.3 DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O conteúdo programático deve atender todos os subitens descritos no termo de referência do edital de 
licitação nº 169/2022, de forma que ao final do treinamento o treinando esteja apto a desenvolver 
minimamente as atividades profissionais que lhe confere o certificado. 

  

CLÁUSULA SEXTA 
DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

6.1- Pela aquisição de assinaturas de uso de software Autodesk, por um período de 36 (trinta e seis) 
meses, de acordo com as condições e especificações constantes nesteTermo de Referência, a fim de atender 
às necessidades da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 
quantia total de R$ ____________ (__________), conforme proposta. 

6.1.1-Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta de preço, desde que 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes, para mais ou para menos, 
conforme o caso. 

6.1.2- Todas as despesas e providências relacionadas com a execução da prestação de serviços, 
objeto do presente contrato, assim como as obrigações previdenciárias, trabalhistas, fiscais e securitárias 
serão de inteira responsabilidade da empresa Contratada. 
 

6.2-Na hipótese de prorrogação prevista no subitem 7.2, o valor mensal do serviço poderá ser 
atualizado monetariamente com base na variação acumulada do IPCA IBGE, durante o período de 12 meses. 

6.3- Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, com descrição do objeto 
contratado e numero do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2022. 
 

6.3.1 Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal, enquanto não solucionado pelo 
CONTRATADO, ensejará a suspensão do pagamento. 
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6.4 - As despesas decorrentes das obrigações assumidas em função deste contrato serão suportadas 
através de dotações próprias consignadas no orçamento em vigor, na rubrica: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 500 NÃO VINCULADOS 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 704 ROYALTIES 
02 14 12.122.0004 2.041 3.3.90.39 501 TM 
02 14 12.122.0004 2.041 3.3.90.39 550 SAL. EDUCAÇÃO 

 

6.5 – Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício 
financeiro. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DOS PRAZOS 
 

7.1 -A vigência do presente contrato será de 12 meses, tendo por termo inicial a data de sua assinatura, 
ou seja, de __/__/__ a __/__/__. 

7.2-O prazo de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II, do artigo 57 da Lei 8666/93, 
mediante acordo entre as partes por meio de termo aditivo. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS MULTAS 
 

8.1-Pelo atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste contrato, sujeitará a Contratada, sem 
prejuízo das penalidades fixadas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93, as seguintes multas: 
 

A CONTRATADA incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global contratado, 
pela inobservância de qualquer cláusula da presente avença ou inexecução parcial. 

O descumprimento total do contratado pela CONTRATADA implicará em multa de valor 
correspondente a 20% (vinte por cento) do total do valor ajustado, 
 

§ 1° - As multas pecuniárias não pagas na data de vencimento serão inscritas em dívida ativa 
e sujeitas à execução judicial. 

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal 
nº.8.666/93. 

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do 
pagamento, momento em que o Departamento de Fazenda comunicará à CONTRATADA. 

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

§ 5° – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 

CLÁUSULA NONA 
DA RESCISÃO 
 

9.1-A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba 
o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

 

a)- quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida; 
b)- quando houver interrupção na prestação dos serviços ora contratados, sem justificativa 

aceita. 
 

9.2- A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

9.3-Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente 
desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza. 
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9.4-A rescisão contratual obedecerá, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77,78, 79 e 
80 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

9.5-Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE, não caberá à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses previstas pelo § 2º do artigo 79 da Lei 
Federal 8.666/93. 

9.6-Reconhece a CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista pelo inciso I do artigo 79 da Lei Federal n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
 

10.1- Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
vigor e disposições específicas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1. 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 co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;  

11.2. Os serviços e os materiais contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo Fiscal do 
Contrato, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, 
anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o artigo 67 da Lei 
8.666/93;  

11.3. A fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor: Lucio Jorge Nunes Pureza Jorge, que 
terá como responsabilidades:  
 

a) Supervisionar a prestação dos serviços;  
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação e em aplicar 

as sanções;  
c) Atestar as notas fiscais;  
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO CERTIFICADO DOS TREINANDOS 
 

12.1 Deverá ser fornecido certificado de conclusão aos treinandos para cada módulo de treinamento 
concluído. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DO SUPORTE TÉCNICO 
 

13.1 Todo procedimento de instalação e autorização dos softwares deverá ser apoiado pela Contratada 
através do time e das ferramentas do suporte técnico descritos neste Edital. 
13.2 O suporte técnico deve ser extenso aos treinandos, com objetivo desolucionar dúvidas que surjam 
durante o período de treinamento; 
13.3 A contratada deverá disponibilizar ferramenta web, ou número telefônico 0800, ou endereço eletrônico 
de e-mail, para a solução de dúvidas dos treinandos durante o período de treinamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, para soluções de 
qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilégio que seja. 
 

E, por estarem as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste contrato, ficam ajustadas 
a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares e assinam o presente em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas. 
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Paraíba do Sul, ___ de ________ de 2022. 
 
 
 
DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 
Prefeita Municipal 
 
 
 
Contratante 
CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
1._________________________________ RG __________________ 
 
2._________________________________ RG __________________ 
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ANEXO 03 

 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 133/2022 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 133/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 

NOME DA EMPRESA: 
CNPJ : 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 

REPRESENTANTE: 
CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE:  
CPF: 
 

ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
AGÊNCIA: 
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 
 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. PROPOSTA: R$ (Por 
extenso) 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 

PRAZO DE GARANTIA 
 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo 
do objeto pela Contratante. 
 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 
Obs.: 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. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
 

LOCAL E DATA 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO 04 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA  BLL - BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL 

 
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG: 

E-mail: CPF: 

Telefone Celular: 

Whatsapp: 

Resp. Financeiro: 

E-mail 
Financeiro: 

Telefone: 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não 

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 
do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, 
em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas 
e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 
III.I 

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema 
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança 
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no 
Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil. 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo 
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Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o 
prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 

 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização 
do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações 
prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de 
usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança 
ocorrida. 
 
 

Local e data: 
 
 
 
 
 

 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO 4.1 
 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – 
BOLSA DE LICITAÇÕES  DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

 
Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp 

3 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

 
O Licitante reconhece que: 

 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e 
verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes 
da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao 
automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 

Local e data: 
 

(Assinaturas autorizadas com firma 
reconhecida em cartório) 
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ANEXO 05 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022 
 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

Declaro, para os devidos fins, junto à Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, sob as penas da lei, que as 
informações abaixo sobre o fornecedor, CNPJ nº _ _____________________, são firmes e verdadeiras: 
 

01 – Na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos 
ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na 
forma da lei; 
 

02 – Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados de Cadastros do Município de 
Paraíba do Sul/RJ, são verdadeiras e exprimem a atual situação do fornecedor, comprovada pelos documentos 
apresentados; 
 

03 – O porte da empresa é ___________________________, de acordo com o definido na legislação pertinente, 
especialmente o disposto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não 
está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
 

04 - DECLARA ao Município de Paraíba do Sul-RJ que atende a todas as condições de habilitação no processo 
licitatório, e se compromete a disponibilizar os materiais/serviços do objeto que lhe forem adjudicados conforme 
a descrição deste Edital, desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da 
proposta e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
 

05 - DECLARA junto ao Município de Paraíba do Sul-RJ, não haver impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração Pública; 
 

06 - DECLARA não ter recebido do Município de Paraíba do Sul-RJ, ou de qualquer outra entidade da 
Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 
participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter 
recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e 
Municipal. 
 

07 - Declaro para os fins legais, em especial para efeitos da presente LICITAÇÃO, sob as penas da lei, que 
NÃO EXISTIREM FATOS SUPERVENIENTES AO CADASTRAMENTO/HABILITAÇÃO IMPEDITIVOS DO 
DIREITO DE LICITAR, bem como de não estar impedido de licitar em qualquer Órgão ou Entidade da 
Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, assumindo 
ainda a obrigação de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência desta 
licitação, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o 
mesmo período. 
 

08 - DECLARO não possuir no seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista. 
 

09 - Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente a Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ, a ocorrência de 
qualquer fato impeditivo ou posterior a esta declaração que interfira nos dados constantes dos registros 
cadastrais do Município Paraíba do Sul/RJ, inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado acima e que 
até presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para participação em processo licitatório. 
 

Local e Data. 
 

______________________________________________________________ 
(nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal) 

ATENÇÃO: FAZER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 


