
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2017

A  Pregoeira  deste  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  18ª
REGIÃO, em atendimento aos pedidos de esclarecimentos apresentados pela empresa
TOTALCAD,  referente  ao  Pregão  Eletrônico  nº  079/2017,  torna  público  para
conhecimento dos interessados, as seguintes informações:

QUESTIONAMENTO 01

No que tange o Anexo 01 Item 7 em especificações técnicas do presente edital. Solicito
esclarecer se o certame é exclusivo para o software AUTOCAD ou poderão participar
empresas com produtos similares ao software solicitado? A TOTALCAD é revendedora
autorizada do software ZWCAD, que é um produto similar  e concorrente do software
AUTOCAD. 

Que a legalidade do presente edital está condicionada à abertura da participação também
àquelas empresas que comercializem softwares similares ao AUTOCAD, assim entendido
como aqueles softwares capazes de atender a demanda do órgão ou entidade licitante
por  possuírem recursos tecnológicos similares ao software  AutoCAD,  de modo que o
princípio  da  isonomia  reste  devidamente  atendido,  garantindo-se  assim a  escolha  da
proposta mais vantajosa ao erário.

Uma vez que é cotado um software específico e que considerando que há softwares com
as mesmas funções do produto cotado, semelhantes no mercado com mesmas funções, e
à  recomendação  do  Acórdão  2.300/2007  -  TCU-PLENÁRIO,  orienta  que  poderá  ser
cotado equipamento de padrão de desempenho e qualidade similares / equivalentes aos
descritos, desde que seja compatível com o descrito, e ainda, que seja um sistema com
todos os itens que o integram compatíveis entre si, e que sejam padronizados, tanto na
montagem quanto na utilização. " Desta forma entendemos que ao ofertarmos o software
ZWCAD atenderemos plenamente o edital. Está correto o nosso entendimento?

Que não apresenta justificativa técnica suficientemente clara, para que seja impedido a
concorrência no certame. Esclarecendo ainda que o ZWCAD é totalmente compatível com
arquivos do AutoCAD e possui DWG nativo, ou seja salva e edita arquivos DWG sem
necessidade de conversão, possui comandos iguais aos do AutoCAD facilitando o uso por
parte dos usuários finais do software. Vale ressaltar ainda que ZWCAD é comercializado
em  mais  de  180  países,  com  360.000  usuários  e  amplamente  difundido  como  uma
excelente solução em plataforma CAD, sendo utilizados em larga escala por empresas de
grande porte (Odebrecht, Ericson, Honda, etc...), Órgãos Públicos (Prefeitura Municipal de
Piracicaba,  Prefeitura  Porto  Alegre,  Conder,  EMBRAER,  registro  de  preços  no
CODEVASF etc...) e Instituições de Ensino (SENAI, ETECs, UNICAMP, USP, etc...) por
todo o país, gerando grande economia para esta empresa já que o ZWCAD tem custo
percentual menor do que o AutoCAD.

A inserção  do  software  ZWCAD  pelo  órgão  público,  não  acarretará  qualquer  custo
adicional,  pois  o  software  é  de  imediato  absorvido  pelos  usuários  que  já  utilizam  o
AutoDCAD sem a necessidade de treinamento.



RESPOSTA 01:

O  item  a  ser  contratado  e  descrito  no  edital  é  o  Autodesk  AEC  (Architecture  and
Engineering Collection), que consiste diversos softwares correlacionados e integrados a
engenharia e arquitetura (exemplos: AutoCAD, Navisworks, Revit e Civil3d).

Ressalta-se que os softwares Revit e Civil 3d são muito úteis nas etapas de projeto por
permitirem  trabalhar  de  maneira  integrada  com  informações  de  engenharia
(levantamentos topográficos, informação da construção BIM etc.)

O  software  autocad  é  uma  ferramenta  de  desenho  avançada  porém  não  possui
inteligência específica nativa direcionada a projetos de engenharia e arquitetura, devendo
o projetista lançar todas as representações gráficas uma a uma (pontos, linhas, textos
etc),  enquanto os  demais softwares possuem abstrações ligadas ao mundo real,  que
permitem modelar construções e terrenos com propriedade e maior eficiencia,  realizar
levantamentos de quantitativos de maneira mais automática,  reduzindo gastos para a
Administração tanto pela redução de erros quanto pela diminuição no tempo de produção
de estudos e projetos. Dessa forma, tendo em vista não se tratar apenas do AutoCAD,
não é possível a aceitação do produto apresentado. 

Em analogia, seria o caso de ofertar um produto similar ao Excel (planilha eletronica) em
substituição a todo o pacote Office(produtividade) (que contém word, power point, access,
etc. que são softwares que conversam entre si) 

Goiânia, 07 de dezembro de 2017.

THAÍS ARTIAGA ESTEVES NUNES

Pregoeira


