
  

Página 1 de 18 
 

EDITAL 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 031/2019 

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA: 17/09/2019 

HORÁRIO: 10h00min 

LOCAL: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício FINATEC, Asa Norte, Brasília – DF, 

CEP: 70910-900, Telefone: (61) 3348-0419, E-mail: selecao@finatec.org.br. 

 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos, por meio da sua Comissão de Seleção, torna público, 

para conhecimento dos interessados que realizará Seleção Pública, Tipo Menor Preço 

Global, a ser regida pelo Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014, e subordinado às 

condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 A presente Seleção Pública tem como objeto a contratação de empresa especializada 

para fornecimento de licença de software, prestação de serviço de assistência e suporte 

técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I.  

 

1.2 A presente Seleção Pública tem como objetivo atender às necessidades do Projeto 

“Curso de Especialização em BIM Expert - Projetos de Infraestrutura”; 

 

1.3 O presente processo observará os princípios da impessoalidade, da moralidade, da 

probidade, da publicidade, da transparência, da eficiência, da competitividade e da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

 

1.4 A presente Seleção Pública adotará a forma presencial em virtude de a FINATEC ainda 

não possuir recursos técnicos para que seja adotada a forma eletrônica, cumprindo-se 

assim o art. 33, parágrafo único do Decreto nº 8.241/2014. 

 

1.5 Os interessados em participar deverão entregar toda a documentação exigida, 

juntamente com a proposta de preço na data, local e horário indicado no preâmbulo deste 

Edital. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o 

objeto a ser contratado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes desta Seleção Pública. 

 

mailto:selecao@finatec.org.br
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2.2 Estará impedida de participar a Empresa que: 

2.1.1 Tenha sido suspensa do direito de participar de Seleções Públicas e 

contratações com a FINATEC; 

2.1.2 Estiver inadimplente com a FINATEC; 

2.1.3 Possuir entre seus sócios, proprietários ou dirigentes empregados na 

FINATEC; 

2.1.4  Contiver no seu contrato ou estatuto social finalidade ou objeto incompatível 

com a presente Seleção. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO 

 
3.1 A representação deverá ser feita por meio de instrumento público de procuração ou 

por instrumento particular, com firma reconhecida, outorgando poderes para praticar todos 

os atos pertinentes à Seleção Pública em nome da Empresa. 

3.1.1  No caso de instrumento particular, o representante deverá apresentar o 

contrato social ou estatuto da Empresa, ou alteração que comprove os poderes do 

outorgante. Caso o representante seja sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da 

Empresa, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

 

3.2 As procurações referidas no subitem 3.1 deverão ser assinadas comprovadamente por 

quem possua inquestionáveis poderes de outorga, devendo fazer prova disso o Contrato 

Social chancelado pela Junta Comercial ou o Estatuto Social devidamente registrado. 

 

3.3 O representante designado deverá identificar-se mediante a apresentação de 

Documento Oficial com foto. 

 

3.4 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

Empresa. 

 

3.5 A falta de representação não inabilitará a Empresa, impossibilitando-a apenas de se 

manifestar durante os trabalhos. 

 

3.6 Toda a documentação mencionada nos subitens acima deverá ser apresentada de 

forma definitiva à FINATEC, sob pena de não credenciamento. 

 

4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

4.1 No dia, hora e local mencionado no preâmbulo desta Seleção Pública, as Empresas 
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deverão apresentar sua PROPOSTA DE PREÇO em 01 (um) envelope, endereçado à 

COMISSÃO DE SELEÇÃO, contendo obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, 

clara e visivelmente, os dizeres: 

 

Seleção Pública nº 031/2019 

Razão Social da Empresa 

Proposta de Preços 

 

4.2. As Empresas que desejarem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de 

Recebimento), deverão remetê-los ao endereço descrito no preâmbulo deste Edital, aos 

cuidados da COMISSÃO DE SELEÇÃO. 

4.2.1. Os envelopes enviados via postal deverão ser entregues no protocolo da 

FINATEC com, no mínimo, 01 (uma) hora de antecedência do horário de abertura da 

Seleção Pública, fixado no preâmbulo deste Edital. 

4.2.2. A FINATEC não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal, ou 

por outras formas, e que por isso não sejam entregues no prazo previsto no subitem 

4.2.1. 

4.2.3. Quando a empresa optar somente pelo envio dos envelopes não presenciando 

a sessão, o mesmo participará do certame com a documentação enviada e o valor 

descrito em sua proposta comercial, ficando impossibilitado de interpor recursos 

sobre qualquer fase desta Seleção Pública. 

 

4.3. No dia, hora e local indicado no preâmbulo deste Edital, as Empresas devem 

comprovar, por instrumento próprio, poderes para praticar todos os atos inerentes ao 

certame, conforme item 3 deste Edital. 

 

4.4. Os documentos deverão ser entregues em envelopes não transparentes, fechados, 

lacrados e não serão devolvidos. 

 

4.5. Se a Empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

 
4.6. Se a Empresa for uma 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. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados 

em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial. 

  

4.7. Não será admitida, pela Comissão de Seleção, a inclusão posterior de qualquer 

documento, que deveria constar obrigatoriamente nos envelopes. 
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5. PROPOSTA DE PREÇOS  

 

5.1 A Empresa deverá apresentar a sua proposta de preço em 01 (uma) via, de acordo com 

as exigências deste Edital, grafada em R$ (reais) e apresentada em língua portuguesa, 

datilografada ou impressa por qualquer meio eletrônico em papel timbrado da Empresa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as especificações do objeto a que se refere esta 

Seleção Pública, devendo ainda ser datada e assinada na última folha e rubricada nas 

demais, por seu representante legal, com poderes para o exercício da representação. 

 

5.2 A proposta de preços deverá conter a Razão Social, CNPJ, endereço completo da 

Empresa, número de telefone, bem como seu endereço eletrônico (e-mail), assim como dados 

do representante legal ou procurador da Empresa que irá celebrar eventual Contrato. 

 

5.3 A Empresa deverá apresentar a proposta comercial com o valor global para a execução 

dos serviços, conforme Modelo de Proposta – Anexo II, deste Edital.  

 
5.4 A proposta da empresa deverá conter oferta firme e precisa sem alternativas ou 

quaisquer condições ou vantagens que induzam o julgamento. 

 

5.5 A Empresa deverá apresentar a descrição dos serviços ofertados, observadas as 

especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital, de forma a 

permitir a constatação de atendimento às exigências da presente Seleção Pública. 

 

5.6 Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contidos na proposta, 

prevalecerá o valor por extenso. 

 

5.7 O prazo de validade da proposta de preços será de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. Caso não conste o prazo na proposta, esta será considerada 

válida pelo referido período. 

 

5.8 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências do Edital e às especificações técnicas ali previstas. 

 

5.9 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos serviços será 

interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a Empresa pleitear 

acréscimo após a abertura da proposta. 

 

5.10 A proposta deverá conter declaração expressa de que nos preços ofertados estão 

incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes 

sobre a prestação dos serviços, nada mais sendo lícito à Empresa requerer após a 

apresentação de sua proposta. 
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5.11 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender às exigências deste 

Edital e seus anexos, bem como, as que apresentarem preços excessivos, assim 

considerados aqueles que estiverem acima do preço de mercado ou forem manifestamente 

inexequíveis. 

 

6. DA HABILITAÇÃO  

 

6.1 Considerando que o pagamento será efetuado mediante a entrega dos serviços, objeto 

desta Seleção Pública, a documentação relativa à habilitação da empresa fica dispensada 

nos termos do art. 24 do Decreto nº 8.241/2014, devendo a COMISSÃO DE SELEÇÃO 

verificar se a empresa vencedora não incorre em uma das hipóteses de impedimento 

previstas no subitem 2.2 deste Edital. 

 
6.2 Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal: 

6.2.1 Declaração da Empresa, assinada pelo representante legal, de que não possui 

em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99, conforme o ANEXO III. 

 

6.3 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos: 

6.3.1 Declaração da Empresa, assinada pelo representante legal, declarando a 

inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação na presente Seleção Pública, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme o ANEXO IV. 

 

7. DO JULGAMENTO 

 

7.1 Iniciada a sessão de julgamento, a COMISSÃO DE SELEÇÃO abrirá os envelopes 

contendo as PROPOSTAS DE PREÇO e procederá à classificação das empresas em ordem 

crescente a partir do MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

7.2 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR 

PREÇO GLOBAL, observadas as especificações e os parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade exigidos no Edital. 

 

7.3 Havendo empate, será efetuado sorteio entre as propostas iguais, em ato público, para 

as Empresas participantes da Seleção. 

 

7.4 Caso a Empresa melhor classificada não atenda aos requisitos do item 2.2 deste 

Edital, será declarada INABILITADA. Neste caso, a COMISSÃO DE SELEÇÃO deverá 

verificar se a empresa segunda melhor classificada atende aos referidos requisitos e assim 

sucessivamente. 
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7.5 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender às exigências desta 

Seleção Pública, bem como as que apresentarem preços excessivos, assim considerados 

aqueles que estiverem acima do preço de mercado ou da reserva orçamentária do Projeto, ou 

forem manifestamente inexequíveis. 

 

7.6 É facultada à Comissão de Seleção ou autoridade superior, em qualquer fase da 

Seleção Pública, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar obrigatoriamente nos   envelopes. 

 

7.7 Se todas as Empresas forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a 

Finatec poderá conceder prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de outros 

documentos ou propostas de acordo com este Edital e seus anexos. 

 

7.8 Deficiências no atendimento aos requisitos deste Edital, para apresentação da 

Documentação e Propostas, correrão por conta e risco da Empresa, podendo implicar na 

sua inabilitação e/ou desclassificação. 

 

8. RECURSOS (ART. 30, DECRETO Nº 8.241/2017) – FASE ÚNICA 

 

8.1 Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento das propostas 

ou da habilitação deverão manifestar sua intenção, imediatamente, ao término da sessão, 

sob pena de preclusão. 

 

8.2 Será concedido à empresa que manifestar intenção de interpor recurso o prazo de 03 

(três) dias úteis para apresentação das razões, conforme disposto no §3º do art. 30 do 

Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014; 

 

8.3 O recurso deverá ser protocolado na sede da FINATEC, no Setor de Protocolo no prazo 

estabelecido no item 8.2 deste Edital; 

 

8.4 As demais Empresas ficam, desde logo, intimadas a apresentar suas contrarrazões, 

caso queiram, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do término do prazo recursal, sendo 

lhes assegurada vistas ao processo; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8.5 O recurso contra a decisão do Comprador não terá efeito suspensivo;  

 
8.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos por qualquer meio eletrônico ou via 

postal, sem motivação ou intempestivos.  

 

 

 



  

Página 7 de 18 
 

9. DO PAGAMENTO 

  

9.1 O pagamento será efetuado somente após a entrega dos serviços, mediante depósito 

bancário em conta de titularidade da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, emitida de acordo com as normas e 

legislação aplicável, devidamente atestada pelo Coordenador do Projeto.  

 

9.2 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e/ou técnica que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

9.3 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão 

estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

 

9.4 Na hipótese da CONTRATADA, por ocasião do pagamento pela execução do objeto 

contratado, encontra-se com cadastro vencido ou com pendência, no que diz respeito à 

Regularidade Fiscal, deverá apresentar documentação comprovando sua regularidade, de 

modo a viabilizar o pagamento da etapa e evitar a aplicação de penas contratuais. 

 

10. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

  

10.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a FINATEC poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à Empresa vencedora as seguintes sanções: 

10.1.1 Advertência; 

10.1.2 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência 

de fato em desacordo com o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do Contrato;  

10.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução parcial; 

10.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto contratado; 

10.1.5 Suspensão temporária do direito de participar de Seleções Públicas e 

impedimento de contratar com a FINATEC, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

10.2 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 

data da comunicação da infração, mediante depósito na conta bancária da FINATEC. 

 

10.3 As multas não recolhidas no prazo estabelecido no subitem 10.2 serão descontadas 

dos pagamentos ainda pendentes, devidamente corrigidas monetariamente. 
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11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

11.1 Fornecer as licenças de acordo com as especificações e demais elementos técnicos 

constantes no Edital e seus anexos, respondendo, inteiramente, por quaisquer danos 

ocasionados pela má execução; 

 

11.2 Seguir normas, políticas e procedimentos da CONTRATANTE, no que concerne a 

execução dos serviços contratados; 

 

11.3 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo de imediato as suas reclamações; 

 

11.4 Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato 

extraordinário ou anormal que ocorra na execução de suas atividades e que possa 

prejudicar a execução dos serviços; 

 

11.5 Emitir as notas fiscais de serviços para recebimento dos pagamentos, de acordo com 

a legislação aplicável; 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

12.1 Emitir a Autorização de Fornecimento à empresa CONTRATADA, dentro do prazo de 

validade da proposta de preço; 

 

12.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações; 

 

12.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA; 

 
12.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

 

12.5 Comunicar à empresa CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas nos 

serviços prestados, para imediato ajuste. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da Empresa vencedora, farão 

parte integrante da Autorização de Fornecimento, independente de transcrição. 

 
13.2 A FINATEC poderá revogar esta Seleção Pública a qualquer tempo, total ou 

parcialmente, por razões de interesse da Fundação, sem que caiba às Empresas qualquer 

direito à indenização. 
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13.3 As Empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados. 

 

13.4 A Empresa que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, conforme 

faculta o Art. 29 do Decreto nº 8.241/2014. 

 

13.5 É facultado ao Comprador da FINATEC: 

13.5.1 A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo, em qualquer fase da Seleção Pública, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente nos envelopes. 

13.5.2 Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para 

fins de habilitação e classificação das Empresas, desde que sejam irrelevantes, não 

firam o Edital, não prejudiquem o entendimento da proposta e o ato não acarrete 

violação aos princípios básicos desta Seleção. 

13.5.3 Convocar os participantes para quaisquer esclarecimentos porventura 

necessários ao entendimento de suas propostas. 

13.5.4 Os participantes intimados para quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Comprador, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

 
13.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

13.7 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 

deste Edital terá que ser encaminhado, por escrito, no e-mail selecao@finatec.org.br, até 02 

(dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

 

14. ANEXOS 

 

14.1 Fazem parte integrante deste edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência. 

ANEXO II – Modelo de Proposta. 

ANEXO III – Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor. 

ANEXO IV – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. 

 

Brasília, 11 de setembro de 2019. 

Patrícia Santos Fernandes 

Compradora da Seleção

mailto:selecao@finatec.org.br
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ANEXO I 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 031/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para fornecimento de licença de software, prestação de serviço de assistência e 

suporte técnico, devendo abranger os seguintes itens:  

1.1.1. Instalação de 25 (vinte e cinco) licenças de unidade satélite do Centro de 

Treinamento Autorizado Autodesk (ATC Satélite) nas instalações da FINATEC ou UnB; 

1.1.2. Disponibilização de acessos a 09 (nove) cursos complementares de Ensino à 

Distância (EaD) relacionados às ferramentas de tecnologia BIM Autodesk;  

1.1.3. Prestação de apoio administrativo à FINATEC durante a realização do curso. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. No Brasil, a tecnologia BIM (BuildingInformationModeling) já é uma realidade. Os 

principais órgãos do Governo já a adotaram devido às suas vantagens técnicas e econômicas 

em relação a tradicional tecnologia CAD. Os Editais referentes a projetos de Engenharia e 

Arquitetura, cada vez mais, estão a exigir o BIM visando melhorar a previsibilidade de 

gastos e diminuir os custos das obras.  

 

2.2. A FINATEC almeja ser referência nacional na formação profissional em tecnologia 

BIM (BuildingInformationModeling) e, para tanto, torna-se imprescindível firmar parceiras 

com empresas especializadas que já apoiaram clientes na adoção desta tecnologia em 

projetos de engenharia e arquitetura. 

 

2.3. Assim sendo, a FINATEC responde a contento a demanda do mercado brasileiro 

frente ao Decreto Nº 9.377/2018, no qual o Governo Federal instituiu a Estratégia Nacional 

de Disseminação do BIM no Brasil (vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/decreto/D9377.htm), que estipulou as seguintes datas marco para adoção do 

BIM(http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/sdci/CGMO/Livreto_Estrat%C3%A9gi

a_BIM_BR_vers%C3%A3o_site_MDIC.pdf):  

2.3.1. Janeiro de 2021: 

 Projetos de arquitetura e de engenharia para construções novas, 

ampliações ou reabilitações, quando consideradas de grande relevância para a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9377.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9377.htm
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/sdci/CGMO/Livreto_Estrat%C3%A9gia_BIM_BR_vers%C3%A3o_site_MDIC.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/sdci/CGMO/Livreto_Estrat%C3%A9gia_BIM_BR_vers%C3%A3o_site_MDIC.pdf
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disseminação do BIM. Nesta fase, será proposta a exigência do BIM na 

elaboração dos modelos de arquitetura e de engenharia referentes às disciplinas 

de estrutura, de hidráulica, de AVAC (aquecimento, ventilação e ar 

condicionado) e de elétrica, na detecção de interferências e na revisão dos 

modelos de arquitetura e de engenharia, na extração de quantitativos e na 

geração de documentação gráfica, a partir desses modelos. 

2.3.2. Janeiro de 2024: 

 Planejamento da execução da obra, para construções novas, reformas, 

ampliações ou reabilitações, quando consideradas de grande relevância. Desse 

modo, será proposto que o BIM seja aplicado, no mínimo, nas atividades 

previstas na primeira fase e, de modo adicional, na orçamentação, no 

planejamento da execução de obras e na atualização do modelo e de suas 

informações como construído (“as built”). 

2.3.3. Janeiro de 2028 

 Abrange todo o ciclo de vida da obra ao considerar atividades do pós-

obra. Nesta fase, o BIM será aplicado, no mínimo, nas construções novas, 

reformas, ampliações ou reabilitações, quando consideradas de média ou grande 

relevância, nos usos previstos na primeira e na segunda fases e, além disso, nos 

serviços de gerenciamento e de manutenção do empreendimento após sua 

conclusão. 

 

3. DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 

 

3.1 A empresa a ser contratada deverá disponibilizar as licenças e serviços conforme 

quadro abaixo e respeitando os requisitos exigidos. 

 

ITEM PRODUTOS/SERVIÇOS 

1 

Instalação de 25 (vinte e cinco) licenças de unidade satélite do Centro de 

Treinamento Autorizado Autodesk (ATC Satélite) nas instalações da FINATEC ou 

UnB; até 30/10/2020. 

2 
Acesso a 09 (nove) cursos EaD sobre ferramentas com tecnologia BIM Autodesk 

para alunos e professores do curso POS BIM até 30/12/2020. 

3 Apoio administrativo até 30/10/2020 para a realização do curso. 

 

3.2 Licenças de uso de software Autodesk necessários à realização do Curso: 

 AutoCAD® 

 AutoCAD® Civil 3D  
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 Autodesk® Revit® 

 Autodesk® Navisworks® Manage 

 Infraworks 360  

 

3.3 Descrição sucinta dos softwares: 

 AutoCAD: software para projetos 2D e 3D, com ferramentas de projeto CAD. 

 AutoCAD Civil 3D: software voltado a projetos de infraestrutura de engenharia 

civil, com ferramentas de CAD e recursos de geoprocessamento incorporados, voltado 

a usuários envolvidos com modelos digitais de terrenos, projetos de loteamentos, 

topografia, ferramentas para geotecnia, manobras de veículos (VehicleTracking), 

pavimentação, terraplenagem, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgoto e 

análise ambiental.  

 Autodesk Revit: 

o Autodesk Revit para arquitetura (RevitArchitecture) – possibilita os 

arquitetos e projetistas melhor desenvolver projetos de arquitetura com mais 

rigor e qualidade. Permite a visualização das funcionalidades utilizando 

ferramentas de projeto de arquitetura desenvolvidas para apoiar os fluxos de 

trabalho do Modelo de Informação da Construção (BIM). Melhora a análise e os 

conceitos do projeto, da documentação e da construção. 

o Autodesk Revit para engenharia estrutural (RevitStructure) - proporciona 

ferramentas especificas para projetos de estruturas. Melhora a coordenação 

multidisciplinar da documentação de projeto de estruturas, minimiza erros e 

melhora a colaboração entre equipes de projeto de construção. 

o Autodesk Revit para engenharia de instalações (Revit MEP) - Ferramenta 

para engenheiros mecânicos, eletricistas e professionais de hidráulica para 

utilizarem o BIM. Auxilia na condução de projetos, análises e documentação dos 

sistemas de edifícios eficientes desde a conceitualização até a construção. 

Apoiam o projeto durante o ciclo de vida do edifício. 

 Autodesk NavisworksManage: software de análise de projeto para coordenação 

(3D), planejamento (4D/5D), visualização fotorrealística, simulação dinâmica e análise 

precisa. A solução permite criar um modelo de projeto, integrando o conceito de 

projeto e informação da construção, incluindo complexos modelos de informação de 

construção (BIM), Prototipagem Digital e os dados processuais. Com o software de 

análise de projeto Autodesk Navisworks, pode-se colaborar, coordenar e comunicar de 

forma mais eficaz para reduzir os problemas durante o projeto e construção. 

 Infraworks 360: software que oferece um sistema de criação interativa em tempo 

real que permite visualizar dados geoespaciais 3D, criar, analisar, gerenciar e 

distribuir modelos de forma eficiente. Integra dados geoespaciais 2D e 3D, como dados 
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do terreno de larga escala, construções de bloco, mapas de textura e assim por diante, 

em modelos de cidade que podem ser visualizados de forma dinâmica. 

 

3.4 Cabe ressaltar que o fabricante disponibiliza gratuitamente licenças de software de 

sua fabricação apenas para uso em cursos gratuitos. Como o Curso de Pós-Graduação 

LatoSensu em BIM Expert – Projetos de Infraestrutura, oferecido pela FINATEC pressupõe o 

pagamento de mensalidades por parte dos alunos, faz-se necessária a aquisição de licenças 

comerciais ou, alternativamente, licenças disponibilizadaspara uso em cursos pagos. 

 
3.5 Cursos EaD em Tecnologia BIMAutodesk: 

3.4.1. A empresa contratada deverá fornecer um portal de Ensino à Distância (EaD), 

voltado para as áreas de Engenharia, Arquitetura e Construção (AEC).  

3.4.2. O portal disponibilizado deverá permitir o gerenciamento dos usuários, ser 

intuitivo e de fácil navegação para os alunos, professores e administradores, além de 

oferecer a possibilidade de mostrar a trilha de aprendizado de cada usuário. Deverá 

ainda sercompatível com os principais navegadores do mercado e oferecerferramentas 

para facilitar a comunicação entre alunos, professores e administradores da 

plataforma, com a possibilidade de: 

 Inserção de avaliações personalizadas com questões aleatórias,  

 A utilização de fóruns de dúvida,  

 Envio de e-mail,  

 Ferramentas para gestão dos alunos 

3.6 Os cursos EaD deverão ser disponibilizados para acesso até 30/10/2020, 

equivalentes às cargas horárias abaixo descritas: 

 

 CURSO Nº HORAS 

AutoCAD Básico 40 horas 

Revit Básico 40 horas 

AutoCAD Civil 3D 40 horas 

Revit Estrutura 20 horas 

Revit Hidro-Sanitário e Incêndio 20 horas 

Revit Elétrico e Mecânico 20 horas 

Revit Avançado 40 horas 

AutoCAD Civil 3D e Infraworks 40 horas 

Navisworks 20 horas 

 

3.7 O objetivo dos Cursos EaD é fornecer uma visão das potencialidades de cada 

software envolvido no curso POSBIM, no que se refere a: 
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 Modelagem das Condições Existentes; 

 Modelagem 3D e Geração da Documentação Gráfica: planta de localização, 

topografia, plantas baixas, vistas, cortes, detalhes, etc. 

 Estimativas de Custos: Geração de tabelas com quantitativos dos serviços e 

materiais com origem no Projeto Modelo necessários na elaboração do orçamento de 

referência da obra, tais como: 

o Arquitetura: quantitativos de ambientes (pisos, revestimentos, pinturas, 

forros, alvenarias, esquadrias, equipamentos sanitários, etc.); 

o Estrutura: quantitativos de concreto; armadura nos diversos tipos de aços e 

ferros, tudo nos diversos tipos de elementos estruturais (estacas, blocos, 

baldrame, pilares, vigas, lajes, etc.); 

o Elétrica, Hidrossanitário, Mecânica e Incêndio: quantitativos de 

eletrodutos, quadros, tomadas, interruptores, luminárias, tubulação de água fria 

e esgoto, conexões de água fria e esgoto, caixas de passagem e gordura, dutos e 

equipamentos de ar-condicionado, etc. 

 Planejamento: Planejamento da construção (cronograma) e associar as instâncias 

do modelo ao correspondente período do cronograma da execução da obra. 

 Coordenação Espacial 3D: Identificação das interferências entre as disciplinas. 

 

3.8 Apoio Administrativo 

Durante o período contratual, a empresa contratada deverá fornecer apoio 

administrative de acompanhamento das atividades modulares incluindo: 

 Acompanhamento do processo seletivo dos alunos; 

 Apoio para a efetivação das matrículas junto à FINATEC; 

 Agrupamento dos documentos pessoais dos alunos;  

 Emissão e disponibilização dos comprovantes de matrículas dos alunos; 

 Acompanhamento mensal da frequência dos professores e alunos; 

 Acompanhamento das ocorrências de desistências; 

 Emissão de Declarações e Certificados. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1 Atender aos serviços dispostos no item 3 do presente Termo de Referência; 

4.2 Licenciamento de usuário e serviço após o depósito do valor disposto no contrato. 

 

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

5.1 O prazo de execução dos serviços será de acordo com a vigência do projeto, portanto, 
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os serviços deverão ser prestados até o dia 30/12/2020 a contar da assinatura do contrato. 

5.2 As licenças deverão ser entregues no endereço abaixo: 

Campus Universitário Darcy Ribeiro s/n, Av. L3 Norte – Asa Norte  

Edifício Finatec  

Brasília –DF 

CEP: 70.910-900 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1 Os pagamentos serão efetuados após a entrega dos serviços, mediante depósito 

bancário, em conta corrente de titularidade da empresa vencedora, no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, emitida de acordo com as 

normas e legislação aplicável, devidamente atestada pelo Coordenador do Projeto. 

 

 

 
Antonio Carlos de Oliveira Miranda 

Coordenador do Projeto 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 031/2019 

À 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC 

  

Prezados Senhores, 

 

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital 

e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação 

de empresa especializada para o fornecimento de software, prestação de serviço de 

assistência e suporte técnico. 

 

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo 

de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada 

abaixo: 

ITEM  QTDE ESPECIFICAÇÃO  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  

01 25 Licença de Software R$ R$ 

02 9 Serviço de Assistência R$ R$ 

03 1 Suporte Técnico R$ R$ 

TOTAL R$ 

Valor total da proposta por extenso (xxxxxxxxxxxxxx). 

 

Validade da Proposta: 30 dias 

Condições de Pagamento: 

Dados bancários: Banco_______, Agência________, Conta Corrente nº___________________. 

 

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais 

encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada 

mais podendo ser cobrado da FINATEC. 

 

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública. 

 

(Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

Assinatura/Carimbo do Representante Legal da Empresa 

(Papel Timbrado da Empresa) 
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ANEXO III 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 031/2019 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR EM CONDIÇÕES 

PERIGOSAS, INSALUBRE OU NOTURNA 

 

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que não utilizamos mão de obra direta ou indireta de 

menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou 

insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou 

indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, conforme disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei 9.854, de 27.10.1999, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002. 

 

(Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

Assinatura/ Carimbo do Representante Legal da Empresa 

(Papel Timbrado da Empresa) 
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ANEXO IV 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 031/2019 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

_____________________________________________ (Nome da Empresa), CNPJ n° ________ 

___________, sediada (endereço completo) ______________________________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

a sua habilitação na presente Seleção Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

(Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

Assinatura/Carimbo do Representante Legal da Empresa 

(Papel Timbrado da Empresa) 


