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Instada a manifestar-se, a unidade demandante efetuou a seguinte informação: ...´Em resposta ao que convoca
esclarecimento o senhor Chefe da SMR, replicado pelo setorial (1250214) acerca dos questionamentos pela empresa
TOTALCAD acerca do software ZWCAD elenco: 1. É indispensável a utilização do softaware AutoCAD em compatibilidade aos
já existentes neste setorial com total domínio de sua utilização; 2. A utilização deste, torna-se prático e corriqueiro aos
servidores usuários como aos arquivos externos de empresas locais em compatibilização; 3. Inexistindo conhecimento de
usuários e representação no mercado local do produto ofertado, bem como a confiabilidade da estabilidade do sistema,
impossibilitanto cobertura de assistência e suporte técnico imediato; 4. O ZWCAD não possui versão multilíngue onde o
AutoCAD possui inúmeros livros em português disponíveis em qualquer livraria técnica. Em pesquisa ao Acórdão
2.300/2007-TCU-Plenário, supracitado em item 3. do evento (1250205), esclareço que o que dita os termos contidos no
Termo de Referência solicita o software AutoCAD principalmente pela compatibilização aos arquivos existentes nesta SMR
além de que há diversos fornecedores do software AutoCAD no mercado local sem a necessidade de lapso temporal de
assistência técnica e total domínio dificultando a utilização de um novo produto, ainda desconhecido, onde a empresa
Totalcad justifica utilização apenas para o sul do país. Além do mais, a Autodesk detém a patente original do formato nativo
DWG, de modo que o software reconhece quando o produto não é original com inconsistência, incompatibilidade sujeito a
troca de arquivos entre as unidades. Entende-se que, com isso, garante a legalidade do presente edital onde amplia a
participação de empresas que comercializem softaware similares ao AUTOCAD, de modo que atende ao princípio da
isonomia, sem chance de frustração do certame licitatório. Portanto, para garantir a aquisição de um produto original,
compatível aos já existentes, com ampla concorrência no mercado local com oportunidades de escolha da melhor e mais
segura proposta com vantajosidade de custo benefício para o erário público, sugiro desconsiderar a oferta da empresa
concorrente TOTALCAD. ..."
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