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Prezados, 

Somos fornecedores de software BIM chamado Archicad. O software é de origem 

Alemã, com filial no Brasil e com software adaptado para as normas brasileiras.  

Somo concorrente da Autodesk tanto para uso de licenças CAD como para o Architeture 

Engineering com preços muito mais competitivos e não relacionados ao UDS. Além 

disso temos as licenças de rede que facilitam o uso na prefeitura e economiza muito no 

licenciamento. 

No edital é solicitado 148 licenças e como sabemos dos preços praticados no mercado 

estimamos que, se um edital que especifique as funções e características de um software 

ao invés de uma única marca, vai  gerar uma economia de R$ 2.000.000,00 para a 

prefeitura somente com as licenças de projetos de edificações.  

No edital não foi solicitado mas temos licenças de uso permanente que, se considerar em 

análise de 3 anos, a economia pode ser maior ainda do que os R$ 2.000.000,00. 

Informamos também que a troca de tecnologia de CAD 2D para BIM deve ser 

acompanhada por consultoria específica pois não se trata apenas de troca de sistema e 

sim de novo fluxo de trabalho. Neste edital não prevê a contratação de consultoria 

independente que pode trazer maior transparência para contratação desta importância. 

Um outro ponto muito crítico é que os preços da Autodesk são baseados no USD e com 

o aumento da taxa de câmbio fará com que a prefeitura pratique um registro de preços 

muito alto e que gere custos maiores que o previsto no orçamento.  

Um outro ponto critico é que que estivemos na prefeitura, em levantamento prévio do 

parque de maquinas, e os departamentos de projetos da prefeitura não tinha equipamentos 

com hardware compatíveis para executar os aplicativos que estão sendo solicitados.  

Na pandemia não estamos conseguindo falar com os responsáveis na prefeitura e 

gostaríamos muito de participar deste edital, no entanto a especificação favorece apenas 

a 1 fornecedor. 

  

 



Como se trata de registro de preço para assinatura e ela vale a partir do momento do 

empenho, como a prefeitura não tem infraestrutura para executar a aplicação e no edital 

não prevê nenhum tipo de treinamento é claro que teremos um desperdício do erário 

público. 

Diante aos fatos expostos solicitamos ao responsável do certame o adiamento do edital 

para uma análise mais criteriosa a fim de promover uma concorrência ampla, justa e mais 

econômica do processo. 

Desde já nos disponibilizamos para apresentação da nossa tecnologia e para quaisquer 

esclarecimentos necessários 

No aguardo de sua resposta. 

At., 

Richard Hofman Petrillo  

Agente Graphisoft M.G. 

31 3241 4972  31 98450 2662 

graphisoft@humanusbr.com 
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