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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-EMAP 
 

 A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 do 
Edital, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, com base na manifestação 
Coordenadora de Suporte de Redes - CORED, resposta ao pedido de esclarecimento feito por empresa 
interessada, sobre item do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-EMAP, cujo 
objeto é a Contratação, em 2 (dois) lotes, de empresa especializada para Renovação de subscrição de 
licenças de uso dos softwares de arquitetura e engenharia ARCHITECTURE ENGINEERING 
CONSTRUCTION COLLECTION – LOTE I -  E AUTOCAD LT – LOTE II. Dessa forma, presta-se o 
seguinte esclarecimento: 
 
ESCLARECIMENTO: 
 

Venho respeitosamente solicitar ampliação deste certame para a concorrência entre os 
softwares ZWCAD X AUTOCAD assim como aconteceu nas Prefeitura Municipal de Sinop e a 
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde. 
 
O ZWCAD é classificado como a MELHOR alternativa CAD do Mundo, pois é o software mais 
similar ao Autocad com interfaces e comandos iguais que irá apresentar avanços na 
capacidade maior de executar os desenhos com formas elevadas e otimização de tempo no 
desenvolvimento dos projetos. Além de apresentar superior a versão do Autocad LT que a 
marca Autodesk oferece como software Limitado. 
 
O ZWCAD conta com funções exclusivas que nenhum software CAD possuí e se destaca com 
o licenciamento monousuário ou em rede com licença permanente ou anual por 12 meses. 
 
A Autodesk finalizou o licenciamento multiusuários conforme a publicação á 
seguir:https://blog.totalcad.com.br/fim-das-licencas-multiusuario-do-autocad/ 
 
O ZWCAD é vendido em mais de 90 países, com aproximadamente 900 mil usuários. Possui 
milhares de usuários no Brasil, sendo inclusive centenas de órgãos públicos, que 
entenderam que o ZWCAD possui um melhor custo vs benefício comparado ao Autocad. O 
ZWCAD é uma licença permanente, funciona em rede, aceita aplicativos entre outras 
vantagens que tornam o ZWCAD uma excelente opção. 
 
Existem vários testes demonstrando que o ZWCAD é mais rápido que o Autocad ao abrir, 
manusear e salvar arquivos, o que geraria ganho de produtividade para toda a equipe. Veja 
á seguir: http://suporte.totalcad.com.br/files/ZWCADXAUTOCAD.mp4 
  
É importante para as empresas que utilizam AutoCAD e ainda não avaliaram o ZWCAD. Por 
isso, sugiro que a Prefeitura participe de um reunião / apresentação online com duração 
aproximadamente de 30 á 40 minutos para conhecerem melhor o Software ZWCAD. 

https://blog.totalcad.com.br/fim-das-licencas-multiusuario-do-autocad/
http://suporte.totalcad.com.br/files/ZWCADXAUTOCAD.mp4
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Se o mercado oferece alternativas que atendem as especificações técnicas, a prefeitura não 
pode favorecer e exigir uma marca sendo que o mercado oferece softwares CAD que 
atendem a demanda apresentando economicidade à Governo. Lembrando que, um 
investimento de licenças permanentes é único processo de compra e a garantia de obter o 
software vitalício mesmo após o período de 36 meses ou quando não houver verba para tal 
investimento. 
 
Segue em anexo um catalogo que contém depoimentos, atestados de capacidade técnica de 
órgãos públicos que indicam o ZWCAD. 
 
Solicito que analisem e verifiquem a possibilidade de participarem da apresentação técnica 
para conhecerem o ZWCAD, quando podemos agendar? 
 
Segue os links com ZWCAD 2023 para avaliá-lo por até 30 dias gratuitamente, abaixo: 
 
ZWCAD 2023 WIN 32 BITS – INGLÊS 
http://downloads.totalcad.com.br/zwcad_32/ZWCAD_ENU_Win_32bit.exe 
ZWCAD 2023 WIN 64 BITS – INGLÊS 
http://downloads.totalcad.com.br/zwcad_64/ZWCAD_ENU_Win_64bit.exe 
 
ZWCAD 2023 WIN 32 BITS – PORTUGUÊS 
http://downloads.totalcad.com.br/zwcad_32/ZWCAD_PTB_Win_32bit.exe 
ZWCAD 2023 WIN 64 BITS – PORTUGUÊS 
http://downloads.totalcad.com.br/zwcad_64/ZWCAD_PTB_Win_64bit.exe 
 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA DA EMAP: 
 

Após diligências ao setor de engenharia, o mesmo autorizou como alternativa CAD o 
ZWCAD. 

São Luís/MA, 22 de Março de 2023. 
 
 

João Luís D. Nogueira 
Pregoeiro da EMAP 
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