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PROPOSTA COMERCIAL 

271169.3 

Data de Emissão: 19/10/2022 

MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda. 

Av. Geraldo Gobbo, 278 Bairro: Boa Vista CEP 13.477-410 Americana - SP 
CNPJ: 66.582.784/0001-11 IE: 165.110.520.116 

Município de Américo Brasiliense 

Avenida Eugênio Voltarei, Bairro: Centro CEP 14820-000 Américo Brasiliense - SP 
Fone: (16) 3393-9600 
CNPJ: 43.976.166/0001-60 
IE: 166.073.610.110 

Contato 	 Contato Comercial 

Nome: José Roberto Cavassani 
	

Nome: Fabiana Beirigo 
Departamento: Informática 

	
Fone: (19) 3475-4100  

Fone: (16) 3393-9605 
	

Email:  governo@mapdata.com.br  
Email:  informatica@americobrasiliense.sp.gov.br  

1 - Apresentação 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 0062/2022 
PROCESSO N° 0165/2022 
LOCAL: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Av. Eugênio Voltarei, n° 25— Centro. 

OBJETO: AQUISIÇÕES DE PEÇAS, LICENÇA AUTOCAD  AEC COLLECTION  E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme ANEXO 
— TERMO DE REFERÊNCIA e demais Anexos que integram o respectivo Edital. 

A MAPData é o principal parceiro  Platinum  da Autodesk na  America  Latina. 
0 nivel  Platinum  é o mais alto grau de parceria da Autodesk, em nível global, e reflete o compromisso da empresa em fornecer aos clientes 

o melhor suporte e assessoria, tanto na fase de definição de soluções quanto na sua implantação. 
A designação Parceiro Autodesk  Platinum  indica um investimento significativo em serviços de consultoria e desenvolvimento. Esses 
parceiros também demonstraram a capacidade de oferecer o maior nível de especialização em soluções, serviços, suporte e satisfação do 
cliente. 

A MAPData é um ATC (Autodesk  Authorized Training Center).  Isso significa submeter-se a severos padrões de qualidade impostos pela 
Autodesk, abrangendo conteúdo programático, instrutores qualificados, material didático e instalações. Este programa é valido para empresas 
de todo o mundo, e o não cumprimento dos padrões estabelecidos, implica no automático descredenciamento. 

2 - Condições Comerciais 	 Valor total do item R$ 15.925,00 

Linha  Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection IC - Subscription  (Assinatura por  12  meses) 	L.41 

Item 31 -Architecture Engineering & Construction Collection IC New Single-user ELD Annual 
Subscription WIN 

1 	R$ 14.125,00 	R$ 14.125,00 



Assinatura Plataforma EAD MAPData  Academy  Individual - Contrato ilimitado pelo período de 12 meses (1 ano) 

Treinamentos disponíveis:  

• Autodesk AutoCAD 2D 

• Autodesk AutoCAD  Plant  3D 

• Autodesk AutoCAD  Electrical  

• Autodesk 3ds  Max  

• Autodesk  Advance Steel  

• Autodesk Inventor — Ferramentas de Projeto 

• Autodesk Inventor Nastran 

• Autodesk Inventor  Factory Design Utilities  

• Autodesk Inventor - Ambiente Simulação Dinâmica 

• Autodesk Inventor - Ambiente  Tooling  - Ferramental de Injeção Autodesk 

• Inventor - Ambiente  Tube  &  Pipe  

• Autodesk Inventor — Ambiente  Nesting  

• Autodesk Inventor  CAM  - Modulo Fresamento 3 eixos 

• Autodesk Inventor  CAM  - Módulo Torneamento 

• Autodesk  Fusion  360 - Modulo  CAD  

• Autodesk Revit — Modulo Introdutório 

• Autodesk Revit — Modulo Arquitetura 

• Autodesk Revit — Modulo Elétrica 

• Autodesk Revit — Modulo Hidráulica 

• Autodesk Revit — Modulo Estrutura de Concreto Armado 

• Autodesk Revit — Modulo de Estrutura Metálica 

• Autodesk Revit — Modulo Cargas Térmicas e Sistemas de Dutos (HVAC) 

• Autodesk Navisworks  Manage  

• Autodesk Civil 3D - Modulo Introdutório 

• Autodesk Civil 3D - Modulo Estradas e Geotecnia 

• Autodesk Civil 3D - Modulo Drenagem e Estudos  Hid  rológicos Autodesk 

• Civil 3D - Modulo Loteamentos e Movimentação de Terra Autodesk 

• Infraworks 

• Autodesk Docs 

• Autodesk  Collaborate Pro  

Informações importantes: 

• Treinamentos exclusivos para 01 (um) usuário nomeado. 

1 	R$ 1.800,00 	R$ 1.800,00 

• Esses treinamentos serão através da modalidade EAD (Ensino a distância), onde as aulas 
gravadas serão acessadas via  web;  

• E necessário que as informações do usuário sejam enviadas previamente, com no 
mínimo 3 (três) dias de antecedência, para que seja criado o respectivo usuário no 

sistema EAD MAPData; 

• 0 usuário terá acesso aos treinamentos a partir de  login  pessoal, que não deverá ser 



compartilhado ou transferido, sendo que os acessos ao sistema são monitorados; 

• Os acessos em cada um dos cursos serão liberados para períodos de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data de solicitação. 

• Não haverá material didático para esses treinamentos, indicamos a documentação 

eletrônica que acompanha o  software.  

• Plano de acesso pelo período de 12 (doze) meses a qualquer treinamento disponível, ou 

que venha a ser disponibilizado durante o período da assinatura, relacionados aos produtos 

integrantes das coleções de Arquitetura  (Architecture Engineering  &  Construction 

Collection)  e Manufatura  (Product Design  &  Manufacturing Collection).  

• 0 acesso regular as soluções é de responsabilidade do assinante. Todos os 

treinamentos EAD MAPData foram desenvolvidos em um formato  hands on  sendo 

esperado que o aluno opere o  software  paralelamente aos  videos.  

3 - Notas Importantes 

• Os valores acima estão expressos em reais 

• Todos os softwares contidos nesta proposta tem a vigência de 12 meses e a mesma não pode ser alterada 

após a formalização da compra. 

• FRETE CIF - Frete por conta da MAPData. 

• Impostos inclusos. 

O faturamento dos itens relacionados a assinatura  (subscription)  de  software  será feito através de nota fiscal de serviço. Operação 

tributada exclusivamente pelo ISS conforme p. 2°, do  art.  1°, da  LC  n° 116, de 31/07/03; 

Não incide IRRF - IN n°23 de 21/01/86; 

Não incide PIS/COFINS/CSLL - Artigo 30°, da lei 10.833/2003, combinado com o artigo 647 do Decreto N°3.000 (RIR/99). 

• OBS: Alguns softwares são suportados apenas em 64  bits.  Consulte sistema requerido. 

• Impostos inclusos. 

Operação tributada exclusivamente pelo ISS conforme p. 2°, do  art.  1°, da  LC  n° 116, de 31/07/03; 
Incide IRRF conforme  Art.  647 do Decreto n° 3.000 de 26/03/1999; 

Incide PIS/COFINS/CSLL - Lei n° 13.137/2015 (Acima R$ 215,05). 

• Os valores acima estão expressos em Reais (R$). 

• Dados responsável Legal para gerar contrato: 

Paulo Eduardo Onuchic, nascido em 01/Fevereiro/1963, Sócio-Diretor, casado, engenheiro, CPF: 092.764.978-03, RG: 07.101.399-4, 

residente a Rua ltamambuca, 175— Jardim Portal da Colina —Americana/SP — CEP: 13478-544.  
E-mail  pesssoal : administrativo@mapdata.com.br  
E-mail  institucional: comercial@mapdata.com.br  

PROCURADORA: 

-Debora Cristina Cassim. 

CPF: 175.745.628-73 - RG: 12.294.128-7 (SSP/SP) 

• Os preços propostos acima contemplam todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como, encargos (obrigações sociais, 
impostos, taxas  etc.),  cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

• Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o artigo 4°, VII da Lei n° 10.520/2002. 

• Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

A 
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• treinamentos EAD 

Certificado:  

• A MAPData é um ATC (Centro de Treinamento Autorizado Autodesk). Para todos os nossos treinamento é emitido um certificado de 

conclusão com a carga horária cumprida, comprovando sua participação. 

EAD Guiado e Suporte Técnico:  

Todos os cursos EAD da MAPData são guiados e contam com acompanhamento de nossa equipe de suporte técnico, em horário 
• 

comercial, através de ligação gratuita (0800-015-2550),  e-mail  (ead@mapdata.com.br) ou acesso remoto. Esse suporte técnico tem a 

finalidade de esclarecer dúvidas e dificuldades relacionadas ao respectivo treinamento. 

• Após a conclusão do treinamento o aluno ainda terá acesso ao suporte técnico MAPData pelo periodo adicional de 60 dias. 

Flexibilidade: 

• 0 ensino EAD possibilita alta flexibilidade, pois te da liberdade de escolher quando e onde fará as aulas, sem atrapalhar suas 

atividades cotidianas. 

Material Didático:  

• Para todos os treinamentos não  sera  fornecido material didático (impresso ou eletrônico). Todos os treinamentos EAD MAPData são 

baseados em softwares de fabricantes que disponibilizam material eletrônico  online  para a consulta. 

Licença do  software  para o treinamento:  

• É responsabilidade do contratante o licenciamento e instalação do respectivo  software  para o treinamento. 

• 0 acesso regular as soluções é extremamente recomendável. Todos os treinamentos EAD MAPData foram desenvolvidos em um formato  

hands on  sendo esperado que o aluno opere o  software  paralelamente aos  videos-aula. 

MAPData Academy: 

• 0 MAPData  Academy  é um serviço de assinatura que permite que seus assinantes tenham acesso aos treinamentos EAD das 

principais soluções presentes nas Coleções de produtos Autodesk. 

• Para mais informações sobre o produto, acesse https://www.mapdata.com.br/servicos/cursos-ead  ou entre em contato com 
comercial@mapdata.com.br; 

• Enquanto a assinatura MAPData  Academy  estiver ativa, o aluno terá acesso irrestrito à plataforma EAD da MAPData, ainda assim, a 
liberação de cada treinamento  sera  feita em períodos de 30 dias. 

• 0 prazo de validade do MAPData  Academy  (12 meses)  sera  contato a partir da aquisição do produto. 

4 - Validade da proposta 
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 

5 - Prazo de entrega 
até 30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia  id  subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento. 

6 - Condições de pagamento 
até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo do objeto. Banco  Santander  (033) - agencia 3428- conta corrente: 13000765-1 

F66.582.784/0001-111  
(11  MAPData Tecnologia Inforrn0tica e Comdrcio Ltda 

Av. Geraldo Gobbo, noBalrro Boa Vista 
Americana/SP -CEP 13477-410 
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A MAPData atende todas as necessidades do mercado, trazendo valores e suporte diferenciados as 

empresas, escolas, universidades e contas governamentais. 

  

FAI 
 Adobe 

Platinum Reseller 

V Adobe 
r AI Platinum Reseller 

EDUCATION 

    

Empresas Escolas e Universidades Governo 
ir,1 Adobe 

1 Platinum Reseller 
GOVERNMENT 

A nuvem criativa da Adobe 
Muito além das aplicações mais famosas do mundo criativo, a Adobe  Creative Cloud  

traz também os serviços de armazenamento de ativos em suas Bibliotecas e  CC  Files. A 

integração entre as aplicações é simplesmente incrível, possibilitando a criação em um  app  

e nativamente passando para os outros. 

Adobe Value Incentive Plan 

0 Adobe  VIP  é um programa de licenciamento por assinatura que simplifica a 

compra, a implantação e o gerenciamento dos produtos da Adobe para organizações 

e instituições de todos os portes. 

0 Programa garante melhores condições de pagamento e descontos por volumes nos produtos da Adobe  

Creative Cloud,  Adobe  Document Cloud,  Adobe  Stock  e a linha Adobe  Substance  direto com a sua revenda 

de confiança. Tudo isso em um único local de administração de licenças, o Adobe Admin Console. 
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Administração Centralizada 

Gerenciamento e nnonitoramento de 

licenças dos planos"Todos os Apps"e de 

aplicativo individual no Admin Console. 

Pacotes  Creative Cloud  

Implantação centralizada de aplicativos 

e atualizações em toda a organização 

através de um único pacote. 

Armazenamento 

1TB de armazenamento na nuvem 

para compartilhamento de arquivos e 

colaboração de projetos criativos. 

A MAPData é um dos principais e mais especializado parceiro Adobe no Brasi 

Nossas vendas são consultivas, aderente as necessidades dos clientes, focada no 

aproveitamento de 100% dos recursos da solução para gerar diferencial competitivo 

e produtividade aos nossos clientes. Nosso pós-venda é proativo e voltado para a 

rápida implantação de todas as licenças adquiridas com a MAPData. Nosso suporte 

é acessível e rápido nos atendimentos e soluções. A MAPData tem uma equipe 

especializada em  customer success,  para apoiar nossos clientes na utilização de 

todos os recursos disponíveis nas soluções adquiridas. fd,/ 



 

O que está incluso na Adobe  Creative Cloud?  
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Edição e composição de imagens, ferramentas 3D, edição de  videos  e análise 

avançada de imagens. 

Organização, edição e processamento em lote de fotos digitais com um aplicativo de  

desktop.  

Criação de gráficos e ilustrações vetoriais para impressão,  Web, video  e dispositivos 
móveis. 

Criação de  layouts  profissionais para publicações impressas e digitais. 

Criação de imagens 3D fotorrea I istas de alta qualidade com facilidade. 

Criação, proteção, assinatura, colaboração e impressão de documentos e formulários 

PDF. 

Adobe InCopy  CC 	 Ca pacitação de autores e  designers  para trabalho simultâneo no mesmo documento. 

Adobe Bridge CC 

Adobe Premiere Pro CC  

Navegação, organização e pesquisa de fotos e arquivos de  design  em um s6 lugar. 

Edição de  videos  com ferramentas de alto desempenho e líderes do setor. 

Adobe  After Effects CC 	 Criação de animações cinematográficas e efeitos visuais. 

Adobe  Audition CC 	 Gravação, mixagem e restauração de áudio para transmissões,  videos  e filmes. 

Adobe  Premiere Rush CC 	 Criação, edição e compartilhamento de  videos online  em qualquer lugar. 

Adobe Media  Encoder CC 	 Produção rápida de arquivos de  video  para qualquer tela. 

Adobe  Prelude CC 	 Importação e geração de  logs  de  video  de qualquer formato. 

Adobe Dreamweaver  CC 	 Criação e desenvolvimento visual de  sites  modernos e responsivos. 

Criação de animações interativas com ferramentas de desenho inovadoras para Adobe  Animate CC  
diversas plataformas. 

Criação de  designs  e protótipos e compartilhamento de experiências de usuário 

envolventes para  sites,  aplicativos para dispositivos móveis e muito mais. 

Adobe  Creative Cloud Express  com recursos 	Criação de imagens para redes sociais com marca própria, páginas da  Web  e 

histórias animadas em minutos. 

Criação de aplicativos excepcionais para  Android,  i OS,  Windows  e macOS com apenas 

um ambiente de desenvolvimento. 

Perfis de jogos Flash na  Web  e em dispositivos. 

ilicativos ara  ispbsitivo• oveis 

Adobe Capture CC 

Capture sua inspiração em qualquer lugar e transforme-a em ativos prontos para 

produção que podem ser usados em seu processo criativo em  desktop  e dispositivos 

móveis. 

Aplicativos de fotografia: Adobe Photoshop 	Tenha todo o potencial de edição digital de imagens da Adobe nos seus dispositivos 

Lightroom CC  móveis, com compatibilidade total como Photoshop e o Lightroom. 

Aplicativos de  design:  Adobe Photoshop  Sketch  e Criação de  layouts  e desenhos expressivos em dispositivos móveis e visual iza gâ" o de 

Adobe  Comp CC 	 designs  em dispositivos i0S. 

Aplicativos  de video: Premiere Rush CC e Adobe 	Criação  de  histórias visuais  e videos  animados  e  edição com os recursos avançados  

Prelude Live Logger CC 	 do Premiere Pro CC em  dispositivos móveis.  
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Adobe Photoshop CC 

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 

Adobe Illustrator CC 

Adobe InDesign CC 

Adobe Dimension CC 

Adobe Acrobat Pro DC  

Adobe XD CC 

Premium 

Adobe Flash Builder Premium 

Adobe Scout CC 

Bibliotecas da  Creative Cloud  

Ativos da  Creative Cloud 

Creative Cloud Market  

Ferramentas e sennços adicionais 

Adobe Stock 

Adobe Fonts  

Aplicativos para comunidade: Behance e Adobe  

Portfolio  

Capacidade de salvar, procurar e compartilhar ativos das bibliotecas diretamente nos 

aplicativos da  Creative Cloud.  

Armazenamento, gerenci a mento e compartilhamento de arquivos com colegas e 

clientes, mesmo que eles não tenham uma associação à  Creative Cloud.  

Acesso a gráficos vetoriais, ícones, padrões e outros ativos de  design  para uso em 

seus projetos criativos. 

Milhões de fotos, ilustrações e  videos  de alta qualidade com curadoria para 

aprimorar seus projetos de criação. 

A fonte ideal para seus  designs.  

Exposição de trabalhos de criação, descoberta de novos artistas e conexões com a 

comunidade criativa. 

Adobe ExtendScript Toolkit  CC 	 Adição de  scripts  a seus aplicativos de criação. 
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Cinco razões para 
migrar para a Versão  Pro  

1. Dê liberdade ao seu time para baixar e utilizar de maneira 

ilimitada os ativos de imagens, vetores, ilustrações, ativos 3D 
e  templates  criativos. 

2. Sem novos orçamentos de licenças do Adobe  Stock,  mais liberdade ao time de compras 
que não precisa mais cotar novas assinaturas do serviço. 

3. Garanta maior controle de marca com as Bibliotecas da  Creative Cloud.  

4. Reduza gastos e tenha orçamentos mais previsíveis ao não limitar os ativos do  Stock.  

5. Acesso a ativos ilimitados ao time criativo, reduzindo riscos de direitos autorais por 
' limitação. 

Aplicativos  Creative Cloud  e Serviços 

Tenha em mãos mais de 20  apps desktop,  mobile e 

serviços para fotografia,  design, video, web,  UX e muito 

mais, assim você pode lidar com todas as necessidades 

criativas da equipe. A edição  Pro  está disponível tanto 

para  Single App  como todos os  apps  Crative  Cloud.  
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C Color 

rj Composition 

Acesso ilimitado ao Adobe  Stock  

Acesso ilimitado a toda coleção de imagens, vetores, 

ativos 3D,  templates  e ilustrações de licença padrão! 

• Crie projetos conceituais e  mockups  de maneira mais 
eficaz e rápida utilizando ativos em alta resolução e sem 
marca d'água. 

• Pule a etapa da página em branco e comece com projetos 
personalizáveis e  templates  de  Motion Graphics  criados por 
profissionais criativos. 

• Pesquise rapidamente utilziando os filtros inteligentes 
de imagem, que mostram resultados similares àquele que 
procura utilizando a inteligência da tecnologia Adobe Sensei. 

• Crie e compartilhe bibliotecas personalizáveis com 
elementos do Adobe  Stock  para acelerar seus projetos. 
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Os serviços da  Creative Cloud  agilizam o tempo 

de lançamento no mercado, simplificam a 

colaboração e ajudam a manter a consistência de 

marca entre os projetos e as equipes para que você 

possa se concentrar na criação de um conteúdo 

incrível. 

Os serviços incluem as Bibliotecas da  Creative 
Cloud,  o Adobe  Fonts,  o Adobe  Stock  e muito mais, 
e você pode acessá-los junto aos seus aplicativos 

e tutorials  pelo aplicativo de  desktop  da  Creative 
Cloud  reformulado. 

Escolha os melhores dentre milhões de imagens, vetores, il stracões,  videos, templates,  ativos 3D e áudios. 

0 Adobe  Stock  é uma solução mundial de ativos criativos para todo tipo de 

projeto, seja ele gráfico, digital,  videos  e até mesmo 3D. 

Toda a inteligência artificial do Adobe Sensei, junto 

aos filtros do Adobe  Stock,  tornam ele uma ferramenta 

essencial para o dia a dia dos criativos. Basta idealizar a foto, 

pesquisar ou até mesmo comparar fotos que deseja, para 

buscar imagens equivalentes. Conte com a ajuda da Adobe, 

a maior especialista criativa do mundo, diretamente no 

Adobe  Stock,  com o Adobe Sensei. 

Diretamente de suas bibliotecas para seus  apps  

e times favoritos 

O Adobe  Stock  pode ser contratado como uma assinatura de 

ativos padrão, créditos para consumo exporádico e também está 

presente no Adobe  Creative Cloud Pro.  

• Licenças  !Dadra()  - Adquiridas por assinatura do Adobe  Stock,  Adobe  

Creative Cloud Pro  e Créditos. 

• Licenças  Premium  -Adquiridas por Créditos. 

• Licenças Extendidas - Adquiridas por Créditos. 

• Licenças Aprimoradas - Adquiridas por Créditos. 

• Licenças Editoriais - Adquiridas por Créditos. 

.4 

Sic, Paulo/SP 
	

Rio de Janeiro/RJ 
	

Americana/SP 

+55 11 2615.2939 
	

+55 21 3221.9350 
	

+55 19 3475.4100 

Belo Horizonte/MG Porto Alegre/RS Centro-Oeste 

+5531 3657.4107  +55 51 3922.0201 +55 62 99639.1753 

Nordeste Curitiba/PR Norte 

+5571 99701.7407 +55 41 99277.5594 +55 91 99253.8302 

comercial@mapdata.com.br 
	 suoorteamaodata.com.br  



Manufatura  - The Future Of Making Things 

AUTODESK  
Platinum Partner 

0 Futuro de Fazer as Coisas  

The  Future  of Making Things  

Mudanças radicais na forma como os produtos são projetados, fabricados e usados acontecem todos 
os dias. Essa interrupção criou uma oportunidade para os engenheiros da indústria de manufatura. A 
utilização das soluções corretas oferecem a capacidade de inovar com mais rapidez. No cenário ideal, 
as empresas podem atender as demandas dos consumidores por produtos personalizados e finalizar 
o projeto de forma mais rápida, colaborativa e econômica. 

Tudo o que Precisa 

Execute todo o seu processo de 
desenvolvimento de produtos 
com uma solução completa para 
todo o projeto, que inclui projeto 
em 2D e 3D, simulação avança-
da,  CAM  2.5 a 5 eixos,  layout  de  
fa  b rica,  nesting  de chapas, entre 
várias outras aplicações.  

0 Poder do Fluxo de Trabalho 

Centralize todos os dados de seu 
trabalho no Inventor com  CAD, 
CAE  e  CAM  integrados. Conecte 
aplicações especializadas para 
criar um fluxo completo de pro-
dução. 

Agora e no Futuro 

Acessar recursos recentes no 
momento que são disponibili-
zados, melhorias continuas nos 
produtos e correção de sistema, 
tecnologias baseadas na nuvem, 
tudo em um fluxo de trabalho co-
laborado e completo. 

Melhores Resultados 	 Gestão De Soluções Inteligente 

Simplificar a gestão do  software  

Simplifique a implantação e o gerenciamento de  
software  com uma coleção padronizada de prodt 
tos e serviços da Autodesk.  

Agilizar o processo de contratação 

Elimine os processos de aquisição repetitivos e 
desnecessários ao adquirir a assinatura de uma 
coleção que inclua todas as soluções que seus 
usuários precisam - agora e no futuro. 

Otimize o gasto do TI 

Reduza custo ao adquirir diversas soluções de  
software  da Autodesk como parte de uma coleção. 
Disponibilize a seus usuários acesso às princi-
pais tecnologias da indústria de manufatura e, ac  o y 
mesmo tempo, reduza os custos de TI. 

Retorno do Investimento 

Economize gastos ao comprar várias soluções de  
software  Autodesk como parte de uma coleção. 

Apoio à sua empresa hoje e no futuro 

Esteja pronto para as mudanças do mercado e 
tecnologia com o acesso a uma coleção atualiza-
da de soluções Autodesk utilizados na indústria 
de manufatura. 

Gestão de custos 

Custos operacionais reduzidos (gastos com TI e 
aquisições) ao reunir em uma coleção única de 
tecnologia, pronta para atender às necessidades 
dos usuários da indústria de manufatura. 
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A  Product Design  &  Manufacturing Collection  inclui as principais soluções para empresas que operam na 
área de manufatura, tais como: Inventor  Professional  para projetos mecânicos, AutoCAD para projetos 2D, 
AutoCAD  Electrical  para projetos elétricos,  Factory Design Utilities  para projetos de  layouts  industriais, 
Inventor Nastran para simulações FEA, entre outros. 

Simulação no ciclo do projeto 

A simulação é uma ferramenta importante para a inovação em todas as etapas do ciclo de projeto, pois 
é essencial para estimular as melhorias e a exploração do projeto. A simulação pode ser feita de várias 
formas, de cálculos manuais e diagramas desenhados a mão, à testes virtuais e protótipos físicos. Como o 
tempo e o custo para fazer alterações no projeto aumentam no final de um processo de desenvolvimento 
de produto, o teste dos seus produtos com a simulação deve começar cedo, durante a fase de conceito e 
projeto. 

Processo tradicional no fluxo de projeto 

   

CRIAÇÃO 

 

  

   

PROJETO 
SIMULAÇÃO 

EXPLORAR 

Processo proposto utilizando  a Product Design 84 Manufacturing Collection 

4tov
i AUTODESk PRODUCT 

DESIGN MANUFACTURING/ 
COLLECTION 

4110  AUTO DESK' PRODUCT 
DESIGN MANUFACTURING 
COLLECTION 	 H MIA" 

Da engenharia a produção, a  Product Design  &  Manufacturing Collection  tem todas as ferramentas 

profissionais necessárias para que o time de manufatura crie produtos e métodos de fabricação. 

Soluções que compõem  a Product Design & Manufacturing Collection:  

Prdduct Odign & Mamitb Ong 
Desktop 

Autodesk AutoCAD One (AutoCAD, Architecture, Electrical, 

MAP 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D e Raster Design) 

Autodesk Factory Design Utilities 

Autodesk Inventor CAM 

Autodesk Inventor Professional 

Autodesk Inventor Nastran 

Autodesk Navisworks Manage 

Autodesk Inventor Nesting 

Autodesk Vault Basic 

Autodesk 3ds Max 

Cloud 

Autodesk AutoCAD  para dispositivos móveis  

Autodesk Fusion 360 

Autodesk ReCap Pro 

Renderização em  nuvem  

Autodesk Drive - 25 GB 
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0 Futuro de Fazer as Coisas  

The  Future  of Making Things  

Mudanças radicais na forma como os produtos são projetados, fabricados e usados acontecem todos 
os dias. Essa interrupção criou uma oportunidade para os engenheiros da indústria de manufatura. A 
utilização das soluções corretas oferecem a capacidade de inovar com mais rapidez. No cenário ideal, 
as empresas podem atender as demandas dos consumidores por produtos personalizados e finalizar 
o projeto de forma mais rápida, colaborativa e econômica. 

Tudo o que Precisa 

Execute todo o seu processo de 
desenvolvimento de produtos 
com uma solução completa para 
todo o projeto, que inclui projeto 
em 2D e 3D, simulação avança-
da,  CAM  2.5 a 5 eixos,  layout  de 
fábrica,  nesting  de chapas, entre 
várias outras aplicações.  

0 Poder do Fluxo de Trabalho 

Centralize todos os dados de seu 
trabalho no Inventor com  CAD, 
CAE  e  CAM  integrados. Conecte 
aplicações especializadas para 
criar um fluxo completo de pro-
dução. 

Agora e no Futuro 

Acessar recursos recentes no 
momento que são disponibili-
zados, melhorias continuas nos 
produtos e correção de sistema, 
tecnologias baseadas na nuvem, 
tudo em um fluxo de trabalho co-
laborado e completo. 

Melhores Resultados 	 Gestão De Soluções Inteligente 
Retorno do Investimento 

Economize gastos ao comprar várias soluções de  
software  Autodesk como parte de uma coleção. 

Apoio à sua empresa hoje e no futuro 

Esteja pronto para as mudanças do mercado e 
tecnologia com o acesso a uma coleção atualiza-
da de soluções Autodesk utilizados na indústria 
de manufatura. 

Gestão de custos 

Custos operacionais reduzidos (gastos com TI e 
aquisições) ao reunir em uma coleção única de 
tecnologia, pronta para atender às necessidades 
dos usuários da indústria de manufatura. 

Simplificar a gestão do  software  

Simplifique a implantação e o gerenciamento de  
software  com uma coleção padronizada de produ-
tos e serviços da Autodesk. 

Agilizar o processo de contratação 

Elimine os processos de aquisição repetitivos e 
desnecessários ao adquirir a assinatura de uma 
coleção que inclua todas as soluções que seus 
usuários precisam — agora e no futuro. 

Otimize o gasto do TI 

Reduza custo ao adquirir diversas soluções de  
software  da Autodesk como parte de uma coleção. 
Disponibilize a seus usuários acesso às princi-
pais tecnologias da indústria de manufatura e, a 
mesmo tempo, reduza os custos de TI. 
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A  Product Design  8<  Manufacturing Collection  inclui as principais soluções para empresas que operam na  
area  de manufatura, tais como: Inventor  Professional  para projetos mecânicos, AutoCAD para projetos 2D, 
AutoCAD  Electrical  para projetos elétricos,  Factory Design Utilities  para projetos de  layouts  industriais, 
Inventor Nastran para simulações FEA, entre outros. 

Simulação no ciclo do projeto 

A simulação é uma ferramenta importante para a inovação em todas as etapas do ciclo de projeto, pois 
essencial para estimular as melhorias e a exploração do projeto. A simulação pode ser feita de várias 

formas, de cálculos manuais e diagramas desenhados a mão, a testes virtuais e protótipos físicos. Como o 
tempo e o custo para fazer alterações no projeto aumentam no final de um processo de desenvolvimento 
de produto, o teste dos seus produtos com a simulação deve começar cedo, durante a fase de conceito e 
projeto. 

Processo proposto utilizando  a Product Design & Manufacturing Collection 
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Da engenharia a produção, a  Product Design  &  Manufacturing Collection  tem todas as ferramentas 

profissionais necessárias para que o time de manufatura crie produtos e métodos de fabricação. 

Soluções que compõem  a Product Design & Manufacturing Collection:  

& Manuf 	 e 
• • 

Cloud 

Autodesk AutoCAD  para dispositivos móveis  

Autodesk Fusion 360 

Autodesk ReCap Pro 

Renderizacão em  nuvem  

Autodesk Drive - 25 GB 

Desktop 

Autodesk AutoCAD One (AutoCAD, Architecture, Electrical, 

MAP 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D e Raster Design) 

Autodesk Factory Design Utilities 

Autodesk Inventor CAM 

Autodesk Inventor Professional 

Autodesk Inventor Nastran 

Autodesk Navisworks Manage 

Autodesk Inventor Nesting 

Autodesk Vault Basic 

Autodesk 3ds Max 
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