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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021  
PROCESSO Nº 110/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de duas licenças de software de documentos e 

projetos de arquitetura (Autodesk Revit LT), para o período de 12 (doze) meses, de acordo com as 
especificações abaixo:  
CONTRATADA: GRAPHO PRODUTOS E SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA 
CNPJ Nº: 91.210.161/0001-65 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

01 75936 AUTODESK REVIT LT Revit LT 2021 New Single - User 
Annual Subscription ELD WIN. Licença de Assinatura para 12 
meses. 

UN 2,00 2.784,00 5.568,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021 R$ 5.568,00 

 
      JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
AutocadRevit LT Suite, é uma suíte de ferramentas simplificadas que ajudam na produção de 
documentação e de projetos de arquitetura 2D e 3D de alta qualidade em um ambiente coordenado e 
baseado em modelos BIM. AutocadRevit LT Suite, engloba de forma combinada capacidades das 
seguintes aplicações: • Revit LT -Software que 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. 
A aquisição de assinaturas de uso de softwares Autodesk atenderá às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Francisco Beltrão, para a devida atualização e regularização do uso dos softwares desse 
fabricante, foi constatado após inventário do parque de software uma correção a ser realizada no 
licenciamento desta solução para contínua manutenção de suporte e garantia de funcionamento. 
        A Municipalidade dispõe, usa e fruí de licenças dos softwares de propriedade intelectual da 
Autodesk para projetos, obras, cadastros e outras finalidades e possui grande volume de documentos 
legados criados nessa plataforma. Os objetivos dessa aquisição baseiam-se: Se adequar as demandas 
atuais do governo federal, estadual e de municípios para o uso da metodologia BIM na contratação e 
execução de projetos e obras de infraestrutura; conforme Decreto Federal nº 9377 de 17 de maio de 2018 
Institui a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling (BIM),                     
Potencial economia às Secretarias supramencionadas com a geração de orçamentos mais precisos em 
projetos e obras civis com consequente redução de riscos e impactos com o surgimento de aditivos após 
contratação de serviços; 
        A Autodesk é uma reconhecida líder de mercado atuando a mais de 36 anos com inovação na 
área de projetos de engenharia; e durante todo o período citado, a Autodesk foi capaz de desenvolver 
uma única solução contendo diversas ferramentas que permitem uma maior transparência em processos 
e custos em todas as fases do projeto; 
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        Esta plataforma singular permite a elaboração de modelos repletos de informações que agem 
como uma fonte de confiança única e assertiva capaz de reduzir custos e tempo de projetos; 
        Por serem desenvolvidos por uma mesma fabricante, a correção no parque de licenças abrangerá 
uma coleção de soluções que não afetará negativamente o atual processo de elaboração de projetos uma 
vez que o legado existente não se perderá assim como a metodologia empregada pelos projetistas; 
        Maior interoperabilidade entre os softwares uma vez que foram desenvolvidos sobre 
plataformas similares reduzindo erros de compatibilidade com o atual legado de documentação; 
        Maior colaboração e integração entre os diferentes departamentos da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão; uma vez que a integração entre as soluções Autodesk permite que todos trabalhem em 
modelo único cujo resultado imediato, além da precisão nos estudos e projetos que são desenvolvidos, a 
redução dos erros. Tal colaboração fica dificultada quando se utiliza soluções de diversos fabricantes; 
         Como descrito anteriormente, a colaboração entre as secretarias e departamentos que 
desenvolvem projetos voltados ao bem-estar da população, será afetada positivamente uma vez que as 
soluções Autodesk presentes na coleção permitem a realização de análises rápidas que possibilitam a 
obtenção de quantitativos assertivos que aumentam a precisão dos orçamentos destas obras. 
• Maior produtividade em estudos viabilidade, projetos básicos e executivos; 
• Redução de retrabalho em canteiro de obras; 
• Objetividade na comunicação entre órgãos da prefeitura, terceirizados na área de projetos, gestão 
e execução de obras; 
• Maior assertividade em estudos e projetos de mobilidade urbana, urbanismo, saneamento, entre 
outras aplicações de infraestrutura e edificações; 
• Preservação da compatibilidade entre novos documentos gerados e legado já existente. 
• Auxílio na tomada de decisões uma vez que os softwares possuem ambientes de simulação 
próprios e que se adequam ao grande legado de documentos existentes, permitindo analisar 
possibilidades antes de iniciar projetos o que gera grande redução de custos; 
• Fluxo de aprovação de projetos facilitado uma vez que todas as ferramentas se integram 
facilmente possibilitando que todos os envolvidos em um mesmo projeto possam realizar edições 
facilmente; 
        Os modelos desenvolvidos nesta plataforma podem ser utilizados nas atividades de execução e 
posteriormente em manutenção, reduzindo erros e consequentemente o tempo de um projeto, se criaria 
um legado de modelos e documentações mais uteis ao Município do que aquelas desenvolvidas somente 
com CAD; 
        Modelo unificado pelas soluções possibilita um gerenciamento ativo de interferências em 
projetos, reduzindo erros e impactando positivamente em custos e reduzindo tempo de execução do 
projeto; 
        Os Softwares da Autodesk é a melhor opção para a solução BIM nas prefeituras, pois oferece 
ferramentas próprias para cada disciplina e melhor planejamento de soluções para as cidades. Desde o 
momento de concepção até a construção e manutenção existe ferramentas que ajudam os órgãos 
solicitantes, projetistas e construtoras a terem os resultados e vantagens do uso do BIM para as 
prefeituras e seus munícipes. 
        Os softwares desenvolvidos pela Autodesk e utilizado de forma irregular na Municipalidade são 
basicamente para projetos arquitetônicos e de construção civil, sendo necessária a regularização para 
melhor desempenho das atividades do Município, além de evitar o Malware (abreviatura para “software 
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malicioso” é considerado um tipo de software irritante ou maligno que pretende acessar secretamente 
um dispositivo sem o conhecimento do usuário), e em cumprimento da lei federal nº 9.609, DE 19 DE 
FEVEREIRO DE 1998 (LEI DO SOFTWARE), Constituição Federal de 1988, de 05 de Outubro de 1988, 
LEI 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES) e princípios que norteiam o Direito 
Administrativo.     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

Saldo orçamentário 
R$ 

5110 08.006 10.122.1001.2.055 3.3.90.40.11.00 494 87.194,90 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados ao Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, é 
de parecer favorável a contratação da empresa GRAPHO PRODUTOS E SERVIÇOS EM 
COMPUTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº: 91.210.161/0001-65, estabelecida na Rua Dom Pedro II, nº 1240, sala 
201, Bairro Higienópolis, CEP 90550-141, Porto Alegre – RS. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica 

do Município. 
Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2021. 

 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 14/2021, em 12 de fevereiro de 2021. 

 
 

                         Cleber Fontana 
                        Prefeito Municipal 


