
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

 OBJETO – Contratação de empresa para fornecimento de licença vitalícia de uso de software 
para topografia, incluindo suporte, treinamento e atualização, para utilização pela Secretaria de 
Planejamento, de acordo com as especificações abaixo: 
 
FORNECEDOR: GEOMENSURA TECNOLOGIAS 
CNPJ Nº: 21.406.708/0001-17 
VALOR TOTAL: R$ 4.193,00 (quatro 

 

Item código Especificação 
01 83115 LICENÇA VITALÍCIA DE SOFTWARE PARA TOPOGRAFIA. Software para 

elaboração de projetos de Agrimensura e Engenharia, de arruamentos através 
de perfis e seções, com criação de curvas, rampas, perfis longitudinais, planta 
baixa entre outros. CAD próprio (Não pre
Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, Loteamentos, 
Regularização Fundiária, CAR, Volumetria, Vetorização de Ortofotos e 
Topografia Convencional, entre outras funções.
INCLUSO: atualizações, suporte e assistência técnica vitalíc
VERSÃO: software datageosis vias standard versão office com o menu de 
georreferenciamento e mais a 3ª edição do INCRA.

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93
A Prefeitura de Francisco Beltrão, elabora alguns de seus projetos de infraestrutura, a grande 

quantidade de trabalhos e a carência de softwares especializados reduz o crescimento de seu nível de 
atendimento em termos quantitativos e, em alguns casos, em termos de prazos,

Hoje o município não possui nenhum tipo de software que auxilie nos trabalhos da engenharia, na 
questão de infraestrutura. A aquisição deste software vai auxiliar no desenvolvimento mais ágil dos projetos, 
além de conseguir trabalhar com dados mais próximos dos reais, devido ao programa realizar os cálculos 
automáticos. Assim, pretende-se investir fortemente na renovação, ampliação e modernização dos 
equipamentos e softwares na área de engenharia para conseguir melhores resulta
Disponibilizando assim melhor qualidade nos serviços prestados à população.

As propostas recebidas, anexo, estão dentro da realidade dos preços praticados pelas empresas do 
ramo. 

E a proposta recebida pela empresa GEOMENSURA TECNOLOG
vantajosa para o município, destacando que, além de ser a mais econômica financeiramente, ainda, oferece 
um software vitalício, conforme demonstrado na proposta e diligência junto à empresa, ou seja, o município 
fará a aquisição de um software com todos os acessório, atualizações, treinamento e outros ofertados pela 
empresa, e ainda naotera a necessidade de novas aquisições, visto que o software será exclusivo do 
Município, sem custos adicionais ao longo do tempo.

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, e para os quais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação do preço aferido com base em orçamentos fornecidos 
por empresas do ramo pertinentes ao que está sendo solicitado.

 
Os recursos orçamentários estão previstos na conta:
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática

9480 13.001 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022  
PROCESSO Nº 706/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 21.030/2022 
 

Contratação de empresa para fornecimento de licença vitalícia de uso de software 
topografia, incluindo suporte, treinamento e atualização, para utilização pela Secretaria de 

de acordo com as especificações abaixo:  

GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI 

4.193,00 (quatro mil e cento e noventa e três reais). 

LICENÇA VITALÍCIA DE SOFTWARE PARA TOPOGRAFIA. Software para 
elaboração de projetos de Agrimensura e Engenharia, de arruamentos através 
de perfis e seções, com criação de curvas, rampas, perfis longitudinais, planta 
baixa entre outros. CAD próprio (Não precisa de AutoCAD). 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, Loteamentos, 
Regularização Fundiária, CAR, Volumetria, Vetorização de Ortofotos e 
Topografia Convencional, entre outras funções. 
INCLUSO: atualizações, suporte e assistência técnica vitalícia da licença.  
VERSÃO: software datageosis vias standard versão office com o menu de 
georreferenciamento e mais a 3ª edição do INCRA. 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93
Francisco Beltrão, elabora alguns de seus projetos de infraestrutura, a grande 

quantidade de trabalhos e a carência de softwares especializados reduz o crescimento de seu nível de 
atendimento em termos quantitativos e, em alguns casos, em termos de prazos, principalmente de convênios.

Hoje o município não possui nenhum tipo de software que auxilie nos trabalhos da engenharia, na 
questão de infraestrutura. A aquisição deste software vai auxiliar no desenvolvimento mais ágil dos projetos, 

abalhar com dados mais próximos dos reais, devido ao programa realizar os cálculos 
se investir fortemente na renovação, ampliação e modernização dos 

equipamentos e softwares na área de engenharia para conseguir melhores resulta
Disponibilizando assim melhor qualidade nos serviços prestados à população. 

As propostas recebidas, anexo, estão dentro da realidade dos preços praticados pelas empresas do 

E a proposta recebida pela empresa GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI 
vantajosa para o município, destacando que, além de ser a mais econômica financeiramente, ainda, oferece 
um software vitalício, conforme demonstrado na proposta e diligência junto à empresa, ou seja, o município 

de um software com todos os acessório, atualizações, treinamento e outros ofertados pela 
empresa, e ainda naotera a necessidade de novas aquisições, visto que o software será exclusivo do 
Município, sem custos adicionais ao longo do tempo. 

para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, e para os quais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação do preço aferido com base em orçamentos fornecidos 
por empresas do ramo pertinentes ao que está sendo solicitado. 

ursos orçamentários estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa

04.121.0402.2.077 3.3.90.40.06.00
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Contratação de empresa para fornecimento de licença vitalícia de uso de software 
topografia, incluindo suporte, treinamento e atualização, para utilização pela Secretaria de 

 

Valor total R$  

4.193,00 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 
Francisco Beltrão, elabora alguns de seus projetos de infraestrutura, a grande 

quantidade de trabalhos e a carência de softwares especializados reduz o crescimento de seu nível de 
principalmente de convênios. 

Hoje o município não possui nenhum tipo de software que auxilie nos trabalhos da engenharia, na 
questão de infraestrutura. A aquisição deste software vai auxiliar no desenvolvimento mais ágil dos projetos, 

abalhar com dados mais próximos dos reais, devido ao programa realizar os cálculos 
se investir fortemente na renovação, ampliação e modernização dos 

equipamentos e softwares na área de engenharia para conseguir melhores resultados em prazos menores. 

As propostas recebidas, anexo, estão dentro da realidade dos preços praticados pelas empresas do 

IAS EIRELI - EPP, e a mais 
vantajosa para o município, destacando que, além de ser a mais econômica financeiramente, ainda, oferece 
um software vitalício, conforme demonstrado na proposta e diligência junto à empresa, ou seja, o município 

de um software com todos os acessório, atualizações, treinamento e outros ofertados pela 
empresa, e ainda naotera a necessidade de novas aquisições, visto que o software será exclusivo do 

para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, e para os quais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação do preço aferido com base em orçamentos fornecidos 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.40.06.00 000 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita própria do Município.
 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 
GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI
184, Bairro Sumare, CEP 01.262-010
II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente 
processo.   
 
 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 

Presidente

De acordo com a 
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Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
própria do Município. 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 
AS EIRELI, CNPJ nº 21.406.708/0001-17, estabelecida na 
010, na cidade de São Paulo –SP,considerando o disposto no Artigo 24, Inciso 

II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente 

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

Francisco Beltrão/PR, 08 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 104/2022, em 08 de agosto de 2022
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 
, estabelecida na Avenida Paulo VI, 

considerando o disposto no Artigo 24, Inciso 
II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente 

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

de agosto de 2022 


