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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 93/2022  

 

OBJETO: Contratação de serviços de locação e licenciamento de uso de software incluindo serviços de 

implantação, suporte e manutenção, destinado ao gerenciamento e gestão da alimentação escolar, atendendo 

às normas atualizadas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e gerenciamento de produtos e 

demais suprimentos utilizados nas unidades municipais de ensino. 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado 

da licitação em epígrafe: 
  

FORNECEDOR: I. FERREIRA DE JESUS BUENO – ME (GEALI SERVIÇOS TECNOLÓGICOS) 

CNPJ: 28.698.484/0001-03 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor  

Total R$ 

1 84078 Implantação de software para GESTÃO DA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO DE 

SUPRIMENTOS contemplando os procedimentos de 

instalação, configuração, parametrização, 

treinamentos dos profissionais envolvidos, 

assessoria e consultoria de acordo com as 

especificações da organização estrutural do sistema, 

conforme plano de trabalho, incluindo: 

- Treinamento presencial - 14 horas 

- Treinamento on-line - 14 horas 

- Incluso todas as despesas transporte, alimentação e 

profissional.   

01 Serviço 6.000,00 6.000,00 

2 84079 Serviços de locação de software para GESTÃO DA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO DE 

SUPRIMENTOS, hospedagem em nuvem, suporte 

técnico contínuo remoto e atualizações. Demais 

especificações conforme organização estrutural do 

sistema, conforme descritos no Edital e Contrato.   

12 Mês 4.000,00 48.000,00 

3 84080 Suporte presencial pós sistema implantado sob 

demanda e não obrigatório: 

- Diária de 08 horas; 

- Incluso todas as despesas de transporte, 

alimentação e profissional.   

12 Serviço 800,00 9.600,00 

Total R$ 63.600,00 

 

Valor total dos gastos com o Processo de inexigibilidade de licitação nº 93/2022: R$ 63.600,00 (sessenta e 

três mil e seiscentos reais). 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos. 

Homologo a presente licitação. 

 

Francisco Beltrão/PR, 18 de outubro de 2022.  

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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