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 O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato: 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL - SENAC. 
ESPÉCIE: Contrato nº 131/2020 - Processo dispensa nº 13/2020. 
OBJETO: Contratação do SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADEM COMERCIAL, para prestação de 
serviços de ministrar cursos: básico de maquiagem, design de sobrancelhas, confecção de ovos de páscoa, 
preparo de bombons, básico em manicure e pedicure, bolo no pote, atendimento para garçom, modelagem de 
henna para sobrancelhas, serviços de depilação, mulher - um toque de beleza e autoestima, preparo de conservas 
caseiras, relações interpessoais, atribuições dos conselheiros e organização e limpeza de ambientes; e 
contratação do SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADEM INDUSTRIAL, para prestação de serviços de 
ministrar curso de aperfeiçoamento em corte e costura industrial. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: 57.162,85 (cinquenta e sete mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal e após o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL - SENAI. 
ESPÉCIE: Contrato nº 132/2020 - Processo dispensa nº 13/2020. 
OBJETO: Contratação do SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADEM COMERCIAL, para prestação de 
serviços de ministrar cursos: básico de maquiagem, design de sobrancelhas, confecção de ovos de páscoa, 
preparo de bombons, básico em manicure e pedicure, bolo no pote, atendimento para garçom, modelagem de 
henna para sobrancelhas, serviços de depilação, mulher - um toque de beleza e autoestima, preparo de conservas 
caseiras, relações interpessoais, atribuições dos conselheiros e organização e limpeza de ambientes; e 
contratação do SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADEM INDUSTRIAL, para prestação de serviços de 
ministrar curso de aperfeiçoamento em corte e costura industrial. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: 10.000,00 (Dez Mil Reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal e após o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da 
fonte 

1480 06.002.08.243.0801.6015 0 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 

2050 06.005.08.243.0801.6024 934 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 

2510 06.005.08.244.0801.2032 935 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 

1580 06.005.08.241.0801.2017 934 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 

 
Francisco Beltrão, 17 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 


