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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 Sra. ANA CLAUDIA SILVA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 77/2021 - Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.997,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

INTEGRADA DE FRANCISCO BELTRAO. 

ESPÉCIE: Contrato nº 78/2021 - Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 789.793,83 (setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e três 
centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa COOPERATIVA REGIONAL DOS 

VITIVINICULTORES DO SUDOESTE DO PARANA. 

ESPÉCIE: Contrato nº 79/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 131.850,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e cinqüenta reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. DARCI FRANCISCO DOS SANTOS. 
ESPÉCIE: Contrato nº 80/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.947,50 (dezenove mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. EDISON JOSE PIZATTO. 
ESPÉCIE: Contrato nº 81/2021 - Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.964,35 (dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
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recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. EDUARDO RODRIGUES THOMÉ. 
ESPÉCIE: Contrato nº 82/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.997,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. GERSON PAVELECINE BOHUM. 
ESPÉCIE: Contrato nº 83/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.997,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. IRACI LUIZ BEDIN. 
ESPÉCIE: Contrato nº 84/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.997,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. IRINEU MACARI. 
ESPÉCIE: Contrato nº 85/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.997,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. ITAMAR POLLA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 86/2021 - Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 10.785,00 (dez mil, setecentos e oitenta e cinco reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
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PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. JADISOM LUIZ BORGHESAN. 
ESPÉCIE: Contrato nº 87/2021 - Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.964,35 (dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. JAIR DOBNER. 
ESPÉCIE: Contrato nº 88/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.964,35 (dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. JOSE AUGUSTIN. 
ESPÉCIE: Contrato nº 89/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.964,35 (dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. LAUDEMIR  ATILIO FRIZZO. 
ESPÉCIE: Contrato nº 90/2021 - Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.964,35 (dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. LEONILDO ANTONIO DOS SANTOS . 
ESPÉCIE: Contrato nº 91/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.947,50 (dezenove mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. MARCIO ZANELA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 92/2021 - Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
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meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.997,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. MIGUEL ALCIDES CORREA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 93/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.964,35 (dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. MOACIR MACCARI. 
ESPÉCIE: Contrato nº 94/2021 - Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.997,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definito do objeto. 
 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. OSMAR DE CARVALHO LEÃO. 
ESPÉCIE: Contrato nº 95/2021 -  Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.997,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a Sra. ROVENI ROHR. 
ESPÉCIE: Contrato nº 96/2021 - Processo dispensa nº 5/2021. 
OBJETO: Contratação do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com vigência para 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 19.964,35 (dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3390 07.002.12.361.1201.2037 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

4180 07.002.12.366.1201.2045 113 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 
3400 07.002.12.361.1201.2037 113 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3820 07.002.12.365.1201.2041 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 
3930 07.002.12.365.1201.2042 113 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3920 07.002.12.365.1201.2042 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

4170 07.002.12.366.1201.2045 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 
3830 07.002.12.365.1201.2041 113 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

4350 07.002.12.367.1201.2048 113 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 
 
 
                                                    Francisco Beltrão, 5 de fevereiro de 2021. 
 
 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 


