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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 o Sr. ALEXANDRE ZAMPIER BOTELHO DOS SANTOS. 
ESPÉCIE: Contrato nº 534/2021 - Processo inexigibilidade nº 49/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoas físicas e jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de 
capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas no mês de julho de 2021. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES 
DE NIVEL SUPERIOR II. 
ESPÉCIE: Contrato nº 535/2021 - Processo inexigibilidade nº 49/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoas físicas e jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de 
capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas no mês de julho de 2021. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 4.548,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CARLA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA 
ASSESSORIA EDUCACIONAL. 
ESPÉCIE: Contrato nº 536/202 -  Processo inexigibilidade nº 49/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoas físicas e jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de 
capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas no mês de julho de 2021. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a Sra. CLARISSA RISSO BITTAR. 
ESPÉCIE: Contrato nº 537/2021 - Processo inexigibilidade nº 49/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoas físicas e jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de 
capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas no mês de julho de 2021. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa E.DU.CA EDUCAÇÃO E ARTE LTDA - ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 538/2021 - Processo inexigibilidade nº 49/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoas físicas e jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de 
capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas no mês de julho de 2021. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinqüenta reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a Sra. MARIA DA GRAÇAS DE OLIVEIRA DAMSCHI. 
ESPÉCIE: Contrato nº 539/2021 - Processo inexigibilidade nº 49/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoas físicas e jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de 
capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas no mês de julho de 2021. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 (um mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal. 
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PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ROSELAINE PONTES DE ALMEIDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 540/2021 - Processo inexigibilidade nº 49/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoas físicas e jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de 
capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas no mês de julho de 2021. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. TIAGO RIBEIRO. 
ESPÉCIE: Contrato nº 541/2021 -  Processo inexigibilidade nº 49/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoas físicas e jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de 
capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas no mês de julho de 2021. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal. 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

4660 07.003.12.361.1201.2051 104 3.3.90.36.28.00 Do Exercício 

4670 07.003.12.361.1201.2051 104 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 
 
 
                                                        Francisco Beltrão, 24 de junho de 2021. 
 
 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 


