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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 81/2022 - Processo dispensa nº 8/2022. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, credenciados 
através do chamamento público nº 022/2021, em atendimento aos alunos matriculados em unidades escolares de 
domínio da municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 39.997,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal e o recebimento definitivo do 
objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa COOPERATIVA CENTRAL DE LEITE DA 

AGRICULTURA FAMILIAR COM INTERACAO SOLIDARIA. 

ESPÉCIE: Contrato nº 82/2022 - Processo dispensa nº 8/2022. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, credenciados 
através do chamamento público nº 022/2021, em atendimento aos alunos matriculados em unidades escolares de 
domínio da municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 286.760,00 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após 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 83/2022 -  Processo dispensa nº 8/2022. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, credenciados 
através do chamamento público nº 022/2021, em atendimento aos alunos matriculados em unidades escolares de 
domínio da municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 1.126.909,98 (um milhão, cento e vinte e seis mil, novecentos e nove reais e noventa e oito 
centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal e o recebimento definitivo do 
objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa COOPERATIVA DE PRODUTORES DE FRUTAS DE 

SANTA MARIA - COOPERSANTA. 

ESPÉCIE: Contrato nº 84/2022 - Processo dispensa nº 8/2022. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, credenciados 
através do chamamento público nº 022/2021, em atendimento aos alunos matriculados em unidades escolares de 
domínio da municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após 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 85/2022 - Processo dispensa nº 8/2022. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, credenciados 
através do chamamento público nº 022/2021, em atendimento aos alunos matriculados em unidades escolares de 
domínio da municipalidade. 
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PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 139.320,00 (cento e trinta e nove mil, trezentos e vinte reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal e o recebimento definitivo do 
objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa COOPERVEREDA - COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES ORGANICOS E AGROECOLOGICOS DO SUDOESTE. 

ESPÉCIE: Contrato nº 86/2022 -  Processo dispensa nº 8/2022. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, credenciados 
através do chamamento público nº 022/2021, em atendimento aos alunos matriculados em unidades escolares de 
domínio da municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 173.400,00 (cento e setenta e três mil e quatrocentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após 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 87/2022 - Processo dispensa nº 8/2022. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, credenciados 
através do chamamento público nº 022/2021, em atendimento aos alunos matriculados em unidades escolares de 
domínio da municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 30.017,76 (trinta mil e dezessete reais e setenta e seis centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após 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 88/2022 -  Processo dispensa nº 8/2022. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, credenciados 
através do chamamento público nº 022/2021, em atendimento aos alunos matriculados em unidades escolares de 
domínio da municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 30.017,76 (trinta mil e dezessete reais e setenta e seis centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal e o recebimento definitivo do 
objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Sr. MARCIO ZANELA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 89/2022 -  Processo dispensa nº 8/2022. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural, credenciados 
através do chamamento público nº 022/2021, em atendimento aos alunos matriculados em unidades escolares de 
domínio da municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 39.997,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após 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 

3560 07.002.12.365.1201.2033 1042 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

4080 07.002.12.367.1201.2036 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 
3750 07.002.12.365.1201.2034 1042 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3930 07.002.12.366.1201.2035 1042 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 
3300 07.002.12.361.1201.2032 1042 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

 
 
 
                                                        Francisco Beltrão, 31 de janeiro de 2022. 
 
 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 


