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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 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão 
INDUSTRIAL - SENAI. 
ESPÉCIE: Contrato nº 460/2022 - Processo dispensa nº 60/2022.
OBJETO: Contratação do SENAI –
capacitação: aperfeiçoamento em corte e costura industrial, sistema de injeção eletrônica, manutenção de 
sistemas de freios, suspensão e direção de veículos leves, aperfeiçoamento em processo de soldagem MIG e 
eletrodo revestido e liderança e gestão de equipes.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
VALOR TOTAL:R$ 47.420,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Ematé 
mês. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da despesa Funcional programática

1400 05.002.23.334.2301.2013
 
 
 
Francisco Beltrão, 23 de maio de 2022
 
 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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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:

Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

Processo dispensa nº 60/2022. 
– Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para ministrar os cursos de 

capacitação: aperfeiçoamento em corte e costura industrial, sistema de injeção eletrônica, manutenção de 
sistemas de freios, suspensão e direção de veículos leves, aperfeiçoamento em processo de soldagem MIG e 

stido e liderança e gestão de equipes. 
(trezentos e sessenta e cinco) dias. 

47.420,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais). 
maté 7 parcelas iguais, mediante apresentação de nota fiscal

DOTAÇÕES 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

05.002.23.334.2301.2013 0 3.3.90.39.48.00

de maio de 2022. 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
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O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
de Contrato: 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

ial, para ministrar os cursos de 
capacitação: aperfeiçoamento em corte e costura industrial, sistema de injeção eletrônica, manutenção de 
sistemas de freios, suspensão e direção de veículos leves, aperfeiçoamento em processo de soldagem MIG e 

apresentação de nota fiscal até o dia 5 de cada 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.39.48.00 Do Exercício 


