
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 

 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 
- ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 555/2022 - Processo dispensa nº 76/2022.
OBJETO: Aquisição de dietas especiais para utilização por pacientes que apres
em virtude de patologias específicas tais como: casos de síndromes, erros inatos do metabolismo, distúrbios 
neurológicos ou degenerativos, alterações gastrointestinais e esofágicas, doença cardíaca congênita, síndrome do 
intestino curto, câncer de cabeça e pescoço que cursem com disfagia, desnutrição e/ou risco nutricional grave.
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 63.450,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e cinqüenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: em até30 (trinta
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da despesa Funcional programática

6540 08.006.10.303.1001.2055
 
 
 
Francisco Beltrão, 24 de junho de 2022
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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 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA 

Processo dispensa nº 76/2022. 
Aquisição de dietas especiais para utilização por pacientes que apresentam necessidades aumentadas 

em virtude de patologias específicas tais como: casos de síndromes, erros inatos do metabolismo, distúrbios 
neurológicos ou degenerativos, alterações gastrointestinais e esofágicas, doença cardíaca congênita, síndrome do 

tino curto, câncer de cabeça e pescoço que cursem com disfagia, desnutrição e/ou risco nutricional grave.

R$ 63.450,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e cinqüenta reais).
em até30 (trinta) dias da apresentação de nota fiscal atestada.

DOTAÇÕES 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

08.006.10.303.1001.2055 0 3.3.90.32.99.01

Beltrão, 24 de junho de 2022 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

2103  Página 1 

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

CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA 

entam necessidades aumentadas 
em virtude de patologias específicas tais como: casos de síndromes, erros inatos do metabolismo, distúrbios 
neurológicos ou degenerativos, alterações gastrointestinais e esofágicas, doença cardíaca congênita, síndrome do 

tino curto, câncer de cabeça e pescoço que cursem com disfagia, desnutrição e/ou risco nutricional grave. 

R$ 63.450,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e cinqüenta reais). 
) dias da apresentação de nota fiscal atestada. 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.32.99.01 Do Exercício 


