
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 
ADVOCACIA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 524/2022 - referente a Processo inexigibilidade nº 43/2022.
OBJETO: Contratação para prestação de serviços técnicos
elaboração e acompanhamento processual, em todos os graus de jurisdição de ação judicial, com o fito de apurar 
a demanda singular de reaver as deduções inconstitucionais realizadas pela União nos repasses mensai
cotas do FPM – Fundo de Participação dos Municípios.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 3.460.421,63 (três milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e um reais e 
sessenta e três centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias após confirmação do crédito em conta do Município no FPM.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da despesa Funcional programática

440 03.002.04.122.0404.2004
 
 
 
Francisco Beltrão, 13 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 PINHEIRO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

referente a Processo inexigibilidade nº 43/2022. 
: Contratação para prestação de serviços técnicos de escritório de advocacia especializado de 

elaboração e acompanhamento processual, em todos os graus de jurisdição de ação judicial, com o fito de apurar 
a demanda singular de reaver as deduções inconstitucionais realizadas pela União nos repasses mensai

Fundo de Participação dos Municípios. 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

R$ 3.460.421,63 (três milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e um reais e 

: Em até 30(trinta) dias após confirmação do crédito em conta do Município no FPM.

DOTAÇÕES 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

03.002.04.122.0404.2004 0 3.3.90.39.05.00

Francisco Beltrão, 13 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: 

PINHEIRO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

de escritório de advocacia especializado de 
elaboração e acompanhamento processual, em todos os graus de jurisdição de ação judicial, com o fito de apurar 
a demanda singular de reaver as deduções inconstitucionais realizadas pela União nos repasses mensais das 

R$ 3.460.421,63 (três milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e um reais e 

: Em até 30(trinta) dias após confirmação do crédito em conta do Município no FPM. 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.39.05.00 Do Exercício 


