
MUNICÍPIO DE FRANCISCO 

 

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 
ESPÉCIE: Contrato nº 860/2022 - referente a Processo inexigibilidade nº 73/2022.
OBJETO: Contratação de serviços para ministrar treinamento para aperfeiçoame
infantil e ensino fundamental, sobre o tema intervenções práticas para desenvolvimento de crianças com 
transtorno do espectro do autismo, com base na política nacional de educação na perspectiva da educação 
inclusiva. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da 
despesa 

Funcional programática

4560 07.003.12.361.1201.2039
 
 
 
Francisco Beltrão, 26 de agosto 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 ROSELAINE PONTES DE ALMEIDA
referente a Processo inexigibilidade nº 73/2022. 

Contratação de serviços para ministrar treinamento para aperfeiçoamento de professores da educação 
infantil e ensino fundamental, sobre o tema intervenções práticas para desenvolvimento de crianças com 
transtorno do espectro do autismo, com base na política nacional de educação na perspectiva da educação 

 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

: Em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal.

DOTAÇÕES 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

07.003.12.361.1201.2039 104 3.3.90.39.48.00

Francisco Beltrão, 26 de agosto 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: 

ROSELAINE PONTES DE ALMEIDA. 

nto de professores da educação 
infantil e ensino fundamental, sobre o tema intervenções práticas para desenvolvimento de crianças com 
transtorno do espectro do autismo, com base na política nacional de educação na perspectiva da educação 

: Em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal. 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.39.48.00 Do Exercício 


