
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

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

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº7

 

OBJETO:Contratação de serviços para ministrar treinamento para aperfeiçoamento de 

professores da educação infantil

desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro do autismo, com base na política 

nacional de educação na perspectiva da educação inclusiva.

 

Em cumprimento ao disposto no art.

público o resultado da licitação em epígrafe

 

Item código Empresa Contratada

01 83556 ROSELAINE PONTES DE ALMEIDA 22721136801

 

Valor total dos gastos com 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos.

Homologo a presente licitação

 

 

Francisco Beltrão, 2

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO RERRATIFICADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº73/2022

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 inclusiva. 

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna

blico o resultado da licitação em epígrafe: 

Empresa Contratada 

ROSELAINE PONTES DE ALMEIDA 22721136801 

Valor total dos gastos com o Processo de inexigibilidade de licitação nº 7

3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos.

Homologo a presente licitação. 

Francisco Beltrão, 25 de agosto de 2022.  

 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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RERRATIFICADO 

/2022 

Contratação de serviços para ministrar treinamento para aperfeiçoamento de 

e ensino fundamental, sobre o tema intervenções práticas para 

desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro do autismo, com base na política 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se 

Valor total R$  

3.500,00 

de licitação nº 73/2022: R$ 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos. 


