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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 
ESPÉCIE: Contrato nº 1047/2022 - 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços especializados de plano terapêut
Análise do comportamento aplicada, ciência da aprendizagem para atendimento de pacientes com transtorno do 
espectro do autismo, em nível de suporte alto e grau severo, pelo período de 12 (doze) meses.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 129.200,00 (cento e vinte e nove mil e duzentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Mediante comprovação de atendimento e apresentação nota fiscal atestada.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da 
despesa 

Funcional programática

5880 08.006.10.302.1001.2049
 
 
 
 
Francisco Beltrão, 19 de outubro 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 GRACIANE BARBOZA DA SILVA
 referente a Processo inexigibilidade nº 92/2022. 

Contratação de prestação de serviços especializados de plano terapêutico no método da terapia ABA 
Análise do comportamento aplicada, ciência da aprendizagem para atendimento de pacientes com transtorno do 
espectro do autismo, em nível de suporte alto e grau severo, pelo período de 12 (doze) meses.

sessenta e cinco) dias. 
R$ 129.200,00 (cento e vinte e nove mil e duzentos reais). 

: Mediante comprovação de atendimento e apresentação nota fiscal atestada.

DOTAÇÕES 

programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

08.006.10.302.1001.2049 0 3.3.90.39.50.30

Francisco Beltrão, 19 de outubro 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: 

GRACIANE BARBOZA DA SILVA. 
 

ico no método da terapia ABA – 
Análise do comportamento aplicada, ciência da aprendizagem para atendimento de pacientes com transtorno do 
espectro do autismo, em nível de suporte alto e grau severo, pelo período de 12 (doze) meses. 

: Mediante comprovação de atendimento e apresentação nota fiscal atestada. 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.39.50.30 Do Exercício 


