
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 
ESPÉCIE: Contrato nº 1125/2022 – inexigibilidade
OBJETO: Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão PR, de acordo com o Chamamento 
Público nº 13/2022. 

Item Especificação do serviço 
Unidade

 

01 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação 
de risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência I 

Vaga

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 82.080,00 (oitenta e dois mil e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO:Em até 30 (trinta) dias
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão 
ESPÉCIE: Contrato nº 1126/2022 - inexigibilidade 
OBJETO: Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas e/ou com deficiência 
em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão PR, de acordo com o Chamamento 
Público nº 13/2022. 

Item Especificação do serviço 
Unidade

 

01 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação 
de risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência I 

Vaga

02 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação 
de risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência II 

Vaga

03 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação 
de risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência III 

Vaga

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
VALOR TOTAL:R$ 652.080,00 (seiscentos e cinqüenta e dois mil e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO:Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da Nota Fiscal
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão 
ESPÉCIE: Contrato nº 1127/2022 – inexigibilidade
OBJETO: Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas e/ou com deficiência 
em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão PR, de acordo com o Chamamento 
Público nº 13/2022. 

Item Especificação do serviço 
Unidade
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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 CÁRITAS DIOCESANA DE PALMAS. 
inexigibilidade de licitação nº 98/2022. 

Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão PR, de acordo com o Chamamento 

Unidade Quantidade 
estimada 

Valor por idoso 
estimado R$ 

Nº de meses 
estimado 

Vaga 2 3.420,00 12 

: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
R$ 82.080,00 (oitenta e dois mil e oitenta reais). 

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

Município de Francisco Beltrão - PR e GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL - EIRELI 
inexigibilidade de licitação nº 98/2022. 

Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas e/ou com deficiência 
em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão PR, de acordo com o Chamamento 

Unidade 
 

Quantidade 
estimada 

Valor por idoso 
estimado R$ 

Nº de meses 
estimado 

Vaga 2 3.420,00 12 

Vaga 04 4.225,00 12 

Vaga 
 

06 
 

5.100,00 12 

(trezentos e sessenta e cinco) dias. 
(seiscentos e cinqüenta e dois mil e oitenta reais). 

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

Município de Francisco Beltrão - PR e LAR FASES E VIDA INSTITUICAO PARA IDOSOS LTDA.
inexigibilidade de licitação nº 98/2022. 

Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas e/ou com deficiência 
em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão PR, de acordo com o Chamamento 

Unidade 
 

Quantidade 
estimada 

Valor por idoso 
estimado R$ 

Nº de meses 
estimado 
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O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei 

Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas e/ou com deficiência 
em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão PR, de acordo com o Chamamento 

Valor total mensal 
Estimado R$ 

Valor total 
estimado 

R$ 

6.840,00 82.080,00 

contados a partir da apresentação da Nota Fiscal 

EIRELI - ME. 

Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas e/ou com deficiência 
em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão PR, de acordo com o Chamamento 

Valor mensal 
Estimado R$ 

Valor total 
estimado R$ 

6.840,00 82.080,00 

16.900,00 202.800,00 

30.600,00 367.200,00 

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

LAR FASES E VIDA INSTITUICAO PARA IDOSOS LTDA. 

Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas e/ou com deficiência 
em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão PR, de acordo com o Chamamento 

Valor mensal 
Estimado R$ 

Valor total 
estimado R$ 
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01 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação 
de risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência I 

Vaga

02 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação 
de risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência II 

Vaga

03 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação 
de risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência III 

Vaga

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
VALOR TOTAL:R$ 652.080,00 (seiscentos e cinqüenta e dois mil e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO:Em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da Nota Fiscal
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática

1900 06.005.08.241.0801.2019
 
 
                                                        Francisco Beltrão, 01 de novembro de 2022.
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Vaga 2 3.420,00 12 

Vaga 04 4.225,00 12 

Vaga 
 

06 
 

5.100,00 12 

(trezentos e sessenta e cinco) dias. 
(seiscentos e cinqüenta e dois mil e oitenta reais). 

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

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

06.005.08.241.0801.2019 0 3.3.90.39.53.00 

Francisco Beltrão, 01 de novembro de 2022. 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
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6.840,00 82.080,00 

16.900,00 202.800,00 

30.600,00 367.200,00 

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

Natureza da despesa Grupo da fonte 

Do Exercício 


