
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 320/2023 - referente a Processo inexigibilidade nº 21/2023.
OBJETO: Contratação de serviços de saúde na especialidade de Oncologi
visando à garantia da atenção integral à saúde dos usuários pertencentes aos 27 municípios que compõem a 8ª 
Regional de Saúde, de acordo com a complexidade das ações e os serviços definidos em habilitações específicas
da UNACON e UTI tipo II junto ao Ministério da Saúde, cumprindo com a sua função dentro da Rede Assistencial 
de Saúde (RAS), pelo período de 12 (doze) meses).
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 12.795.368,16 (doze milhões, set
reais e dezesseis centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10º(decimo) dia no mês subsequente mediante serviços atestados e NF.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da despesa Funcional 

5960 08.006.10.302.1001.2049

5990 08.006.10.302.1001.2049
 
 
 
 
Francisco Beltrão, 15 de março de 2023.
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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 ASSOCIACAO BENEFICENTE DEUS MENINO
referente a Processo inexigibilidade nº 21/2023. 

Contratação de serviços de saúde na especialidade de Oncologia no âmbito ambulatorial e hospitalar, 
visando à garantia da atenção integral à saúde dos usuários pertencentes aos 27 municípios que compõem a 8ª 
Regional de Saúde, de acordo com a complexidade das ações e os serviços definidos em habilitações específicas
da UNACON e UTI tipo II junto ao Ministério da Saúde, cumprindo com a sua função dentro da Rede Assistencial 
de Saúde (RAS), pelo período de 12 (doze) meses). 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
: R$ 12.795.368,16 (doze milhões, setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e oito 

Em até 10º(decimo) dia no mês subsequente mediante serviços atestados e NF.

DOTAÇÕES 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

08.006.10.302.1001.2049 0 3.3.90.39.50.30

08.006.10.302.1001.2049 494 3.3.90.39.50.30

Francisco Beltrão, 15 de março de 2023. 

 
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: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE DEUS MENINO. 

a no âmbito ambulatorial e hospitalar, 
visando à garantia da atenção integral à saúde dos usuários pertencentes aos 27 municípios que compõem a 8ª 
Regional de Saúde, de acordo com a complexidade das ações e os serviços definidos em habilitações específicas 
da UNACON e UTI tipo II junto ao Ministério da Saúde, cumprindo com a sua função dentro da Rede Assistencial 

ecentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e oito 

Em até 10º(decimo) dia no mês subsequente mediante serviços atestados e NF. 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.39.50.30 Do Exercício 

3.3.90.39.50.30 Do Exercício 


