
 

 
 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: 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

ESPÉCIE: Contrato nº 852/2018 - referente a Tomada de preços nº 26/2018. 
OBJETO: Contratação de empresas especializadas para execução da construção de kartódromo, incluindo 
pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e construção de 
sanitários, sala de administração,  cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 
05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão – PR., conforme projeto, planilha e 
memorial descritivo. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias. 
VALOR TOTAL: 867.273,55 (oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e cinqüenta e cinco 
centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: 10 dias após emissão da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 853/2018 - referente a Tomada de preços nº 26/2018. 
OBJETO: Contratação de empresas especializadas para execução da construção de kartódromo, incluindo 
pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e construção de 
sanitários, sala de administração,  cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 
05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão – PR., conforme projeto, planilha e 
memorial descritivo. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias. 
VALOR TOTAL: 139.260,44 (cento e trinta e nove mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: 10 dias após emissão da nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

6641 14.001.27.812.2701.1016 0 4.4.90.51.01.99 Do Exercício 

6651 14.001.27.812.2701.1016 968 4.4.90.51.01.99 Do Exercício 
Francisco Beltrão, 08 de outubro de 2018 
 

 
Pedrinho Veroneze 

Secretário Municipal da Administração 
 
 


