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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: 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ADRIANA M BONATTO - LABORATORIO - ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 559/2019 - referente a Processo inexigibilidade nº 48/2019. 
OBJETO: Contratação da prestação de serviços na realização de exames de análises clinicas, em caráter de 
urgência/emergência, todos os dias da semana, 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, incluindo 
processos de coleta, recolhimento das amostras em transporte adequado, análise e emissão dos laudos dos 
exames, englobando o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, pelo 
período de 12 meses, de acordo com Chamamento Público nº 008/2019 de 11/06/2019. 
PRAZO: 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LABORATORIO SAO LUCAS COSTA LTDA - EPP . 

ESPÉCIE: Contrato nº 560/2019 - referente a Processo inexigibilidade nº 48/2019. 
OBJETO: Contratação da prestação de serviços na realização de exames de análises clinicas, em caráter de 
urgência/emergência, todos os dias da semana, 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, incluindo 
processos de coleta, recolhimento das amostras em transporte adequado, análise e emissão dos laudos dos 
exames, englobando o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, pelo 
período de 12 meses, de acordo com Chamamento Público nº 008/2019 de 11/06/2019. 
PRAZO: 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa RENATA BAU - ANALISES CLINICAS-ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 561/2019 - referente a Processo inexigibilidade nº 48/2019. 
OBJETO: Contratação da prestação de serviços na realização de exames de análises clinicas, em caráter de 
urgência/emergência, todos os dias da semana, 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, incluindo 
processos de coleta, recolhimento das amostras em transporte adequado, análise e emissão dos laudos dos 
exames, englobando o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, pelo 
período de 12 meses, de acordo com Chamamento Público nº 008/2019 de 11/06/2019. 
PRAZO: 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

4460 08.006.10.302.1001.2064 494 3.3.90.39.50.30 De Exercícios 
Anteriores 

4090 08.006.10.301.1001.2059 494 3.3.90.39.50.30 Do Exercício 

4080 08.006.10.301.1001.2059 0 3.3.90.39.50.30 Do Exercício 

4460 08.006.10.302.1001.2064 494 3.3.90.39.50.30 Do Exercício 
Francisco Beltrão, 19 de julho de 2019 
 
 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 


