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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
EDITAL N° 004/2020/PMFB 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - ESTADO 
DO PARANÁ 
RECURSOS: RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO 
 

                  O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, 1000, centro, torna público que fará realizar, na sala de reuniões do 
setor de licitações da Prefeitura Municipal, CONCORRÊNCIA, licitação do tipo 
“menor preço” e execução por regime de “empreitada por preço global”,a preços 
fixos e sem reajuste,  que será regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, de 
21/06/1993 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 4.726/2019, de 
17/12/2019 e pelas disposições do Edital e seus anexos, observada a inversão 
de fases para julgamento. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica 
com CBUQ em área total de 5.510,00m2, incluindo sinalização horizontal e 
drenagem de águas pluviais, em três trechos da Rua Pedro Bordun, no Bairro 
Jardim Virginia, no Município de Francisco Beltrão – PR, sendo: recapeamento 
asfáltico com CBUQ sobre calçamento com pedras irregulares existente em área 
de 2.860,00m2; pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame 
seco preenchido com brita graduada em área de 1.320,00m2; e pavimentação 
asfáltica com CBUQ sobre base de brita graduada em área de 1.330,00m2, de 
acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial 
descritivo.  
Data de recebimento e abertura dos envelopes: 10 de agosto de 2020, às 
09:00 horas. 
Prazo de execução: 150 (cento e cinquenta) dias e prazo de vigência: 
300(trezentos) dias. 

Informações complementares sobre o edital, poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no endereço supra citado, através do 
telefone (0xx46) 3520-2103, do e-mail licitacoes@franciscobeltrao.com.br e da 
webpage www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 
 

Francisco Beltrão, 07 de julho de 2020. 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL  

 
 

 
 
 
 


