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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 ALCIONE SIMOES FORTES & CIA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 900/2020 - Pregão nº 115/2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de controle sanitário 
integrado a pragas urbanas: desinsetização e desratização, esgotamento e limpeza de fossas sépticas, caixas de 
gordura e rede de esgoto, desentupimento e limpeza de conexões hidráulicas sanitárias e pluviais, limpeza e 
desinfecção de caixas d’água em imóveis públicos da municipalidade e contratação de serviço técnico 
especializado para aplicação de fumacê no combate e controle do mosquito Aedes Aegypti 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 66.399,60 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias após a emissão da nota fiscal e o recebimento definitivo do 
objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa COMERCIAL AGROALBA EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato nº 901/2020 -  Pregão nº 115/2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de controle sanitário 
integrado a pragas urbanas: desinsetização e desratização, esgotamento e limpeza de fossas sépticas, caixas de 
gordura e rede de esgoto, desentupimento e limpeza de conexões hidráulicas sanitárias e pluviais, limpeza e 
desinfecção de caixas d’água em imóveis públicos da municipalidade e contratação de serviço técnico 
especializado para aplicação de fumacê no combate e controle do mosquito Aedes Aegypti 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias após a emissão da nota fiscal e o recebimento definitivo do 
objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa JULIETA LUCIA LOPES. 
ESPÉCIE: Contrato nº 902/2020 -  Pregão nº 115/2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de controle sanitário 
integrado a pragas urbanas: desinsetização e desratização, esgotamento e limpeza de fossas sépticas, caixas de 
gordura e rede de esgoto, desentupimento e limpeza de conexões hidráulicas sanitárias e pluviais, limpeza e 
desinfecção de caixas d’água em imóveis públicos da municipalidade e contratação de serviço técnico 
especializado para aplicação de fumacê no combate e controle do mosquito Aedes Aegypti 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias após a emissão da nota fiscal e o recebimento definitivo do 
objeto 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa QUIMICA DEDETIZADORA FRONTEIRA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 903/2020 -  Pregão nº 115/2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de controle sanitário 
integrado a pragas urbanas: desinsetização e desratização, esgotamento e limpeza de fossas sépticas, caixas de 
gordura e rede de esgoto, desentupimento e limpeza de conexões hidráulicas sanitárias e pluviais, limpeza e 
desinfecção de caixas d’água em imóveis públicos da municipalidade e contratação de serviço técnico 
especializado para aplicação de fumacê no combate e controle do mosquito Aedes Aegypti 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$  67.792,00 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias após a emissão da nota fiscal e o recebimento definitivo do 
objeto. 
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PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E 
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. 
ESPÉCIE: Contrato nº 904/2020 - Pregão nº 115/2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de controle sanitário 
integrado a pragas urbanas: desinsetização e desratização, esgotamento e limpeza de fossas sépticas, caixas de 
gordura e rede de esgoto, desentupimento e limpeza de conexões hidráulicas sanitárias e pluviais, limpeza e 
desinfecção de caixas d’água em imóveis públicos da municipalidade e contratação de serviço técnico 
especializado para aplicação de fumacê no combate e controle do mosquito Aedes Aegypti 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias após a emissão da nota fiscal e o recebimento definitivo do 
objeto. 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

1030 05.002.23.122.2301.2010 0 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

2940 07.002.12.361.1201.2037 104 3.3.90.39.78.01 Do Exercício 

4100 07.005.13.392.1301.2054 0 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

4610 08.006.10.301.1001.2058 0 3.3.90.39.78.02 Do Exercício 

6190 09.001.20.606.2001.2076 0 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

7520 12.002.18.542.1801.2090 0 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

430 03.002.04.122.0404.2003 0 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

1580 06.005.08.241.0801.2017 934 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

4870 08.006.10.302.1001.2060 494 3.3.90.39.78.02 Do Exercício 

8050 13.003.15.125.1502.2095 13 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

1740 06.005.08.243.0801.2019 0 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

3340 07.002.12.365.1201.2042 104 3.3.90.39.78.01 Do Exercício 

6940 11.003.06.182.1503.2083 515 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

4780 08.006.10.301.1001.2059 494 3.3.90.39.78.02 Do Exercício 

6850 11.002.15.451.1501.2081 0 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

7930 13.003.15.125.1502.2094 509 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

2430 06.005.08.244.0801.2030 0 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

3250 07.002.12.365.1201.2041 0 3.3.90.39.78.01 Do Exercício 

2050 06.005.08.243.0801.6024 934 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 

7260 11.004.26.782.2002.2086 0 3.3.90.39.78.99 Do Exercício 
 
 
                                                  Francisco Beltrão, 13 de novembro de 2020. 
 
 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 


