
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 

 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 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.. 
ESPÉCIE: Contrato nº 196/2021 - Processo dispensa nº 33/2021. 
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de 3.000 (três mil) testes rápidos, bem como prestação de 
serviços de coleta e laudo com fornecimento de material de 2.000 (dois mil) testes rápidos para detecção do 
antígeno da COVID-19 para utilização da UPA 24 Horas. 
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP. 
ESPÉCIE: Contrato nº 197/2021 - Processo dispensa nº 33/2021. 
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de 3.000 (três mil) testes rápidos, bem como prestação de 
serviços de coleta e laudo com fornecimento de material de 2.000 (dois mil) testes rápidos para detecção do 
antígeno da COVID-19 para utilização da UPA 24 Horas. 
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 5.336,00 (cinco mil, trezentos e trinta e seis reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 198/2021 - Processo dispensa nº 33/2021. 
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de 3.000 (três mil) testes rápidos, bem como prestação de 
serviços de coleta e laudo com fornecimento de material de 2.000 (dois mil) testes rápidos para detecção do 
antígeno da COVID-19 para utilização da UPA 24 Horas. 
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 10.705,00 (dez mil, setecentos e cinco reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 199/2021 - Processo dispensa nº 33/2021. 
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de 3.000 (três mil) testes rápidos, bem como prestação de 
serviços de coleta e laudo com fornecimento de material de 2.000 (dois mil) testes rápidos para detecção do 
antígeno da COVID-19 para utilização da UPA 24 Horas. 
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 3.125,00 (três mil, cento e vinte e cinco reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação 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 
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                                                        Francisco Beltrão, 25 de março de 2021. 
 


