
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 

 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 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão 
ESPÉCIE: Contrato nº 827/2022 - Pregão nº 74/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO para futura e eventual execução de serviços por hora trabalhada de máquinas 
retroescavadeira, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, rolo compactador e caminhão basculante com tração 
6x4, em atendimento as necessidades do município para atender ao Programa Porteira para Dentro, da Secretaria 
de Agricultura 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e
VALOR TOTAL: R$ 4.437.164,94 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais 
e noventa e quatro centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da despesa Funcional programática

7020 09.001.20.606.2001.2060
 
 
 
Francisco Beltrão, 22 de agosto de 2022.
 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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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:

Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA.
Pregão nº 74/2021. 

CONTRATAÇÃO para futura e eventual execução de serviços por hora trabalhada de máquinas 
eira, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, rolo compactador e caminhão basculante com tração 

6x4, em atendimento as necessidades do município para atender ao Programa Porteira para Dentro, da Secretaria 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
R$ 4.437.164,94 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais 

Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal. 

DOTAÇÕES 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

09.001.20.606.2001.2060 0 3.3.90.39.12.00

Francisco Beltrão, 22 de agosto de 2022. 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
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O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
de Contrato: 

PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA. 

CONTRATAÇÃO para futura e eventual execução de serviços por hora trabalhada de máquinas 
eira, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, rolo compactador e caminhão basculante com tração 

6x4, em atendimento as necessidades do município para atender ao Programa Porteira para Dentro, da Secretaria 

R$ 4.437.164,94 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.39.12.00 Do Exercício 


