
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 598/2022 - Pregão nº 117/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO para execução se serviços de britagem de basalto, com diâmetro máximo de 73 mm 
com britador móvel, bem como todos os demais equipamentos e insumos necessários para execução do serviço, 
para atender às necessidades da Secretaria de Viação e Obras, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e c
VALOR TOTAL: R$ 1.573.489,96 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais 
e noventa e seis centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da despesa Funcional programática

8230 11.002.15.451.1501.1011

8550 11.004.26.782.2002.1012

7980 11.001.15.452.1501.2065
 
 
 
Francisco Beltrão, 5 de julho de 2022.
 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

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

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

 
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 L BERNS. 
Pregão nº 117/2021. 

: CONTRATAÇÃO para execução se serviços de britagem de basalto, com diâmetro máximo de 73 mm 
mo todos os demais equipamentos e insumos necessários para execução do serviço, 

para atender às necessidades da Secretaria de Viação e Obras, conforme condições, quantidades e exigências 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
: R$ 1.573.489,96 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais 

Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal. 

DOTAÇÕES 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

11.002.15.451.1501.1011 0 3.3.90.39.12.00

11.004.26.782.2002.1012 0 3.3.90.39.12.00

11.001.15.452.1501.2065 0 3.3.90.39.12.00

Francisco Beltrão, 5 de julho de 2022. 

 
AntonioCarlos 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: 

: CONTRATAÇÃO para execução se serviços de britagem de basalto, com diâmetro máximo de 73 mm 
mo todos os demais equipamentos e insumos necessários para execução do serviço, 

para atender às necessidades da Secretaria de Viação e Obras, conforme condições, quantidades e exigências 

: R$ 1.573.489,96 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.39.12.00 Do Exercício 

3.3.90.39.12.00 Do Exercício 

3.3.90.39.12.00 Do Exercício 


