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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 DIEGO LANGUER. 
ESPÉCIE: Contrato nº 781/2021 - Pregão nº 136/2021. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para a Assistência Odontológica na atenção primária e especializada, 
contribuindo com a adequação dos ambientes para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde 
bucal instituídos através da Portaria nº 3008 de 04 de novembro de 2020 do Ministério da Saúde. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e após o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 
LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 782/2021 - Pregão nº 136/2021. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para a Assistência Odontológica na atenção primária e especializada, 
contribuindo com a adequação dos ambientes para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde 
bucal instituídos através da Portaria nº 3008 de 04 de novembro de 2020 do Ministério da Saúde. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e após o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 783/2021 -  Pregão nº 136/2021. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para a Assistência Odontológica na atenção primária e especializada, 
contribuindo com a adequação dos ambientes para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde 
bucal instituídos através da Portaria nº 3008 de 04 de novembro de 2020 do Ministério da Saúde. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 1.023,99 (um mil e vinte e três reais e noventa e nove centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e após o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato nº 784/2021 -  Pregão nº 136/2021. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para a Assistência Odontológica na atenção primária e especializada, 
contribuindo com a adequação dos ambientes para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde 
bucal instituídos através da Portaria nº 3008 de 04 de novembro de 2020 do Ministério da Saúde. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 3.251,68 (três mil, duzentos e cinqüenta e um reais e sessenta e oito centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e após o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato nº 785/2021 - referente a Pregão nº 136/2021. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para a Assistência Odontológica na atenção primária e especializada, 
contribuindo com a adequação dos ambientes para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde 
bucal instituídos através da Portaria nº 3008 de 04 de novembro de 2020 do Ministério da Saúde. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 3.291,80 (três mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e após o 
recebimento definitivo do objeto. 
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

5911 08.006.10.302.1001.2060 1019 4.4.90.52.34.00 Do Exercício 

5911 08.006.10.302.1001.2060 1019 4.4.90.52.42.00 Do Exercício 

5911 08.006.10.302.1001.2060 1019 4.4.90.52.08.00 Do Exercício 

5191 08.006.10.122.1001.2100 1019 3.3.90.30.25.00 Do Exercício 
 
 
                                                  Francisco Beltrão, 28  de setembro de 2021. 
 
 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 


