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EXTRATO DO CONTRATO Nº 1004/2021-PMFB – TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021            
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com sede à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, CEP 85.601-030, inscrito no CGC/MF nº 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, Sr. Cleber Fontana, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 7.211.712-1-SSP-PR e do CPF/MF nº 020.762.969-21, e 
 
CONTRATADA: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 11.938.389/0001-37, estabelecida na Rua Carolina Zanette Marcello, 186, 
Bairro Luther King, CEP 85.605-504, na cidade de Francisco Beltrão – PR, telefone (46) 
99975-1919, e-mail z3construtora@hotmail.com. 
 
OBJETO: Construção de um centro cultural, com área de 147,40m2, com espaços para 
salão, cozinha, alojamento, DML, circulação e instalações sanitárias, com serviços de 
movimento de terra, fundações, estruturas, alvenarias em tijolos cerâmicos, estrutura da 
cobertura em aço e telhas metálicas, esquadrias, instalações elétricas, hidro sanitárias e 
prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, pavimentações entre outros e placas de 
comunicação visual, conforme projetos e especificações, sobre o lote rural nº 30, da gleba 
nº 48-FB, no Distrito de Sede Progresso, no Município de Francisco Beltrão – PR.  
 
VALOR:   R$ 208.228,28 (duzentos e oito mil e duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito 
centavos).  
 
As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta 2621 e 2620, 
Órgão/Unidade 06.005; Funcional Programática 08.244.0801.1001; Elemento da Despesa 
4.4.90.51.01.99 Fontes 1205 e 000. 
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180(cento e oitenta) dias contados a partir do 11° (décimo 
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o 
estabelecido no cronograma físico-financeiro. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 360(trezentos e sessenta) dias. 
 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de dezembro de 2021. 
 
FORO: Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 
 
Francisco Beltrão, 07 de dezembro de 2021. 
 


