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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 CENTERGEN - CENTRO DE TECNOLOGIA EM 
REPRODUCAO E GENETICA LTDA - ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 921/2021 - Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 16.399,81 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa FRANCISCHETT PLANEJAMENTO RURAL LTDA . 
ESPÉCIE: Contrato nº 922/2021 -  Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 32.799,62 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LAERCIO FAVERO & CIA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 923/2021 -  Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 32.799,62 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa M V SAVEGNAGO - ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 924/2021 - Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 32.799,62 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa MATTEUS ENDRIGO BARBIERI SCOPEL & CIA 
LTDA - ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 925/2021 -  Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 16.399,81 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa MAURICIO SALMORIA EIRELI - ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 926/2021 -  Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 32.799,62 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal. 
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PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa VAGNER PADILHA SERVICOS DE VETERINARIA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 927/2021 - Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 16.399,81 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal. 
 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa VETERINARIA TREMEA EIRELI . 
ESPÉCIE: Contrato nº 928/2021 - Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 16.399,81 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa WILIAN REOLON FELIPETTO E CIA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 929/2021 -  Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 32.799,62 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa WULFF, FREIRE, GRITTI & MOLON LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 930/2021 -  Processo inexigibilidade nº 90/2021. 
OBJETO: Contratação de serviços na realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos (subsídio de 
50%), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o chamamento público nº 17/2021, de 15/10/2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 49.199,43 (quarenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e três centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

7000 09.001.20.606.2001.2073 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
 
 
                                                        Francisco Beltrão, 16 de novembro de 2021. 
 
 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 


