
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

 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 
CLINICAS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 1095/2022 - Processo inexigibilidade nº 96/2022.
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de servi
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o décim
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da 
despesa 

Funcional programática

5880 08.006.10.302.1001.2049

5890 08.006.10.302.1001.2049
 
 
 
Francisco Beltrão, 27 de outubro de 2022
 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

 
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 CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES 

Processo inexigibilidade nº 96/2022. 
Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 

setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 

Em até o décimo dia útil de cada mês mediante atesto fiscal de contrato.

DOTAÇÕES 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

08.006.10.302.1001.2049 0 3.3.90.39.50.30

08.006.10.302.1001.2049 494 3.3.90.39.50.30

Francisco Beltrão, 27 de outubro de 2022 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

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

CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES 

ços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 

o dia útil de cada mês mediante atesto fiscal de contrato. 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.39.50.30 Do Exercício 

3.3.90.39.50.30 Do Exercício 


