
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
      1) REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação de resíduos líquidos e sólidos gerados pelo parque de 

máquinas do município de Francisco Beltrão 

exigências estabelecidas neste instrumento

com vigência de 29 de abril

ATA SRP Nº 354/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 03.040.285/0001-82
Lote Item Código Descrição 

001 3 47257 Coleta de resíduos sólidos CLASSE II
lavanderia), cinzas de caldeira, estopas, retalhos de tecido, pó de alumínio, discos de 
corte, borra de sebo, carvão vegetal ativado, lodo E.T.E não contaminado, gordura 
animal, resíduos de papel e plástico, embalagens descartadas e não
não recicláveis (exceto as de agrotóxicos), resíduos de poliuretano, fibras de vidro, 
EPI’S, resíduos de borracha (ex.: correias motrizes, borrachas de vedação, artefatos 
plásticos, vidros, filtros de ar, fusíveis, lanternas, faróis, discos de corte, entre outros 
resíduos não contaminados com produtos ou substâncias químicas que possam lhe 
auferir periculosidade segundo NBR 10.004/04. 

 
ATA SRP Nº 355/2021 
EMPRESA DETENTORA: PARANA AMBIENTAL LOGISTICA E COLETA DE 
RESIDUOS LTDA. 
CNPJ Nº 81.000.325/0001-76
Lote Item Código Descrição 

001 1 47255 Coleta de resíduos líquidos CLASSE I (PERIGOSO) 
veículos e peças, que deverá ser efetuada através de caminhão à vácuo.  

001 2 47256 Coleta de resíduos sólidos CLASSE I (PERIGOSO) 
artigos de borracha ( ex.: correias, mangueiras e flexíveis...), serragem/madeira 
contaminados com óleos minerais e/ou graxas, tintas e/ou solventes; embalagens de 
óleos minerais e de outros produtos químicos em geral; filtros (óle
lubrificante/hidráulico/combustível) Contaminados com óleos minerais e/ou graxa; 
pastilhas e lonas de freio; latas de tintas e solventes; tubos de spray’s e aerossóis; solo 
contaminado com hidrocarbonetos (óleos minerais, graxa ou combustíveis, emulsão 
asfáltica entre outros resíduos sólidos que apresentem periculosidade, segundo a 
NBR 10.004/04 da ABNT 
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Samantha Pecoits 
Sistema de Registro de Preços 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação de resíduos líquidos e sólidos gerados pelo parque de 

município de Francisco Beltrão – PR, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento; decorrente do Pregão eletrônico nº 

abril de 2021 a 28 de abril de 2022 conforme segue:

EMPRESA DETENTORA:LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA EPP
82 

UN

Coleta de resíduos sólidos CLASSE II-A (NÃO INERTE) – Lodo de E.T.E  (lodo de 
lavanderia), cinzas de caldeira, estopas, retalhos de tecido, pó de alumínio, discos de 
corte, borra de sebo, carvão vegetal ativado, lodo E.T.E não contaminado, gordura 

resíduos de papel e plástico, embalagens descartadas e não-reutilizáveis e 
não recicláveis (exceto as de agrotóxicos), resíduos de poliuretano, fibras de vidro, 
EPI’S, resíduos de borracha (ex.: correias motrizes, borrachas de vedação, artefatos 

vidros, filtros de ar, fusíveis, lanternas, faróis, discos de corte, entre outros 
resíduos não contaminados com produtos ou substâncias químicas que possam lhe 
auferir periculosidade segundo NBR 10.004/04.  

M3 

DETENTORA: PARANA AMBIENTAL LOGISTICA E COLETA DE 

76 
UN

Coleta de resíduos líquidos CLASSE I (PERIGOSO) - lodo da rampa de lavagem de 
veículos e peças, que deverá ser efetuada através de caminhão à vácuo.   

M3 

Coleta de resíduos sólidos CLASSE I (PERIGOSO) – EPI’s, estopas, panos papéis, 
artigos de borracha ( ex.: correias, mangueiras e flexíveis...), serragem/madeira 
contaminados com óleos minerais e/ou graxas, tintas e/ou solventes; embalagens de 
óleos minerais e de outros produtos químicos em geral; filtros (óleo 
lubrificante/hidráulico/combustível) Contaminados com óleos minerais e/ou graxa; 
pastilhas e lonas de freio; latas de tintas e solventes; tubos de spray’s e aerossóis; solo 
contaminado com hidrocarbonetos (óleos minerais, graxa ou combustíveis, emulsão 

sfáltica entre outros resíduos sólidos que apresentem periculosidade, segundo a 
NBR 10.004/04 da ABNT  

M3 

 
Francisco Beltrão, 29 de abril de 2021. 
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação de resíduos líquidos e sólidos gerados pelo parque de 

PR, conforme condições, quantidades e 

decorrente do Pregão eletrônico nº 45/2021 

de 2022 conforme segue: 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA EPP 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

 30,00 150,00 

DETENTORA: PARANA AMBIENTAL LOGISTICA E COLETA DE 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

 30,00 397,00 

 30,00 449,00 


