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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 ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLAVEIS DA CIDADE NORTE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR. 
ESPÉCIE: Contrato nº 983/2021 - Processo de dispensa nº 120/2021. 
OBJETO: Contratação da prestação de serviços na coleta de resíduos sólidos secos, recicláveis e reutilizáveis, 
gerados no perímetro urbano do Município, das entidades credenciadas através do Chamamento Público nº 
19/2021, de 05 de outubro de 2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 163.296,36 (cento e sessenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis 
centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a ASSOCIAÇÃO PLAST SILVA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 984/2021 – Processo de  dispensa nº 120/2021. 
OBJETO: Contratação da prestação de serviços na coleta de resíduos sólidos secos, recicláveis e reutilizáveis, 
gerados no perímetro urbano do Município, das entidades credenciadas através do Chamamento Público nº 
19/2021, de 05 de outubro de 2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 172.896,36 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis 
centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a COOPERATIVA RENOVE RECICLAGENS. 
ESPÉCIE: Contrato nº 985/2021 - Processo de dispensa nº 120/2021. 
OBJETO: Contratação da prestação de serviços na coleta de resíduos sólidos secos, recicláveis e reutilizáveis, 
gerados no perímetro urbano do Município, das entidades credenciadas através do Chamamento Público nº 
19/2021, de 05 de outubro de 2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 172.896,36 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis 
centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e  MARRECAS COOPERATIVA DE RECICLADOS - MARCOP. 
ESPÉCIE: Contrato nº 986/2021 -  Processo de dispensa nº 120/2021. 
OBJETO: Contratação da prestação de serviços na coleta de resíduos sólidos secos, recicláveis e reutilizáveis, 
gerados no perímetro urbano do Município, das entidades credenciadas através do Chamamento Público nº 
19/2021, de 05 de outubro de 2021. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 172.896,36 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis 
centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 

8680 12.002.18.542.1801.2089 511 3.3.90.39.82.03 Do Exercício 
 
                                                          Francisco Beltrão, 29 de novembro de 2021 
 

Antonio Carlos Bonetti 
Secretário Municipal da Administração 


