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19469/2020

Empresas Públicas
APPA
$'0,1,675$d2'26325726'(3$5$1$*8È($1721,1A
(;75$72'$$7$'(5(*,6752'(35(d222020
3$57(6: $'0,1,675$d2 '26 325726 '( 3$5$1$*8È (
ANTONINA  APPA (-$'(&216758725$(,5(/,0(
2%-(72: Esta Ata tem por objetivo o registro de preços para a futura
e a eventual contratação de empresa para execução de serviços de
Manutenção Civil contidos nos /27(6 2 ( 3, nas áreas sob
responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina (APPA).
VALOR: O valor global do /27(2 é de R$ 447.467,04 (quatrocentos
e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quatro
centavos)
O valor global do /27(3 é de R$ 406.573,28 (quatrocentos e seis mil,
quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos).
9$/,'$'('$$7$12 meses
$8725,'$'(Luiz Fernando Garcia da Silva
'$7$'(+202/2*$d215/01/2020
35(*2(/(75Ð1,&2882/2019
PROTOCOLO: 15.709.862-4
'$7$'$$66,1$785$: 04/02/2020
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19489/2020

Paranaguá, 04 de fevereiro de 2020.
52*e5,2$0$'2%$5=(//$<
',5(725 '((1*(1+$5,$(0$187(1d2 DA APPA
19530/2020

ADM,1,675$d2'26325726'(3$5$1$*8È ($1721,1$
(;75$72'O CONTRATO N° 020/2020
3$57(6: $'0,1,675$d2 '26 325726 '( 3$5$1$*8È (
ANTONINA  APPA E $*,/(&216758725$(,5(//,
2%-(72: Contratação de empresa habilitada para realizar serviços de
substituições e reparos de grelhas e tampões de concreto armado e ferro
fundido nas áreas dos Portos de Paranaguá e Antonina, conforme
especificações e condições definidas no Termo de Referência e anexos
no Edital e no processo administrativo n° 15.646.075-3 e seus anexos.
VALOR: A CONTRATADA receberá pela execução total do objeto deste
Contrato a importância de R$ 39.107,88 (Trinta e nove mil, cento e sete
reais e oitenta e oito centavos).
35$=2: O prazo para realização dos serviços objeto do contrato será de
90 (noventa) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço emitida
pela APPA. Podendo ser prorrogado, a critério da APPA, e anuência da
Contratada, nos Termos da Lei n° 13.303/2016 e do Regulamento de
Licitações e Contratos da APPA.
$8725,'$'( Luiz Fernando Garcia da Silva
35(*2(/(7521,&2: 1099/2019-APPA
DATA DA +202/2*$d2: 14/02/2020
PROTOCOLO: 15.646.075-3
'$7$'$$66,1$785$: 19/02/2020
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COMPAGAS

Paranaguá, 19 de fevereiro de 2020.
52*(5,2$0$'2%$5=(//$<
',5(725 '((1*(1+$5,$(0$187(1d2DA APPA
19537/2020

Sociedades de Economia Mista

Extrato TA 01 ao Contrato 085/2018
CONTRATADO: CS BRASIL FROTAS LTDA.
CNPJ: 27.595.780/0001-16
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência de 03/06/2020 para
11/03/2021 e prorrogação do prazo de execução da data de 11/02/2020
para 11/02/2021.
VALOR: R$ 234.122,40
DATA: 27/12/2019
19336/2020

CELEPAR
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19388/2020

RESUMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E
CONTRATO Nº 014/2020
Contratado: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO
SUL - CODESUL
CNPJ: 77.153.070/0001-04
Objeto: aquisição de cota de participação no evento PARANA DAY,
que ocorrerá em Dubai, na feira Annual Investment Meeting 2020 de
24 a 26 de março de 2020.
Autorizado em 03/03/2020 e assinado em 05/03/2020.
Valor: R$ 20.000,00
Prazo: 4 (quatro) meses
Fundamento legal: art. 71, do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da COMPAGAS. A íntegra da justificativa para esta
contratação encontra-se a disposição na sede da COMPAGAS, Av.
João Gualberto nº 1.000, 11º andar, Alto da Glória, Curitiba – Pr.
19595/2020
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$9,62'(/,&,7$d2
/,&,7$d2(/(75Ð1,&$&203$*$61
MENOR PREÇO GLOBAL
2%-(72 a contratação dos serviços de Assistência Técnica às
instalações da Rede Interna de Distribuição de Gás Natural, nos
consumidores residenciais e estabelecimentos comerciais da
COMPAGAS, nas cidades de Curitiba e região metropolitana e Ponta
Grossa, nos termos dispostos no DQH[R - deste edital – “Memorial
Descritivo”.
,1Ë&,2 '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 dia 09/03/2020 às
08h30min.
/,0,7( '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 ( 6(662 '(
$%(5785$: dia 31/03/2020 às 13h30min.
,1Ë&,2'$',6387$'(35(d26dia 31/03/2020 às 14h00min.
9$/250È;,02'$/,&,7$d2: SIGILOSO
LOCAL: Portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A www.licitacoes-e.com.br, sob nº 807095.
O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Companhia
Paranaense de Gás – COMPAGAS, à Avenida João Gualberto, nº
1.000, 11º Andar, Bairro Alto da Glória, Curitiba/PR, no site
www.compagas.com.br, menu Licitações e no site www.licitacoese.com.br.
Outras
informações
pelo
e-mail
compagas.licitacao@compagas.com.br
Viviane Maimone Hain - Presidente da Comissão de Licitação
09/03/2020
19590/2020

$9,62'(/,&,7$d2
/,&,7$d2(/(75Ð1,&$&203$*$61
MENOR PREÇO GLOBAL
2%-(72 contratação dos serviços de consultoria especializada para
promover a adequação do ambiente da COMPAGAS às regras
relacionadas à proteção de dados presentes nas Leis Federais n°
13.709/2018, 13.853/2019 e 12.527/2011 e no Decreto Estadual
10.285/2014, nos termos dispostos no DQH[R, deste edital – “Termo de
Referência”.
,1Ë&,2 '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 dia 09/03/2020 às
08h30min.
/,0,7( '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 ( 6(662 '(
$%(5785$: dia 31/03/2020 às 08h30min.
,1Ë&,2'$',6387$'(35(d26dia 31/03/2020 às 09h00min.
9$/250È;,02'$/,&,7$d2: SIGILOSO
LOCAL: Portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A www.licitacoes-e.com.br, sob nº 807090.
O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Companhia
Paranaense de Gás – COMPAGAS, à Avenida João Gualberto, nº
1.000, 11º Andar, Bairro Alto da Glória, Curitiba/PR, no site
www.compagas.com.br, menu Licitações e no site www.licitacoese.com.br.
Outras
informações
pelo
e-mail
compagas.licitacao@compagas.com.br
Viviane M. Hain - Presidente da Comissão de Licitação - 09/03/2020
19583/2020

Extrato TA 01 ao Contrato 097/2018
CONTRATADO: CS BRASIL FROTAS LTDA.
CNPJ: 27.595.780/0001-16
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência de 04/07/2020 para
22/04/2021 e prorrogação do prazo de execução da data de 22/03/2020
para 22/03/2021.
VALOR: R$ 384.429,16
DATA: 27/12/2019
19342/2020

$9,62'(/,&,7$d2
/,&,7$d2(/(75Ð1,&$&203$*$61
MENOR PREÇO GLOBAL
2%-(72 aquisição de licenças de software de cofre com garantia,
suporte técnico e treinamento, nos termos dispostos no DQH[R , deste
edital – “Termo de Referência”.
,1Ë&,2 '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 dia 09/03/2020 às
08h30min.
/,0,7( '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 ( 6(662 '(
$%(5785$: dia 20/03/2020 às 08h30min.
,1Ë&,2'$',6387$'(35(d26dia 20/03/2020 às 09h00min.
9$/250È;,02'$/,&,7$d2: SIGILOSO
LOCAL: Portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A www.licitacoes-e.com.br, sob nº 807086.
O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Companhia
Paranaense de Gás – COMPAGAS, à Avenida João Gualberto, nº
1.000, 11º Andar, Bairro Alto da Glória, Curitiba/PR, no site
www.compagas.com.br, menu Licitações e no site www.licitacoese.com.br.
Outras
informações
pelo
e-mail
compagas.licitacao@compagas.com.br
Viviane M. Hain - Presidente da Comissão de Licitação - 09/03/2020
19581/2020

COPEL
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING)
AVISO DE LICITAÇÃO
3UHJmR (OHWU{QLFR &RSHO 6'6 /LFLWDQWH &RSHO 'LVWULEXLomR 6$
&RSHO *HUDomR H 7UDQVPLVVmR 6$ H D &RSHO 7HOHFRPXQLFDo}HV 6$ 2EMHWR
Serviços de renovação da garantia de software (Software Assurance - 6$ 
9DORU 0i[LPR GD /LFLWDomR 5  FRQIRUPH GHWDOKDGR QR HGLWDO
Recebimento das Propostas em www.licitacoes-e.com.br, até o dia 20/03/2020,
jV K 'LVSXWD GH 3UHoRV HP www.licitacoes-e.com.br, dia 20/03/2020, às
KPLQ5HWLUDGDGR(GLWDOHPwww.copel.com ou www.licitacoes-e.com.br
Informações: (41) 3331-2860.
19535/2020

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
AVISO DE ADITAMENTO
x A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 02 ao Pregão Eletrônico Copel
SGD200060/2020 2EMHWR Manutenção preventiva e corretiva, serviços
comerciais e serviços emergenciais no sistema de distribuição de energia elétrica
com equipe de 02 elementos com motocicletas tipo trail (apta para enfrentar
pisos irregulares) VaORU HVWLPDGR GR 2EMHWR $OWHUDGR SDUD 5 256.995,96
Alteração do Anexo V do (GLWDO Data da Sessão: Alterada para recebimento das
propostas até 24/03/2020 às 09h00 e disputa de preços dia 24/03/2020 às 09h30.
O referido aditamento se encontra à disposição dos interessados em
www.copel.com “e” www.licitacoes-e.com.br,QIRUPDo}HV (42) 3220-2172.
x A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 02 ao Pregão Eletrônico Copel
SGD200075/2020 2EMHWR manutenção preventiva e corretiva, serviços
comerciais e serviços emergenciais no sistema de distribuição de energia elétrica
com equipe de 02 elementos com caminhonete tração 4x4 9DORU HVWLPDGR GR
2EMHWR $OWHUDGRSDUD5 1.804.930,80$OWHUDomRGR$QH[R9GR(GLWDO'DWD
da Sessão: Alterada para recebimento das propostas até 24/03/2020 às 10h00 e
disputa de preços dia 24/03/2020 às 10h30. O referido aditamento se encontra à
disposição dos interessados em www.copel.com “e” www.licitacoes-e.com.br
Informações: (42) 3220-2119.
x A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 03 ao Pregão Eletrônico Copel
SGD200078/2020 2EMHWR Manutenção preventiva e corretiva, serviços
comerciais e serviços emergenciais no sistema de distribuição de energia elétrica,
com equipe de 02 elementos com caminhonete de carga grande, CS, cabine
simples, tração 4x2 equipada com cesta aérea 9DORU HVWLPDGR GR 2EMHWR
Alterado para R$ 794.476,80$OWHUDomRGR$QH[R9GR(GLWDO'DWDGD6HVsão:
Alterada para recebimento das propostas até 24/03/2020 às 14h00 e disputa de
preços dia 24/03/2020 às 14h30. O referido aditamento se encontra à disposição
dos interessados em www.copel.com “e” www.licitacoes-e.com.br,QIRUPDo}HV
(42) 3220-2119.
x A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 02 ao Pregão Eletrônico Copel
SGD200062/2020 2EMHWR Serviços comerciais nas entradas de serviço das
unidades consumidoras de energia elétrica, com equipe de 01 elemento com
motocicleta9DORUHVWLPDGRGR2EMHWR$OWHUDGRSDUD5196.887,84Alteração
GR$QH[R9GR(GLWDO'DWDGD6HVsão: Alterada para recebimento das propostas
até 24/03/2020 às 15h00 e disputa de preços dia 24/03/2020 às 15h30. O
referido aditamento se encontra à disposição dos interessados em
www.copel.com “e” www.licitacoes-e.com.br,QIRUPDo}HV (42) 3220-2126.
19477/2020

AVISOS DE LICITAÇÃO
x /LFLWDomR &RSHO (OHWU{QLFD 6*' 2EMHWR 0RQWDJHP GH
Estruturas e Instalação de Equipamentos, com Possibilidade de Execução de
Atividades em Rede Energizada até 34,5 kV e de Fornecimento Parcial de
Materiais no Município de Pinhais – 35 5HFHELPHnto das Propostas em
www.licitacoes-HFRPEU DWp R GLD   jV K 'LVSXWD GH 3UHoRV
em www.licitacoes-HFRPEUGLDjVK5HWLUDGDGR(GLWDOHP
www.copel.com ou www.licitacoes-HFRPEU,QIRUPDo}HV  -4155
x Licitação Copel SGD200194/2020 2EMHWR Montagem de Estruturas e
Instalação de Equipamentos, com Possibilidade de Execução de Atividades em
Rede Energizada até 34,5 kV e de Fornecimento Parcial de Materiais no
Município de Cascavel – PRRecebimento das Propostas em www.licitacoese.com.br, até o dia 31/03/2020, às 09h00 'LVSXWD GH 3UHoRV HP
www.licitacoes-e.com.br, dia 31/03/2020, às 09h30 5HWLUDGD GR (GLWDO HP
www.copel.com ou www.licitacoes-e.com.br,QIRUPDo}HV(41) 3331-2785.
19547/2020

&23(/7(/(&2081,&$d®(66$
5(6802'(&2175$72(-867,),&$7,9$'(
',63(16$'(/,&,7$d2&23(/6$7
Objeto: Placas DM705-G64 6 Portas G.703 Codirecional Contrato
Copel 4600019429/2020; Contratado: TERACOM TELEMÁTICA
S.A; CNPJ:02.820.966/0001-09; Vigência: 160 dias; Data de
Assinatura: 06/03/2020; Valor do Contrato: R$ 21.222,80;
Justificativa: documento MEM nº 216/2020; Fundamentação: Artigo
29, Inciso II, da Lei Federal 13.303/16; Aprovação: Gerente da
Divisão de Engenharia da Transmissão de Telecom Ratificação:
Dispensada conforme NCO.
19615/2020

