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([WUDWRGH7HUPR$GLWLYR  DR&RQWUDWRQ&217
3$57(6 COHAPAR e CONSTRUTORA SANMER LTDA – EPP.
2%-(72Suspensão do contrato por 60 dias, contados de 06/09/2017 a
05/11/2017. $66,1$785$: 06/09/2017. $8725,=$d2 Ata de RDE
nº 38/2017, de 05/09/2017.
95106/2017

COMPAGAS

COPEL
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RESUMO DE CONTRATO
&RQWUDWR &RSHO 6*''$4& Q  &RQWUDWado: O. do Lago
2OLYHLUD *DOYDQL]DomR &13-  2Ejeto: Arruela,
4XDG=LQF'1 00( 00 9LJrQFLD   PHVHV 'DWD de Assinatura:
02/10/2017; Valor do Contrato: R$ 64.400,00; Conforme Pregão Eletrônico
Copel nº SGD170416/2017.
94439/2017

35(*2(/(75Ð1,&2&203$*$61
+202/2*2 o resultado do Pregão Eletrônico COMPAGAS N°
021/2017, cujo objeto é a aquisição de ODORANTE, composto pela
mistura de 70%, em volume, de Tetrahidrotiofeno (THT) e 30%, em
volume, de terc-butil-mercaptana (TBM), nos termos dispostos no anexo
I do edital – “Termo de Referência – Especificações Técnicas”.
A empresa vencedora do certame licitatório em epígrafe é a±$5.(0$
48,0,&$ /7'$. – CNPJ 45.259.983/0003-85 – no valor total de R$
483.600,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos reais).
Curitiba, 03 de outubro de 2017.
JONEL NAZARENO IURK - Diretor Presidente

5(6802'(&2175$72
 Contrato nº 4600013410 - Contratante: Companhia Paranaense de
Energia - Copel; Contratado: Município de Sertanópolis; CNPJ:
76.245.034/0001-08; Objeto: Apoio à 7ª Etapa da Copa Paraná de
Motocross; Vigência: 60 dias; Data de Assinatura do Contrato:
11/08/2017; Valor do Contrato: R$5.000,00; Conforme Justificativa de
Inexigibilidade de Licitação Copel nº CMK170079, publicada no Diário
Oficial do Estado do Paraná, em 04/10/2017.
94006/2017

94650/2017

35(*2(/(75Ð1,&2&203$*$61
+202/2*$d2
+202/2*2 o resultado do Pregão Eletrônico COMPAGAS N°
019/2017, cujo objeto é a contratação dos serviços de manutenção e
calibração em medidores de volume de gás, dos tipos Rotativo e
Turbina, nos termos dispostos no anexo I deste edital – “Memorial
Descritivo”.
A empresa vencedora do certame licitatório em epígrafe para o Lote 1 é
6(59,d2 1$&,21$/ '( $35(1',=$*(0 ,1'8675,$/ ± &13-
 – valor total - R$ 524.950,00 (quinhentos e vinte e
quatro mil novecentos e cinquenta reais) e para o Lote 2 é 00& ±
0(',d2 0$187(1d2 ( &21752/( '( *È6 /7'$  0( ±
&13-  – valor total - R$ 288.659,85 (duzentos e
oitenta e oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco
centavos).
Curitiba, 03 de outubro de 2017.
JONEL NAZARENO IURK
Diretor Presidente
94735/2017

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - REGIÃO OESTE
5(68/7$'2'(&/$66,),&$d2'(3523267$6
&21&255Ç1&,$&23(/SGD170452/2017
Objeto da Licitação: Execução de serviços de engenharia compreendendo a
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, sem escada giratória, sob regime de empreitada por
preço unitário de unidade de serviço - US. /RWH ~QLFR ÈUHD GH DEUDQJrQFLD GR
Departamento de Serviços Oeste – DSEOES, preferencialmente na área da
$JrQFLD)R]GR,JXDoX - $*)2=FRPHTXLSHVHGLDGD)R]GR,JXDoX35 Lote
único: Empresas classificadas:  )2=0,/0$7(5,$,6(/e75,&26/7'$EPP; R$ 8,55;  )5$1&,6&$/,$1(%8(12%$5%26$- ME; R$ 9,65;  
1$7,(/( )5$1&(6&+, '26 6$1726 – ME; R$ 10,40. A proponente
ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME foi desclassificada por não
haver cumprido o item 7.1. DOtQHD e.1 do Edital. )LFDP DV HPSUHVDV OLFLWDQWHV
desde já convocadas para a sessão pública de abertura do envelope nº 02 Documentos de Habilitação, a ser realizada após transcorrer o prazo recursal, no
dia 18 de outubro de 2017, às 09h, na sala de licitação do Setor de Contratação
de Serviços e de Obras e Serviços de Engenharia Oeste, na Rua Vitória nº 105,
Bloco “A”, em Cascavel - Paraná. ,QIRUPDo}HV  -2090.
94860/2017

RESUMO DA INEXIGIBILIDADE Nº 023/2017
E CONTRATO COMPAGAS Nº 060/2017
CONTRATADO: AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO - APD
CNPJ: 17.269.926/0001-80
OBJETO: a aquisição de Cota de Participação no evento PARANÁ
INVESTMENT MEETING que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2017
em Foz do Iguaçu.
VALOR: R$ 20.000,00
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
DATA: 12/09/2017
Fundamento legal: artigos 33 e 35, caput da Lei Estadual 15.608/07.
A íntegra da justificativa para contratação encontra-se a disposição na
sede da Compagas, Rua Hasdrubal Bellegard, 1.177, CIC, Curitiba –
PR.
94828/2017

$9,62'(/,&,7$d2
35(*2(/(75Ð1,&2&203$*$61
MENOR PREÇO GLOBAL
2%-(72 a contratação dos serviços de locação, transporte, instalação,
desinstalação e manutenções preventivas e corretivas de unidade de
resfriamento de água gelada – &+,//(5 (/(75,&2, nos termos
dispostos no DQH[R. do edital – “Memorial Descritivo”.
,1Ë&,2 '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 dia 05/10/2017 às
08h30min.
/,0,7( '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 ( 6(662 '(
$%(5785$: dia 23/10/2017 às 08h30min.
,1Ë&,2'$',6387$'(35(d26dia 23/10/2017 às 09h00min.
9$/25 0È;,02 '$ /,&,7$d2: R$ 95.883,30 (noventa e cinco mil,
oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos).
Restando desclassificadas as propostas que apresentarem valor
superior ao valor máximo estipulado.
/2&$/: Portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A www.licitacoes-e.com.br
O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Companhia
Paranaense de Gás – COMPAGAS, à Rua Hasdrúbal Bellegard, nº
1177, CIC, Curitiba/PR, no site www.compagas.com.br, menu Licitações
e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações pelo e-mail
compagas.licitacao@compagas.com.br
Viviane Maimone Hain – Pregoeira – 05/10/2017
95127/2017
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95017/2017

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - REGIÃO OESTE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA COPEL SGD170382/2017
Objeto: Contratação de serviço de atendimento a consumidores de baixa tensão
da COPEL DIS, utilizando os recursos disponíveis no sistema “Copel com
Você”, no município de Santa Tereza do Oeste, sob o regime de empreitada por
preço global mensal. Lote Único: EMPRESA HABILITADA: WASHINGTON
/8,='()5(,7$6– ME.,QIRUPDo}HV  -2090.
95111/2017

&23(/',675,%8,d26$
+202/2*$d2'(/,&,7$d2
A Copel comunica que, com base no artigo 90, inciso I, da Lei Estadual
nº 15.608/2007, está homologando a Concorrência Copel
SGD170351/2017; Objeto: Execução de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, serviços comerciais e serviços emergenciais no
sistema de distribuição de energia elétrica, sob regime de empreitada por
preço unitário de unidade de serviço - US; Empresa(s) Vencedora(s):
Lote Único – ETM Instalações (EPP) – Valor da Proposta: R$ 10,32/US;
Informações: (44) 3293-5125.
94950/2017

