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EXTRATO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO REQ.18245/2019
PARTES: AUTOPISTA LITORA SUL S.A. (CONCESSIONÁRIA) E
COMPANHIA
PARANAENSE
DE
GÁS
–
COMPAGAS
(PERMISSIONÁRIA)
CNPJs: 09.313.969/0001-97 e 00.535.681/0001-92
OBJETO: a utilização pela PERMISSIONÁRIA de faixa de domínio da
BR116/PR, especificamente para autorizar a implantação de rede de
gás natural com tubulação transversal na faixa de domínio da
BR116/PR por meio da travessia no KM099+500m, no município de São
José dos Pinhais/PR.
PRAZO: até 14/02/2033
VALOR: R$ 2.428,64 anual
DATA: 10/05/2019
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COMPAGAS
Extrato TA 03 ao Contrato COMPAGAS 054/2016
CONTRATADO: ENCOP ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 92.853.498/0001-53
OBJETO: adequação dos critérios de medição estabelecidos no anexo J
do edital de Concorrência 005/2016 à efetiva execução do contrato e
prorrogação do prazo contratual de 36 para 60 meses, sem alteração de
valor.
DATA: 03/06/2019
54199/2019

54245/2019

RESUMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2019 E
CONTRATO Nº 034/2019
Contratado: PRISMA DIGITAÇÃO LTDA. – ME.
CNPJ: 13.931.578/0001-03
Objeto: a aquisição de Cota de Participação no 9º FÓRUM
EMPRESARIAL DE PONTA GROSSA, que ocorrerá de 04/06/2019 a
22/10/2019, na Associação Comercial e Industrial, na cidade de
Ponta Grossa, estado do Paraná.
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 35.000,00
Prazo: 6 (seis) 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.
54257/2019

EXTRATO DO CONTRATO COMPAGAS 029/2019
CONTRATADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SICOOB SUL
CNPJ: 05.888.589/0001-20
OBJETO: arrecadação através de débito de faturas/contas de gás em
conta corrente ou conta poupança de clientes, Cobrança Registrada,
Guichês de Caixa, Terminais de Autoatendimento, Internet, Homebank,
Telefone, Call Center, Correspondentes Bancários, Rede Lotérica,
Banco Postal, Banco Popular ou outros meios eletrônicos, conforme
especificações técnicas dispostas no anexo F – “Memorial Descritivo”,
do edital de credenciamento nº 001/2017.
VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos.
LICITAÇÃO: CREDENCIAMENTO COMPAGAS Nº 001/2017
DATA: 13/05/2019
54308/2019

COPEL

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
AVISO DE LICITAÇÃO
/LFLWDomR &RSHO (OHWU{QLFD 62( /LFLWDQWe: Copel Geração e
Transmissão S.A.; Objeto: Execução de obras na SE Ponta Grossa Norte 230
kV, localizada no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná,
contemplando as seguintes atividades:
a) elaboração projetos executivos, eletromecânicos, elétricos, de proteção e
controle, e os demais projetos não fornecidos pela COPEL;
b) execução das obras civis com fornecimento de todos os materiais de
construção;
c) fornecimento, montagem e instalação de estruturas;
d) fornecimento (venda) de equipamentos, materiais elétricos e eletromecânicos;
e) montagem e instalação de equipamentos, materiais elétricos e
eletromecânicos e os serviços de desmontagem e transporte se necessário;
f) as aprovações dos projetos e alvarás junto aos órgãos competentes, tais como
Prefeituras, SANEPAR, IAP, etc.;
g) os demais serviços e fornecimentos necessários à completa e integral
conclusão e disponibilização para utilização comercial deste objeto, em pleno e
adequado funcionamento;
tudo conforme as condições e detalhamentos, especificações técnicas, memoriais
descritivos, e desenhos dos projetos básicos, todos anexos do Edital. Não faz
parte do objeto dessa contratação o fornecimento e a montagem dos
Autotransformadores Trifásicos TR1 e TR2, que serão fornecidos pela Copel;
Recebimento das Propostas em www.licitacoes-e.com.br, até o dia
19/08/2019, às 10h00; Disputa de Preços em www.licitacoes-e.com.br, dia
19/08/2019, às 10h30; Retirada do Edital em www.copel.com ou
www.licitacoes-e.com.br; Informações: (41) 3310-5699.
53975/2019

