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COHAPAR
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70822/2019

COMPAGAS

EXTRATO DO CONTRATO COMPAGAS 039/2019
CONTRATADO: ALBATROZ – ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E
RESTAURO LTDA. – EPP. - CNPJ: 68.806.405/0001-55
OBJETO: os serviços especializados de arquitetura e engenharia para a
elaboração do projeto executivo, referente à construção de reserva
técnica do Museu do Tropeiro de Castro/PR, conforme especificações
técnicas dispostas no anexo K – “Memorial Descritivo”, do edital.
VALOR: R$ 116.550,00
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses.
LICITAÇÃO: LICITAÇÃO ELETRÔNICA COMPAGAS Nº 007/2019
DATA: 25/07/2019

$9,62'(/,&,7$d2
/,&,7$d2(/(75Ð1,&$&203$*$61
MENOR PREÇO GLOBAL
2%-(72 a contratação dos serviços de apoio à operação e
manutenção da RDGN, nos termos dispostos no DQH[R- deste edital –
“Memorial Descritivo”.
,1Ë&,2 '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 dia 29/07/2019 às
08h30min.
/,0,7( '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 ( 6(662 '(
$%(5785$: dia 20/08/2019 às 08h30min.
,1Ë&,2'$',6387$'(35(d26dia 20/08/2019 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 777365
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
29/07/2019



13

$9,62'(/,&,7$d2
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MENOR PREÇO GLOBAL
2%-(72 a contratação dos serviços de manutenção de hardware e
suporte técnico para EQUIPAMENTOS da estrutura de tecnologia da
informação da COMPAGAS, compostos por servidores, controladores,
“enclosure”, “switches”, “storage” de dados, disco e “appliance” de
firewall, nos termos dispostos no anexo I deste edital – “Termo de
Referência”.
,1Ë&,2 '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 dia 29/07/2019 às
08h30min.
/,0,7( '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 ( 6(662 '(
$%(5785$: dia 22/08/2019 às 08h30min.
,1Ë&,2'$',6387$'(35(d26dia 22/08/2019 às 09h00min.
9$/253(5&(178$/0È;,02'$/,&,7$d2: SIGILOSO
LOCAL: Portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A www.licitacoes-e.com.br, sob nº 777370
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 – Pregoeira - 29/07/2019

$9,62'(/,&,7$d2
35(*2(/(75Ð1,&2&203$*$61
MENOR PREÇO GLOBAL – MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2%-(72 contratação dos serviços de fornecimento, gerenciamento,
controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool, GNV)
por meio de cartão eletrônico para a frota de veículos próprios e locados
da &203$*$6, nos termos dispostos no anexo I deste edital – “Termo
de Referência”.
,1Ë&,2 '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 dia 29/07/2019 às
08h30min.
/,0,7( '2 $&2/+,0(172 '$6 3523267$6 ( 6(662 '(
$%(5785$: dia 21/08/2019 às 08h30min.
,1Ë&,2'$',6387$'(35(d26dia 21/08/2019 às 09h00min.
9$/253(5&(178$/0È;,02'$/,&,7$d2: SIGILOSO
LOCAL: Portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A www.licitacoes-e.com.br, sob nº 777368
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 – Pregoeira - 29/07/2019

71059/2019
RESUMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2019 E
CONTRATO Nº 038/2019
Contratado: SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.
CNPJ: 00.449.824/0001-43
Objeto: serviços de suporte técnico e manutenção para o software
“SOFTEXPERT EXCELLENCE SUITE”.
Data: 08/07/2019
Valor: R$ 78.940,08
Prazo: 24 (vinte e 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.
71075/2019

COPEL
&23(/',675,%8,d26$
$9,62'(/,&,7$d2
Pregão Presencial Copel SGD190495/2019; Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de guincho, para
atender os veículos da frota da COPEL Distribuição S.A., e
tracionamento de cargas (subestações – SEs móveis e transformadores
móveis), na região Noroeste, conforme lote e demais informações do
Anexo IV – Especificação Técnica do edital; Valor Estimado do Objeto:
R$ 129.277,02, conforme detalhado no edital; Local e Data da Sessão
Pública: Av. Bento Munhoz da Rocha Netto, no 896, em Maringá, PR,
14/08/2019 às 14h00min; Retirada do Edital em www.copel.com;
Informações: Fone (44) 3293-5125.
70925/2019

