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Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6.905, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.  

Noineia Cornissito Pertnanente 
de Abertura e Julgarnento de 

Licitago5es. 	- 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana., no use 

de suas atribuicoes legais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidencia 
da primeira, para constituirem a Comissao Permanente de Abertura e 

Julgamento de Licitaciies realizaclas pelo Departamento de Compras, 
da Prefeitura. Municipal de Capanema., para o period() de 01/01/2018 a 

31/12/2018. 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Roseli Strozak Marcon 

Vald.eci Alves dos Santos 

Art. 2° Apresente portaria entrard em vigor na data de 

0.d../-0-112018, ficando nessa data revogacla a Portaria n° 6.568/2017 

Gabinet'e,:da ',,Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do 

Parana, aos 30 dims c16 mes de noverribro de 2017. • 

r4,ke' 
Americo-Belle 

Prefeito Municipal 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax: 46-3552-1122 
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00000-J. 
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PORTARIA N° 7.195, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018. 

Altera composicdo da Comissaa Permanente 

de Abertura e Julgamento de Licitacoes. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas 
atribuicOes legais, 

RESOLVE 

Art. 1° Designa o servidor publico Maicon Douglas de Castro Coito para 

desempenhar a funcAo de Membro da Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de 

Licitacoes do Municipio de Capanema, em substituicao a integrante Roseli Strozak Marcon, 

nomeada pela Portaria n° 6.905/2018. 

Art. 3' A presente Portaria entrara em vigor na da data de sua publicacalo. 

Crabinete doPrefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos 18 dias do 

mes de setembrO,de 2018. 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

Pub. Jornal: 

Data: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

Processo 	 11 	 Capanema, 09 de outubro de 2018 
PROTOCOLO NUMERO: 11 

DE: Valdeci Alves dos Santos 
PARA: AMERICO BELLE 

Prezado Senhor; 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizaga.o para `CONTRATKAO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ILUMINACAO 

PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR\ 
0 custo maxim() global importa em R$ 1. 7.000,00 (Urn millado, cinquenta e sete mil reais). 

Cordialmente 

Valdeci Alves 	Santos 

Secretario Municipal de 	istragao, responsavel 

pelo Pasta da Secretaria Municipal de 	gao, Obras e Servigos Urbanos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 
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Municipio de Capanema - PR 

JUSTIFICATIVA PARA A INEXIGIBILIDADE DE LicrrAcAo N° 11/2018 
CONTRATA00 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE 
ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIX/WA° DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINA00 PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., em conformidade corn o inciso II do artigo 
25 da Lei 8.666/93. 
VALOR TOTAL: R$ 1.057.000,00 (Um milhao, cinquenta e sete mil reais) 

Item Nome doproduto servigo a. 
dade 
QuntiUnidade Pi-ego maxima Prego maxinlo 

total 

1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 
PARA 0 SISTEMA DE ILUMINACAO 
PUBLICA INSTALADO EM AREAS DE 
DOMINI° PUBLICO, ASSIM TAMBEM 
COMPREENDIDOS OS SUPERPOSTES, 
PRAcAS, LUMINARIAS ORNAMENTAIS OU 
ESPECIAIS„ ENTRE OUTROS, COM 
CESSAO DE POSTES PARA FIXACAO DO 
CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR. 

01 UM 1.057.000,00 1.057.000,00 

O presente Contrato tern por objeto regular o fornecimento de energia eletrica destinado a prestacao 
do servigo de iluminagao pUblica instalado em areas de dominio public°, assim tambern 
compreendidos os superpostes, pragas, luminarias ornamentais ou especiaisc iluminagao especial, 
entre outros, corn cessao de use dos postes, cuja detentora é a CONCESSIONARIA, para instalagao 
dos conjuntos do sistema de iluminagao pUblica de propriedade do MUNICIPIO. 

Os conjuntos do sistema de iluminagao pUblica para efeitos deste Contrato, compreendem as 
lampadas, reatores, reles fotoeletricos, bases para reles, bragos, luminarias, porta-lampadas 
(soquetes), ignitores, fios e outros que tenham por finalidade viabilizar a prestagao do servigo de 
iluminagao publica. 

O fornecimento de energia eletrica para iluminagao pUblica, nos termos inseridos na classificagao dada 
pela Resoluck) ANEEL 414/2010 abrangera a iluminagao de ruas, pragas, avenidas, tOneis, passagens 
subterraneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuarios de transportes coletivos, 
logradouros de use comum e livre acesso, inclusive a iluminagao de monumentos, fachadas, fontes 
luminosas e obras de arte de valor historic°, cultural ou ambiental, localizadas em areas publicas, assim 
definidas por meio de legislagao especifica, exceto o fornecimento de energia eletrica que tenha por 
objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realizagao de quaisquer atividades 
distintas daquelas relacionadas nesta clausula. 

O detalhamento dos procedimentos a serem observados obrigatoriamente pela CONCESSIONARIA 
e o MUNICIPIO referente as condigoes de acesso ao sistema eletrico para a realizagao dos servigos 
de operagao e manutengao das instalagoes de iluminagao publica sera disciplinado neste contrato 
através das clausulas contratuais que tratam do ACORDO OPERATIVO. 

A cessao de postes constante do item 1.1 abrange as redes de distribuigao urbanas e rurais, nao se 
aplicando aos postes que estejam ou que venham a ser reservados pela CONCESSIONARIA para 
sua utilizagao exclusiva, ou ainda, sua natureza ou finalidade impega ou inviabilize tecnicamente 
quaisquer outras instalagoes. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Capanema, 09 de outubro de 2018 

Valdeci Al 
Secretario Municipal de 

pelo Pasta da Secretaria Municipal de 

s Santos 
istragdo, responsavel 

acao, Obras e Servicos Urbanos 

Municipio de Capanema - PR 

Aplica-se ao objeto deste Contrato a seguinte legislacao, instrumentos, normas tecnicas e demais 
normas juridicas, no que forem aplicaveis: 

a) Lei 8666/93 e alteracoes subsequentes; 
b) Lei Estadual 15608/2007 
c) Lei 9427, de 26 de Dezembro de 1996; 
d) Resoluck) 414, de 09/09/2010, da Agenda Nacional de Energia Eletrica - ANEEL; 
e) NTC 841050 - Normas Tecnicas de Projeto de Iluminacao PUblica; 
f) NTC 848500 a 848688 - Normas Tecnicas de Montagem de Redes de Iluminacao Publica; 

g) Norma Regulamentadora NR -10 - Seguranca em Instalacoes e Servicos em 
Eletricidade, do Ministerio do Trabalho e Emprego; 

h) Norma Regulamentadora NR -15 - Atividades e Operacoes Insalubres, do Ministerio do 
Trabalho e Emprego; e 

i) Norma Regulamentadora NR - 6 - Equipamentos de Protecao Individual, do Ministerio do 
Trabalho e Emprego. 

j) PRODIST — Procedimentos de Distribuicao de Energia Eletrica no sistema eletrico 
nacional e seus respectivos modulos. 

"Art. 25.E inexigivel a licitace.o quando houver inviabilidade de competicao, em especial: 
I - para aquisicao de materiais, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, 
devendo a comprovacao de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo orgio de 
registro do eomercio do local em que se realizaria a licitacao ou a obra ou o servico, pelo 
Sindicato, Federacao ou Confederacao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratacao de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, corn profissionais ou empresas de not6ria especializacao, vedada a inexigibilidade para 
servicos de publicidade e divulgacao; " 

Assim sendo, diante dos fatos acima citados a Secretaria Municipal de Viagdo, 

Obras e Servicos Urbanos do Municipio de Capanema - PR opina pela Legalidade da Inexigibilidade de  

Licitacao, de forma que nao ha qualquer impedimento de ordem legal para o acolhimento da 

postulagdo. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Municipio de Capanema - PR 

PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Viagdo, Obras e Servicos Urbanos 

2. OBJETO: 

2.1. 	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 

SISTEMA DE ILUMINAcA0 PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA MACAO DO CONJUNTO DO 

SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
3.1.Valdeci Alves dos Santos 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIcA0 

4.1. 0 presente Contrato tern por objeto regular o fornecimento de energia eletrica destinado 
prestacao do servico de iluminacao publica instalado em areas de dominio public°, assim tambem 
compreendidos os superpostes, pracas, luminarias ornamentais ou especiais,,iluminacao especial, 
entre outros, corn cessao de uso dos postes, cuja detentora é a CONCESSIONARIA, para instalacao 
dos conjuntos do sistema de iluminacao publica de propriedade do MUNICIPIO. 

4.1.1. Os conjuntos do sistema de iluminacao pCiblica para efeitos deste Contrato, 
compreendem as lampadas, reatores, reles fotoeletricos, bases para reles, bracos, luminarias, porta-
lampadas (soquetes), ignitores, fios e outros que tenham por finalidade viabilizar a prestacao do 
servico de iluminacao pUblica. 

4.1.2. 0 fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica, nos termos inseridos na 
classificacao dada pela Resoluck) ANEEL 414/2010 abrangera a iluminacao de ruas, pracas, 
avenidas, tOneis, passagens subterraneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuarios de 
transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminacao de 
monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor historic°, cultural ou ambiental, 
localizadas em areas publicas, assim definidas por meio de legislacao especifica, exceto o 
fornecimento de energia eletrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, 
ou para realizacao de quaisquer atividades distintas daquelas relacionadas nesta clausula. 

4.1.3 0 detalhamento dos procedimentos a serem observados obrigatoriamente pela 
CONCESSIONARIA e o MUNICIPIO referente as condicoes de acesso ao sistema eletrico para a 
realizacao dos servicos de operagao e manutencao das instalacoes de iluminacao publica sera 
disciplinado neste contrato através das clausulas contratuais que tratam do ACORDO OPERATIVO. 

4.2. A cessao de postes constante do item 1.1 abrange as redes de distribuicao urbanas e rurais, 
nao se aplicando aos postes que estejam ou que venham a ser reservados pela CONCESSIONARIA 
para sua utilizacao exclusiva, ou ainda, sua natureza ou finalidade impeca ou inviabilize tecnicamente 
quaisquer outras instalacoes. 

4.3. Aplica-se ao objeto deste Contrato a seguinte legislagao, instrumentos, normas tecnicas e 
demais normas juridicas, no que forem aplicaveis: 

a) Lei 8666/93 e alteracoes subsequentes; 
b) Lei Estadual 15608/2007 
c) Lei 9427, de 26 de Dezembro de 1996; 

Avenida Governaclor Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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d) Resolucao 414, de 09/09/2010, da Agenda Nacional de Energia Eletrica - ANEEL; 
e) NTC 841050 - Normas Tecnicas de Projeto de Iluminacao Publica; 
f) NTC 848500 a 848688 - Normas Tecnicas de Montagem de Redes de Iluminacao Publica; 
g) Norma Regulamentadora NR -10 - Seguranca em Instalag6es e Servicos em 

Eletricidade, do Ministerio do Trabalho e Emprego; 
h) Norma Regulamentadora NR -15 - Atividades e Operacties Insalubres, do Ministerio do 

Trabalho e Emprego; e 
i) Norma Regulamentadora NR - 6 - Equipamentos de Protecao Individual, do Ministerio do 

Trabalho e Emprego. 
j) PRODIST — Procedimentos de Distribuicao de Energia ElOtrica no sistema eletrico 

nacional e seus respectivos modulos. 

5. DEFINI AO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

rpdm None do procluto/servigo Quant 
idade 

Unidade Preco 
maximo 

Prego' rrraxirno 
total 

1 CONTRATAcA0 DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 
O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA 
INSTALADO EM AREAS DE DOMINIC,  PUBLICO, 
ASSIM TAMBEM COMPREENDIDOS OS 
SUPERPOSTES, PRACAS, LUMINARIAS 
ORNAMENTAIS OU ESPECIAIS, ENTRE 
OUTROS, COM CESSAO DE POSTES PARA 
FIXAcAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR. 

01 ANUAL 1.057.000,00 1.057.000,00 

Valor total da Contratacio: R$ 1.057.000,00 (Urn rmlhao, cinquenta e sete mil rears) 

6. DAS CONDIcOES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
6.1. 0 fornecimento de energia eletrica de que trata o presente Contrato esta subordinado as 

CondigOes Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica, estabelecidas pela Resolugdo ANEEL 414/2010 
e demais legislagOes pertinentes, as quais prevalecerao nos casos omissos ou ern eventuais 
divergencias. 

6.1.1. Quaisquer modificagOes supervenientes na referida legislagao, que venham a 
repercutir nos ajustes estabelecidos neste Contrato ou nas Condicaes de Fornecimento de Energia 
Eletrica, considerar-se-ao automaticas e imediatamente aplicaveis. 

6.1.2. Os criterios que contemplem as falhas no funcionamento do sistema eletrico, 
quando aplicaveis, sao tratados conforme regulamentacao especifica. 

6.2. 0 MUNICIPIO compromete-se a nao ligar geradores de energia eletrica em paralelo corn o 
sistema da CONCESSIONARIA. Compromete-se, tambem, a instalar, as suas expensas, equipamentos 
destinados a reduzir para os niveis definidos na legislagao, os distrarbios provocados no sistema eletrico 
da CONCESSIONARIA, pela utilizacao por parte do MUNICIPIO, de cargas que possam provocar tais 
distrarbios, inclusive, os destinados a melhoria do fator de 
potencia. 

6.2.1. 0 MUNICIPIO declara estar ciente que, na inobservancia dos termos desta clausula 
e das Condiceies Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica estabelecidas pela Resolucao ANEEL 
414/2010 que integram o presente Contrato, ficard responsavel pelos danos eventualmente causados 
a CONCESSIONARIA e ou a terceiros. 

6.3. DO PONTO DE ENTREGA E DA TENSAO DE FORNECIMENTO 
6.3.1. 0 ponto de entrega de energia eletrica para o sistema de iluminagao palica sera a 

conexao da rede de distribuicao de energia eletrica da CONCESSIONARIA corn as instalacOes eletricas 
do sistema de iluminagao publica, quando estas pertencerem ao MUNICIPIO, nos termos disciplinados 
nas CondigOes Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica determinadas pela Resolugao ANEEL 
414/2010. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

6.3.2. A energia eletrica sera fornecida através da rede secundaria de distribuigan de 
energia eletrica, em corrente alternada, tensao de 127/220 Volts corn frequencia de 60 Hz. 

6.3.3. Eventual mudanca das especificagoes de atendimento de que trata esta clausula e 
respectivos itens, por iniciativa do MUNICIPIO, dependera da existencia de viabilidade tecnica no 
sistema e previa aprovacao da CONCESSIONARIA. 

6.4. DOS PREPOS, TARIFAS E REAJUSTES TARIFARIOS 
6.4.1 . Sera() aplicadas as tarifas de fornecimento de energia eletrica estabelecidas para a 

classe Iluminagao Publica ou equivalente, bem como os respectivos reajustes tarifarios, conforme 
determinagao da Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL por meio de ResolugOes especificas. 

6.4.2. Conforme determinagao da Resolugao ANEEL 414/2010, a tarifa a ser aplicada para 
fornecimento de energia eletrica para o sistema de Iluminagao Pablica, nos termos deste Contrato, é a 
do subgrupo B4a, em conformidade corn o ponto de entrega definido no item 6.1, da Clausula Sexta. 

6.4.3. Os tributos, encargos e taxas de servico incidentes sobre o fornecimento e consumo 
de energia eletrica sao aplicaveis de acordo corn a legislagao em vigor. 

6.4.4. Os postes serao cedidos para utilizagao a titulo gratuito, para fixagao dos 
equipamentos e componentes do conjunto do sistema de iluminagao pUblica. Os valores que forem 
devidos pelo MUNICIPIO relativos as obras de ampliagao, eficientizagao ou melhoria, bem como 
modificagOes que forem necessarias no posteamento, danos causados e outros, serao objeto de 
orgamentos especificos. 

6.5. DOS FATURAMENTOS, VENCIMENTOS, PAGAMENTOS E VALOR DO CONTRATO 
6.5.1. Os consumos de energia eletrica do sistema de iluminagao pUblica serao faturados 

corn base na quantidade e potencia das lampadas e respectivos equipamentos auxiliares instalados, 
considerando-se 11 horas e 52 minutos (onze horas e cinquenta e dois minutos) por dia para a 
iluminagao pablica normal e 24 horas (vinte e quatro horas) por dia, no caso de tUneis e demais 
logradouros pUblicos que necessitem de iluminagao permanente, conforme determina a Resolugao 
ANEEL 414/2010, calculados de acordo corn a seguinte formula: 

W x horas 
kWh =1 	  

1000 	❑  

kWh = [ E W x horas / 1000 ] 
Onde: 
kWh = Total do consumo a faturar; 
W= SomatOrio das potencias (em watts) das lampadas e equipamentos auxiliares x quantidades; 
horas = Quantidade de horas de funcionamento por dia em 11 horas e 52 minutos (onze horas e 
cinquenta e dois minutos) em caso de iluminagao publica normal ou 24 horas (vinte e quatro 
horas) em caso de necessidade de iluminagao pUblica permanente. (Em casos onde houver 
equipamento automatico de controle de carga que reduzam o consumo de energia eletrica do 
sistema de iluminagao pUblica instalado, considerar o tempo de funcionamento programado); 
/000 = conversao de W em kW. 

6.5.2. 0 valor total da Nota Fiscal Conta de Energia Eletrica sera composto pelo valor 
resultante da aplicagao da tarifa sobre o consumo de energia eletrica faturado, acrescido dos tributos, 
encargos e taxas de servigo que incidirem sobre o fornecimento e faturamento do consumo de energia 
eletrica, bem como outros Onus de natureza legal, ainda que estabelecidos posteriormente a celebragao 
do presente Contrato. 

6.5.3. 0 vencimento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica sera de 10 (dez) dias 
uteis ap6s a data da respectiva apresentagao pela CONCESSIONARIA, ressalvado o de consumo final. 
Para contagem deste prazo, exclui-se o dia da apresentagao e inclui-se o do vencimento. 

6.5.4. A CONCESSIONARIA podera emitir, a seu criteria duplicatas das Notas Fiscais 
Contas de Energia Eletrica provenientes de consumo de energia eletrica, participagoes financeiras em 
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obras de rede de distribuigao de energia eletrica, exclusivamente para fornecimento de Iluminagao 
Pablica, ou outros Onus de natureza legal. 

6.5.5. 0 atraso no pagamento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica implicard 
cobranga de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total das mesmas, o qual sera cobrado pela 
CONCESSIONARIA, alem da aplicacdo de juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes e atualizagdo 
monetaria corn base na variagao do Indice Geral de Pregos do Mercado - IGP-M da Fundagao Get-alio 
Vargas, de forma pro-rata die. 

6.5.5. Decorridos 10 (dez) dias ap6s o vencimento das Notas Fiscais Contas de Energia 
Eletrica sem a efetiva quitagao, a CONCESSIONARIA podera aplicar as sangOes pactuadas neste 
Contrato, bem como adotar as medidas legais cabiveis para a cobranga de seu credit°. 

6.5.6. Alem das despesas de cobranga das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica de que 
trata o item 8.6, caso a CONCESSIONARIA recorra aos meios judiciais ou a servigos de cobranga por 
terceiros, o MUNICIPIO sera responsavel por todas as despesas de cobranca e respectivos honorarios 
advocaticios, custas judiciais, extrajudiciais e administrativas. 

6.5.7. Na eventual falta de pagamento do consumo de energia eletrica e/ou obras do 
sistema de iluminagao pablica, por urn periodo igual ou superior a 30 (trinta) dias, a 
CONCESSIONARIA ficard desobrigada em ceder postes para novas ampliagOes do sistema de 
iluminagao pablica, ate que seja efetuado o acerto financeiro, sem prejuizo das demais sangOes 
previstas neste Contrato. 

6.5.8. 0 nao pagamento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica ate as datas 
estabelecidas para os seus vencimentos, caracterizara desinteresse na continuidade do fornecimento 
da energia eletrica, ensejando, alem da multa, acrescimos e das penalidades cabiveis, a suspensa." o 
do fornecimento de energia eletrica, apOs previa comunicagao formal. 

6.5.9. As divergencias de grandeza/valor de faturamento eventualmente havidas, nao 
serao objeto de adiamento do faturamento emitido e do seu pagamento, sendo os respectivos ajustes 
processados no faturamento seguinte. 

6.5.10. A instalagao de novas cargas no sistema sem previa aprovagao da 
CONCESSIONARIA obrigard o MUNICIPIO ao pagamento do faturamento do consumo de energia 
eletrica retroativo a data da sua instalagao, conforme dispoe a Resolugao ANEEL 414/2010. 

6.5.11. A substituicao de lampadas e equipamentos auxiliares por diferentes tipos e 
potencias sem a devida comunicagao a CONCESSIONARIA acarreta diferengas no consumo de energia 
eletrica, que devem ser apuradas e faturadas, conforme dispoe a Resolugao ANEEL 414/2010. 

6.5.12. As instalagoes de pragas, calcadoes, passeios, jardins, fontes luminosas, entre 
outros, onde existir conjuntamente outras cargas, alem da carga da iluminagao publica, tais como, 
motores para bomba de agua, compressores de fontes luminosas, aparelhos de som, inclusive 
tomadas para shows, feiras livres, entre outros, sera° faturadas pela CONCESSIONARIA por meio de 
medidor na classe de consumo em que apresentar a maior parcela da carga instalada. 

6.5.13. Havendo interesse do MUNICIPIO pelo faturamento da carga da iluminagao 
pablica na tarifa do subgrupo B4a, este devera providenciar a separagdo da carga de iluminagao 
pablica das demais cargas por meio de medigao exclusiva (medigao autOnoma em relagao a iluminagao 
pablica). 

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 

7.1. 0 presente Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. 

7.2. 0 contrato podera ser prorrogado automaticamente por mais 12 (doze) meses e assim 
sucessivamente, desde que nao haja manifestacao expressa em contrario por uma das PARTES, com 
antecedencia minima de 180 (cento e oitenta) dias em relacao ao termino da sua vigencia, limitado a 
60 (sessenta) meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZAcA0 DO CONTRATO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

7.1. A do Contrato sera acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por Otavio 

Fonseca Galiazi. 

Capanema - PR, 09 de outubro de 2018 

	

Valdeci 	s dos Santos 

	

Secretario Municipal 	dministraca'o, responsavel 

pelo Pasta da Secretaria Munic'i•a!1 Viagdo, Obras e Servicos Urbanos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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ORCAMENTO 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 0 SISTEMA DE ILUMINACAO 

PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO POBLICA DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 

PRAZO DE INICIO DO SERVICO: IMEDIATO APOS SOLICITACAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UN. QTDE. 
PRECO 

TOTAL 
UNITARIO 

54310- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELETRICA PARA 0 SISTEMA DE ILUMINACAO 

1. 

PUBLICA INSTALADO EM AREAS DE DOMINIO PUBLICO, 

ASSIM 	TAMBEM 	COMPREENDIDOS 	OS 	SUPERPOSTES, 
UM 1 1.057.000,00 1.057.000,00 

PRACAS, 	LUMINARIAS ORNAMENTALS OU 	ESPECIAIS„ 

ENTRE OUTROS, COM CESSAO DE POSTES PARA FIXACAO 

DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

TOTAL 
1.057.000,00 

DATA: 08/10/2018 

OBS: A CONTRATANTE PAGARA SOMENTE 0 VALOR REFERENTE AO CONSUMO MENSAL. 
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PARANA 

NOC 000100 

Aprovado e consolidado pela 33a Assembleia Geral 

Extraordinaria de Acionistas, de 07.11.2013 

CNPJ: 04.368.898/0001-06 

Inscricao Estadual: 90.233.073-99 

NIRE: 41300019282 

Inscricao Municipal: 00423992-4 

Endereco: 

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - bloco C 

Curitiba - Parana - Brasil 

CEP: 81200-240 

e-mail: copel@copel.com  

Website: www.copel.com  

Fone: (55-41) 3331-4141 

Fax: (55-41) 3331-4112 
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CAPITULO I - DA DENOMINAgA0, SEDE, FINS E DURAcA0 

Art. 1° 	A Copel Distribuicao S.A., abreviadamente denominada "Copel DIS", é uma sociedade 
por agoes, subsidiaria integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel, destinada 
a: 

a) prestar servico publico de distribuicao de energia eletrica e servicos correlatos; e 

b) estudar, planejar, projetar, implantar, operar e manter sistemas de distribuicao de 
energia eletrica. 

Paragrafo Unico: Para atingir os objetivos sociais acima enumerados, bem coma obter 
resuitados tecnicos, mercadolOgicos e de rentabilidade, a Copel DIS firmara contrato de 
gestao corn a Companhia Paranaense de Energia - Copel. 

Art. 2° 	A Companhia tern sede e foro na Rua José izidoro Biazetto, 158, bioco C, bairro 
Mossungue, na cidade de Curitiba, Estado do Parana, podendo, entretanto, criar ou 
extinguir filiais. 

Art. 3° 	E indeterminado o prazo de duracao da Companhia. 

CAPITULO II - Do CAPITAL E DAS /WOES 

Art. 4° 	0 capital social subscrito e integralizado é de R$ 2.624.840.634,97 (dois bilhoes, 
seiscentos e vinte e quatro nnilhOes, oitocentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e 
quatro reais e noventa e sete centavos) representados por 2.624.840.634 (dois bilhOes, 
seiscentos e vinte e quatro milhOes, oitocentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e 
quatro) acties ordinarias sem valor nominal. 

CAPITULO III - DA ADMINISTRAcAO 

SECA° / 

DA ADMINISTRACAO  

Art. 5° 	A Companhia sera administrada pelo Conselho de Adnninistracao e pela Diretoria. 

Art. 6° 	A representacao da Companhia é privativa da Diretoria. 

SEGA° II 

Do CONSELHO DE ADMINISTRACAO  

Art. 7° 	0 Conselho de Administracao sera composto por 03 (fres) membros, contendo, no 
minima, o Diretor Presidente da Companhia e 01 (urn) Diretor da Companhia 
Paranaense de Energia - Copel. 

Paragrafo Unico: Os membros do Conselho de Adnninistracao terao mandato unificado 
de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. 

Art. 8° 	0 Presidente do Conselho de Adnninistracao sera indicado pela Companhia 
Paranaense de Energia - Copel, sendo substituido, em suas ausencias e impedimentos, 
pelo Conselheiro escolhido por seus pares. 

Art. 9° 	0 Conselho de Administragao reunir-se-6 ordinariamente de fres em tres meses e 
extraordinariamente sempre que necessario, obedecida a convocacao, por escrito, pelo 
seu Presidente, cam antecedencia de 72 horas, funcionando corn a presenca de 
maioria simples de seus membros. 

Art. 10 	Compete ao Conselho de Administracao: 
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Art. 11 

I. assegurar acOes da Companhia para garantir os resultados ajustados por meio de 
contrato de gestao corn a Companhia Paranaense de Energia — Copel; 

II. decidir sobre assuntos estrategicos da Companhia; 
III. eleger, destituir, aceitar reniincia, substituir Diretores da Companhia e fixar-Ihes 

as atribuicoes, na forma do presente Estatuto Social; 
IV. fiscalizar a gestao dos Diretores, examinar livros, documentos e atos 

obrigacionais da Companhia; 
V. manifestar-se sobre o relatorio da administracao e as contas da Diretoria; 
VI. estabelecer criterios pare a alienagao e/ou cessao em comodato de bens do ativo 

permanente, a constituicao de Onus reais e a prestacao de garantias, quando a 
valor da operacao ultrapassar a 2% (dois por cento) do patrimOnio liquido; 

VII. decidir sobre outros casos que Ihe forem submetidos pela Diretoria; e 
VIII. convocar, por seu Presidente ou Secretario Executivo, a Assennbleia Geral. 

§ 1° As deliberacOes do Conselho de Adnninistracao serao por maioria simples de 
votos. 

§ 2° Serao arquivadas no Registro do Comercio e publicadas as atas das reunieies do 
Conselho de Administracao que contiverem deliberacoes destinadas a produzir 
efeitos perante terceiros. 

Compete ao Presidente do Conselho de Adnninistracao conceder licence a seus 
membros, presidir as reunities, dirigir os trabalhos e proferir, alenn do voto pessoal, o 
de qualidade. As licences do Presidente sera° concedidas pelo Conselho. 

SEcA0 /// 

DA DIRETORIA 

Art. 12 	A Companhia tera uma Diretoria corn funcoes executives, composta de 03 (tits) 
membros, residentes no Pais, brasileiros ou maioria de brasileiros, eleitos pelo 
Conselho de Administracao, corn mandato de 03 (tits) anos, podendo ser reeleitos, 
sendo: urn Diretor Presidente; urn Diretor de Finances e urn Diretor Adjunto. 

Paragrafo unico: 0 cargo de Diretor de Finances sera ocupado exclusivamente pelo 
Diretor de Finances e de Relacties corn Investidores da Companhia Paranaense de 
Energia - Copel, sem receber qualquer remuneracao adicional. 

Art. 13 	Em caso de falecimento, renOncia ou impedimento definitivo de qualquer membro da 
Diretoria, cabers ao Conselho de Adnninistracao, dentro de 30 (trinta) dias da ocorrencia 
da vaga, eleger o substituto, que completara o mandato do substituido. Ate que se 
realize a eleicao, podera o Diretor Presidente, nos termos do artigo seguinte, designar 
urn substituto provisario. A eleicao, contudo, podera ser dispensada, se a vaga ocorrer 
no ano em que deva terminar o mandato da Diretoria entao em exercicio. 

Art. 14 	Nos casos de impedimento tennporario ou licence de qualquer membro da Diretoria, o 
Diretor Presidente podera designar, para substitui-lo, outro Diretor. 

Art. 15 	Compete a Diretoria: 

I. gerir todos os negOcios da Companhia, a fim de se buscar o desenvolvimento 
com sustentabilidade; 

II. observer as politicas e diretrizes tracadas pela Companhia Paranaense de 
Energia — Copel, submetendo-se, ainda, a coordenacao daquela companhia em 
relacao as materias definidas em seu Estatuto Social; 

III. cumprir o contrato de gestao firmado corn a Companhia Paranaense de Energia —
Copel; 
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IV. recomendar ao Conselho de Administragao a aquisicao de bens imoveis, assim 
como a alienacao, cessao em comodato ou oneracao de quaisquer bens 
pertencentes ao patrinnonio da Companhia e a prestacao de garantias, quando 
tais operacties forem de valor superior a 2% (dois por cento) do patrinnOnio liquido 
da Companhia, e deliberar quando forem de valor inferior a esse limite, alem de 
encaminhar relatOrio a todos os membros do Conselho de Administragao e do 
Conselho Fiscal sempre que o valor acumulado dessas operacOes atingir 5% 
(cinco por cento); 

V. fazer-se presente, através de seu Diretor Presidente ou Diretor por ele designado, 
a Assembleia Geral Ordinaria; e 

VI. conceder licenca a seus membros. 

§ 1° Considera-se a Companhia obrigada pela assinatura conjunta de 02 (dois) 
Diretores, sendo urn deles o Diretor Presidente. 

§ 2° As atribuicaes constantes dos artigos 16 a 18 deste Estatuto poderao ser 
ampliadas pelo Conselho de Administragao. 

§ 3° Podera qualquer dos Diretores representar individualmente a Companhia, na 
celebracao de convenios e em operacoes de comodato, locagao e aquisicao de 
bens e servicos, observadas normas internas aprovadas pela Diretoria, 
facultando-se-Ihes, para tanto, constituir mandatarios dentre empregados da 
Companhia. 

§ 4° A Companhia podera constituir procuradores corn poderes especiais e expressos 
para atos e operacoes especificados, e bem assim procuradores corn poderes 
"ad negotia" para assinar quaisquer documentos de responsabilidade da 
Companhia, especificada no instrumento a duracao do mandato. 

Sem prejuizo do disposto no art. 16, inciso IV, deste Estatuto, a representacao da 
Companhia em juizo, em depoimento pessoal, podera tambenn ser exercida por 
advogado ou por outro empregado designado pelo Diretor Presidente. 

§ 6° As deliberacoes da Diretoria sera° tomadas por maioria de votos. Se, porem, da 
deliberacao tomada divergir o Diretor Presidente, podera este, sustando os 
efeitos daquela, apelar, em 05 (cinco) dias, para o Conselho de Administragao. 

Art. 16 	Compete ao Diretor Presidente: 

I. dirigir e coordenar os trabalhos da Diretoria; 

II. superintender e dirigir os negOcios da Companhia; 

III. propor ao Conselho de Administragao as atribuicoes dos Diretores; 

IV. representar a Companhia em Juizo ou fora dele, e, de modo geral, em suas 
relacOes corn terceiros, podendo para tal constituir procuradores, bem como 
designar prepostos; 

V. assinar os documentos de responsabilidade da Companhia, observado o disposto 
no artigo 15, §§ 1° e 3°; 

VI. apresentar a Assembleia Geral Ordinaria o relatOrio anual dos negOcios da 
Companhia, ouvido o Conselho de Administragao; e 

VII. exercer as funcoes de Secretario Executivo do Conselho de Administragao. 

Art. 17 	Compete ao Diretor de Finangas dirigir as atividades e coordenar os assuntos relativos 
a gestao e planejamento economic°, financeiro, tributario, contabil e orgamentario, de 
seguros patrimoniais e de aplicacties e investimentos no mercado financeiro. 

§ 5° 
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Art. 18 	Compete ao Diretor Adjunto exercer as atribuicoes que Ihe forem especificamente 
estabelecidas nos termos deste Estatuto Social. 

SECA° IV 

DAS NORMAS COMUNS AOS MEMBROS DA DIRETORIA 

Art. 19 	Os administradores apresentarao, no inicio e no fim da gestao, declaragao de bens na 
forma da Lei. 

Art. 20 	Os membros do Conselho de Administracao e da Diretoria sera() investidos em seus 
respectivos cargos mediante assinatura de "Termo de Posse", em livro proprio. 

Art. 21 	A remuneracao dos Administradores sera fixada anualmente pela Assembleia Geral 
Ordinaria, podendo ser alterada por decisao da Assembleia Geral Extraordinaria. 

Paragrafo Unice: Ao Diretor que tiver vinculo empregaticio com a Companhia, 
facultado receber a remuneracao paga aos demais diretores, ou continuar recebendo a 
salario inerente a funcao que exercia. 

CAPITULO IV - Do CONSELHO FISCAL 

Art. 22 	A Companhia tera um Conselho Fiscal composto de 03 (tres) membros efetivos e 03 
(tres) suplentes, que sera° os mesmos indicados para a Companhia Paranaense de 
Energia - Copel pelo Estado do Parana, eleitos anualmente pela Assembleia Geral. 

Art. 23 	0 Conselho Fiscal funcionara permanentemente e se reunira quando convocado por 
seu Presidente. 

Paragrafo Onico: 0 Presidente do Conselho Fiscal sera eleito por seus pares. 

Art. 24 	0 Conselho Fiscal funcionara corn as atribuicees e competencias, deveres e 
responsabilidades, estabelecidos em Lei. 

CAPITULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 25 	A Assembleia Geral constituir-se-6 pelos acionistas regularmente convocados e 
formando niknero legal, os quais assinarao Livro de Presenca, observadas as demais 
disposicOes legais. 

Art. 26 	A Assembleia Geral reunir-se-6 ordinariamente dentro dos 04 (quatro) primeiros meses 
de cada ano, em dia, lugar e hora previamente nnarcados, nos termos da Lei, e 
extraordinariamente, quando convocada. 

Paragrafo Onico: A Assembleia Geral sera instalada pelo Presidente do Conselho de 
Administragao ou, na sua ausencia e impedimento, por outro Conseiheiro, e dirigida 
pelo Diretor Presidente ou por urn acionista escolhido, na ocasiao, pelos acionistas 
presentes. Para compor a mesa diretora dos trabalhos, o Presidente da Assembleia 
convidara, dentre os presentes, urn para servir como Secretario. 

Art. 27 	A convocacao é dispensada, nos termos do artigo 124, § 4°, da Lei n° 6.404/76. 

CAPITULO VI - DO EXERCICIO SOCIAL 

Art. 28 	Em 31 de dezembro de cada ano, a Companhia encerrara o seu exercicio social, 
ocasiao em que sera° levantados o Balanco Geral e demais demonstracties financeiras 
exigidas em Lei, observando-se, quanto aos resultados, as seguintes regras: 
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I. do lucro liquido do exercicio, 5% (cinco por cento) serao aplicados na constituicao 
da Reserva Legal, que nao excedera de 20% (vinte por cento) do capital social; e 

II. constituira reserva para investimento possibilitando a execucao do seu programa 
de obras contido no Orcamento Anual de Investimento - OAI, no montante 
limitado de forma a garantir ao acionista o direito de receber dividendo 
em cada exercicio, de 30% (trinta por cento) do lucro liquid() ajustado de acordo 
corn o art. 202, e seus paragrafos, da Lei n° 6.404/76. 

§ 1° 0 dividendo nao sera obrigat6rio no exercicio social em que a Administragao 
informar a Assembleia Geral Ordinaria, corn parecer do Conselho Fiscal, ser ele 
incompativel corn a situagao financeira da Companhia. 

§ 2° Os lucros que deixarem de ser distribuidos nos termos do § 1° serao registrados 
como reserva especial e, se nao absorvidos por prejuizos em exercicios 
subsequentes, deverao ser distribuidos tao logo o permita a situagao financeira 
da Companhia. 

§ 3° Na forma da lei, serao submetidos ao Tribunal de Contas do Estado, ate o dia 30 
de abril de cada ano, os documentos da administragao relativos ao exercicio 
social imediatamente anterior. 

Art. 29 	A Companhia podera levantar balangos semestrais e a Administragao podera antecipar 
a distribuicao de dividendos intermediarios, "ad referendum" da Assembleia Geral. 

CAPITULO VII - DISPOSIOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 30 	A dissolucao e a liquidacao da Companhia far-se-ao de acordo corn o que dispuser a 
Assembleia Geral, obedecidas as prescrigOes legais a respeito. 

7 
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LEI ESTADUAL N° 12.355/98  

Autoriza o Poder Executivo a implementar a reestruturacao 
societaria da COPEL, alienar, dar em caugao ou oferecer em 
garantia awes do Estado no capital daquela Co►npanhia, 
bem como contra tar operacoes de credito, financiamento ou 
outras operacoes por si ou pela Parana lnvestimentos S.A. e 
adota outras providencias. 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a implementar a reestruturacao societaria da Companhia 
Paranaense de Energia — COPEL, através de qualquer dos meios previstos em lei, ou da connbinagao 
entre eles, ficando o Estado do Parana, bem como aquela Companhia, autorizados a promover 
estudos e criar sociedades coligadas, controladas ou subsidiarias, julgadas necessarias para tal fim. 

Art. 2° - A composicao, organizacao, atribuicoes, connpetencias, normas de funcionamento e demais 
disposigOes referentes a cada sociedade resultante do disposto no art. 1° da presente Lei, serao 
definidas e detalhadas nos respectivos Estatutos Socials, observado o estabelecido na Lei Federal n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Curitiba, 08 de dezembro de 1998 

JAIME LERNER 
Governador do Estado 

Giovani Geonedis 
Secretario de Estado da Fazenda 

Jose Cid Campelo Filho 

Secretario de Estado do Governo 

Publicada no DOE PR de 09.12.1998, p. 24, n°. 5392. 
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RESOLUCAO ANEEL N° 558, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000 

Autoriza a Companhia Paranaense de Energia - COPEL a 
constituir cinco subsidiarias integrals, para fins de 
desverticalizacao de suas atividades. 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, no use de suas 
atribuicOes regimentals, de acordo corn deliberacao da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 
251 da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos incisos I e IV, art. 4 o, Anexo I, do Decreto n o 
2.335, de 6 de outubro de 1997, o que consta do Processo n.° 48500.008685/00-29, e considerando 
que: 

- a Lei Estadual do Parana n.° 12.355, de 8 de dezembro de 1998, autorizou a reestruturacao 
societaria da Companhia Paranaense de Energia - COPEL; e 

- foram cumpridas as condicOes da primeira etapa de analise do processo de reestruturacao 
societaria, a qual se seguira a de avaliaceo, pela Aneel, dos aspectos envolvendo a cisao do 
patrimOnio da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, resolve: 

Art. 1° Anuir a proposta de constituicao, pela Companhia Paranaense de Energia - COPEL, das 
subsidiarias integrals denominadas COPEL Geragao S.A., COPEL Distribuicao S.A., COPEL 
Transmissao S.A., COPEL Participacdes S.A., e COPEL TeleconnunicacOes S.A., para fins de 
desverticalizaceo de suas atividades, a ser submetida a aprovaceo da Assembleia Geral de 
Acionistas da concessionaria. 

Art. 2° Determinar que a proxinna etapa do processo de reestruturacao da Companhia Paranaense 
de Energia - COPEL, representada pela cisao do seu patrimOnio, seja submetida a previa anuencia 
da Aneel, que analisara a proposta, tendo presente o equilibrio das empresas que desempenharao a 
funcao de concessionarias de servicos de energia eletrica. 

Art. 3° Esta Reso!Ka° entra em vigor na data de sua publicacao. 

JOSE MARIO MIRANDA ABDO 

Publicado no DOU de 21.12.2000, Seca° 1, p. 60, v. 138, n. 245 - E. 
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RESOLUCAO AN EEL N° 258, DE 3 DE JULHO DE 2001  

Autoriza a reestruturagao societaria, a transferencia das 
concess ties da Companhia Paranaense de Energia — COPEL, e 
a versa° de seu patrimemio para fins de desverticalizacao das 
atividades de geragao, transmissao e distribuicao. 

0 DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA — ANEEL, no use de suas atribuicOes 
regimentals, de acordo corn deliberacao da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 229 da Lei n° 8.987 de 13 de 
fevereiro de 1995, e incisos XI e XII, art. 4°, Anexo I, do Decreto n° 2.335, de 6 de outubro de 1997, o que consta do 
Processo n° 48500.008685/00-29, e considerando que: 

a Lei Estadual do Parana n° 12.355, de 8 de dezembro de 1998, autorizou a reestruturacao societaria da Companhia 
paranaense de Energia — COPEL visando a segregacao de suas atividades; 

- apOs o cumprimento das condicOes exigidas para a primeira etapa do processo de reestruturacao societaria, por 
intermedio da Resolucao Aneel n° 558, de 20 de dezembro de 2000, a COPEL foi autorizada a constituir cinco 
subsidiarias integrais objetivando a desverticalizacao de suas atividades; e 

- foram cumpridas as condicOes exigidas para a analise da segunda etapa, que envolveu, inclusive, a avaliacao pela 
Aneel dos aspectos relativos a versa° do patrimOnio da COPEL para suas subsidiarias, constituidas por autorizacao 
constante da Resolucao Aneel 558/2000, resolve: 

Art. 1° Anuir a proposta de reestruturacao societaria da Companhia Paranaense de Energia — COPEL, inscrita no 
CNPJ sob o n° 76.483.817/0001-20, mediante a versa° de seu patrimOnio para fins de desverticalizacao das 
atividades de geragao, transmissao e distribuicao, corn a consequente transferencia dos bens e instalacoes, direitos e 
obrigacoes para as seguintes subsidiaries integrais: 

I — COPEL Geracao S.A. 

II — COPEL Transmissao S.A.; e 

III — COPEL Distribuicao S.A.; 

Paragrafo Unico. A presente etapa de reestruturacao societaria da Copel ora autorizada esta fundamentada no Laudo 
de Avaliacao consolidado na data-base de 31 de marco de 2001, constante as folhas n°s 291 a 453 e respectiva 
documentacao integrante do Processo n° 48500.008685/00-29, devendo surtir seus efeitos a partir de 1° de julho de 
2001. 

Art. 2° Anuir corn a transferencia das concess6es da Companhia Paranaense de Energia — COPEL para as 
subsidiarias COPEL Geracao, COPEL Distribuicao e COPEL Transmissao, mediante a assinatura do respectivo 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessao de Geracao n° 45/99, de 24 de junho de 1999, ao de Distribuicao n° 46/99, 
de 24 de junho de 1999, e ao de Transmissao n° 060/01, de 20 de junho de 2001, no prazo de 30 (trinta) dias a partir 
da data de publicagao desta Resolucao. 

Art. 3° A COPEL Geracao e a COPEL Distribuicao deverao assinar o contrato de compra e venda de energia, no 
prazo de 10 (dez) dias a partir da data de publicagao desta Resolugao, corn os montantes e tarifas definidas pela 
Aneel. 

Art. 4° A analise da Aneel sobre o Laudo de Avaliacao e documentos integrantes do mesmo determina o destaque, 
neste ato, que o valor dos bens e instalacoes do ativo imobilizado, registrado contabilmente e alocado para cada 
subsidiaria, nao implica no reconhecimento definitivo, pelo Poder Concedente, para fins tarifarios e reversao ao final 
da concessao. 

Art. 5° Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicagao. 

JOSE MARIO MIRANDA ABDO 

*Publicado no DOU de 04.07.2001, Secao 1, p.156, v. 139, n. 128 — E. 
Este texto nao substitui o publicado no DOU de 04.07.2000. 
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COPEL DISTRIBUICAO 
CNN N° 04.368.898/0001-06 

NIRE 41300019282 
SUBSIDIARIA INTEGRAL DA 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 

ATA DA 39a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRA9A0 DA 
COPEL DISTRIBUIcA0 S.A., REALIZADA EM 13.04.2018. ------- ----- --- 	----- — 
Aos trete dias de abril de lois mil e dezoito, na sede da Acionista Controladora, 
Companhia Paranaense de Energia - Copel, na Rua Coronet Dulcidio n° 800, Curitiba 
- PR, reuniram-se os membros do Consetho de Mministracao - CAD da Copal 
Distribuicao S.A. - Copel DIS que ao final assinam, apps terem sido dispensadas 
todas formalidades de convocacao. Abrindo os trabalhos, o Sr. Secretario Executivo 
do Colegiado, considerando a ausencia iustificada do Sr. Presidente, assumiu a 
direcao dos trabalhos, corn anuencia do outro Conselheiro, e informou quo a reuniao 
havia sido convocada para quo o Conselho de Administragao deliberasse sobre a 
seguinte pauta: 1. Analise do RelatOrio Anual da Administracao e Demonstragoes 
Financeiras referentes ao exercicio de 2017; 2. Proposta da Diretoria para 
Destinagao do Lucro Liquid() verificado no ExercIcio 2017 e para Pagamento de 
Participacao Referente a Integracao entre o Capital e o Trabalho e Incentivo 
Produtividade; 3. Proposta da Diretoria para Aumento de Capital Social e 
Atualizacao do artigo 4° do Estatuto Social da Companhia; 4. Eleicao do Diretor 
Presidente da Copal Distribuicao S.A. Em seguida, relativamente ao item 1 da 
pauta 	Analise do Relatorio Anual da Administracao e DemonstracOes 
Financeiras referentes ao exercicio de 2017, o Sr. Presidente passou a patavra ao 
Sr. Adriano Fedalto, Superintendente da Coordenacao de Contabilidade da Copel 
(Holding), quo apresentou os dados relativos as Demonstracoes Financeiras 
referentes ao exercfcio de 2017, comparando 2016 corn 2017, ressaltando Os dados 
sobre Caixa e Equivatentes de Caixa; a abertura dos grupos do Ativo Circulante e 
Ativo Nao-Circulante, Passivo e Passivo Nao-Circulante, PatrimOnio. Liquido, Receitas 
e Despesas Operacionais e Resultado Financeiro, detalhando a analise das contas ao 
Cotegiado. Agradecendo a apresentacao, o Sr. Presidente, em seguida, consultou os 
representantes da auditoria independente da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores independentes sobre a materia, os quais apresentaram informacoes sobre 
escopo dos trabalhos da Deloitte, as responsabitidades do auditor, a responsabilidade 
da Administracao, a declaracao de independencia da Deloitte, as consideracoes sobre 
os trabalhos da auditoria externa corn relagao as demonstracoes financeiras de 2017, 
os ajustes de auditoria nao efetuados e a conclusao de quo os assuntos relevantes o 
as areas criticas de auditoria foram concluidas sem quo houvesse nenhum reflexo no 
parecer do auditor. Ressattaram, ainda, quo as demonstracOes financeiras estao de 
acordo corn a tecnica contabil pertinente e que estas refletem corn propriedade a 
situacao da Copel DIS, nao havendo, portanto, ressalvas no parecer da Auditoria 

isomvAmiii 
JUNTA COMERCEAL 

DO F'ARANA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/04/2018 14:14 SOB N° 20182133532. 
PROTOCOLO: 182133532 DE 18/04/2018. CODIGO DE VERIFICA010: 
11801535730. NIRE: 41300019282. 
COPEL DISTRIBUICAO S/A 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/04/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br  

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respect 	ortais. Informando seus respectivos cddigos de verificagao 



0 0 0 1-)  
2/6 

Independente. Registrado que a Diretoria, em reuniao realizada em 11.04.2018, 
examinou a documentacao pertinente e, considerando as informacOes prestadas e o 
contido no parecer da Auditoria Independente, concluiu que as den  
financeiras em 31.12.2017 apresentam adequadamente a posicao financeira e 
patrimonial da Cope! DIS e recomendou ao Conselho de Administragao sua 
aprovagao. Na sequencia, adicionalmente, em cumprimento a Instrucao CVM n° 371, 
de 27.06.2002, e ao CPC n° 32 (Tributos sobre o lucro), aprovado pela Deliberacao 
CVM n° 599, de 15.09.2009, a Sr. Adriano Fedalto, Superintendente da Coordenagao 
de Contabilidade, informou que a Diretoria, em sua reuniao realizada em 11.04.2018, 
recomendou a aprovacao, e ora submetia ao Conselho de Administracao, da 
expectativa de geragao de base de calculo tributavel positiva, em montante suficiente 
para realizageo dos creditos fiscais contabilizados pela Copel DIS, cujos estudos 
indicam parcelas anuais de realizacao, estimadas nos valores a seguir transcritos em 
milhares de reais: 2018 - R$307224; 2019 - R$169.903; 2020 - R$104.485; 2021 -
R$42.502; 2022 - R$18.207; 2023 a 2025 - R$13.349; 2026 em diante W  R$57.306. 
Assim, considerando a projecao do lucro societario, bem como a projecao estimada de 
realizacao dos tributos diferidos, concluiu pela expectativa de que havera base de 
calculo tributavel positiva, em montante suficiente para realizacao dos creditos fiscais. 
ApOs prestados os esclarecimentos julgados necessarios, o Colegiado deliberou  
aorovar, por unanimidade, a submeter ao Conselho de Fiscal para apreciaca'o: a) o  
Relatorio Anual da Administracao 2017; b) as demonstracoes financeiras relativas ao 
exercfcio de 2017; e c) os estudos apresentados relativos a realizacao dos creditos  
fiscais na forma acima apresentada. A seguir, sobre o item 2 - Proposta da Diretoria 
para Destinacdo do Lucro Liquido verificado no Exercfcio 2017 e para 
Pagamento de Participacao Referente a integracao entre o Capital e o Trabalho e 
incentivo 'a Produtividade, o o Sr. Adrian° Fedalto, Superintendente da Coorclenacao 
de Contabilidade, apresentou a proposta para Destinacao do Lucro LIquido verificaclo 
no Exercfcio 2017, elaborada pela Diretoria, formulada nos termos a seguir, a ser 
submetida a Assembleia Geral de Acionistas, de 30.04.2018, inclusive o limite de ate 
R$45.868.777,95 (quarenta e cinco milhoes, oitocentos e sessenta e oito mil, 
setecentos e setenta e sete reais e noventa a cinco centavos), para Pagamento de 
Participacao Referente a Integracao entre o Capital e o Trabalho e Incentivo 
Produtividade: PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINA00 DO LUCRO 
LIQUIDO VERIFICADO NO EXERCI-C10 DE 2017 E PARA PAGAMENTO DE 
PARTICIPAcA0 REFERENTE A uvrEGRAgAo ENTRE 0 CAPITAL E 0 
TRABALHO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE - Senhor Presidente do Conselho de 
Administracao da Copel Distribuicao S.A.: Em cumprimento ao disposto no artigo 192 
da Lei n° 6.404, de 15.12.1976, been como as demais disposicoes legais e estatutarias 
vigentes, vimos apresentar a esse Conselho, a fim de serem levadas a deliberacao da 
17a Assembleia Geral Ordinaria, 	ouvido o Conselho Fiscal — as proposicaes 
adiante especificadas: 1 DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO: Do lucro liquid° do 
exerelcio de 2017, apurado de acordo cora a legislacao societana, no valor de 
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R$347.254.656,48 (trezentos e quarenta e sete milhoes, duzentos e cinquenta 
quatro mil, seiscentos e cinquenta a seis reais e quarenta a oito centavos), a Diretoria 
prop5e as seguintes destinagoes: a)R$17.362.732,82 (dezessete milhoes, trezentos e 
sessenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), 
equivalentes a 5% do Nora Ilquido do, exercicio, pars constituicao da Reserva Legal, 
conforme estabelecido no artigo 193 da Lei n° 6.404, de 15.12.1976 e no artigo 29, 
incise 1, do Estatuto Social; NR$113.440.000,00 (canto e treze milhoes, quatrocentos 
e quarenta mil reais) pare pagamento de lures sobre o capital proprio, em substituicao 
parcial aos dividendos minimos obrigatorios, conforme estabelecido no artigo 202 da 
Lei a° 6404, de 1512.1976; no artigo 9° e seu paragrafo 7°, da Let n° 9.249, de 
26.12.1995 a no artigo 29, inciso 11, do Estatuto Social; OR$2,543.577,10 (dois 
milhoes, quinhentos a quarenta e tres mil, quinhentos e setenta e sete reais e dez 
centavos) para pagamento de dividendos, complementares aos minimos obrigatorios, 
conforme estabelecido no artigo 202 da Lei n° 6A04, de 15.12.1976; no artigo 9° e seu 
paragrafo 	da Lei n° 9.249, de 2512.1995 e no artigo 29, incise II, do Estatuto 
Social, bem come, em observancia as normas estabelecidas pela Deliberagao CVM n° 
683, de 30.08.2012 e pela Interpretacao Tecnica 1CPC 08 (R1). Conforme as 
disposigoes legais a estatutarias vigentes, a acionista controladora tern o direito de 
receber dividendos, em montante nao inferior a 30% do lucre liquido ajustado, 
apurado a partir do lucro liquido do exercicio, subtraido da quota destinada a reserva 
legal. Os valores da base de calculo e dos dividendos minimos obrigatorios sac*, 
respectivamente, R8329.891.923,66 (trezentos e vinte e nom milhoes, oltocentos 
noventa e um mil, novecentos a vinte a fres reais a sessenta a seis centavos) 
R$98.967.577,10 (noventa e oito milhbes, novecentos a sessenta e sete mil, 
quinhentos a setenta e sate reais e dez centavos). • A Deliberagao CVM n0  683, de 
30.08.2012, aprovou e tornou obrigatOria a aplicacao da Interpretagao Monica !CPC 
08 (R1), emitida pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis — CPC, cujo tear 
estabelece as normas inerentes a contabilizacao da proposta para pagamento de 
dividendos. De acordo corn a citada base legal, as lures sobre o capital proprio 
propostos, somente poderao ser imputados aos dividendos minimos obrigatorios, pelo 
seu valor Ilquido do impost° de renda retido na fonte, o qual, ao incidir a aliquota de 
15% (quinze por canto) sobre esta modalidade de rendimento, resultou no valor de 
RV 71016.000,00 (dezessete milh5es e dezesseis mil reais). Desta forma, a 
proposicao pare n pagamento de lures sobre o capital proprio, no valor bruto de 
R$113.440.000,00 (canto e treze milhOes, quatrocentos a quarenta mil reais), 
proporcionara a acionista controladora urna remuneracao liquida, no valor d 
R$96.424.000,00 (noventa a seis milhoes, quatrocentos a vinte a quatro mil reais), o.  
quaffs, somados aos R$2.543.577,10 (dois milhoes, quinhentos a quarenta a trOs mil, 
quinhentos a setenta e sete reals e dez centavos), propostos a titulo de dividendos 
complementares, perfazem uma remuneracao total, liquida de impost° de renda, no 
valor de R$98.967.577,10 (noventa a oito milhaes, novecentos e sessenta e sete mil, 
quinhentos e setenta a sete reals a dez centavos), equivalente aos dividendos 
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minimos obrigatorios. d) R$211908.346,56 (duzentos e treze milhoes, novecentos e 
oito mil, trezentos e quarenta e seis teals e cinquenta e seis centavos), 
correspondentes ao remanescente do lucro liquido do exercicio, epos a constituicao 
da resetva legal e a remuneracao proposta a acionista controladora, pars constituicao 
da reserve de retencao de lucros, de forma a assegurar o programa de investimentos 
da Companhia, conforme estabelecido no artigo 198 da Lei n° 6A04, de 15.12.1976 e 
no artigo 29, inciso II, do Estatuto Social; Segue demonstrativo das mutacc3es 
ocorridas na rubrica "lucros acumulados", incluindo as destinaceies era propostas: 
Mutacoes patrimoniais 	Lucro liquido do exercicio do exercicio de 2017: 
R$347.254.656,48; ( 	) F?eserva legal (5% do lucro liquido do exercicio: 
R$17.362.732,82; 	= 	Lucro liquido ajustado (base de calculo dos dividendos 
minimos): R$329.891.923,66; ( ) Juros sobre o capital proprio - valor bruto: 
R$113.440.000,00; ( ) Dividendos complementares aos minimos obrigatorios: 
R$2.543.577,10; ( ) Reserve de retencao de lucros: R$213.908,346,56. As 
demonstracoes financeiras do exercicio de 2017 refletem os respectivos registros 
contabeis das destinacties especificadas, corn base no pressupasto de sua aprovacao 
pela 17a Assembleia Geral, conforme estabelecido no paragrafo 3° do artigo 176 da 
Lei n° 6.404, de 15.12.1976. Li. PARTICIPAgA0 REFERENTE A INTEGRAcAO 
ENTRE 0 CAPITAL E 0 TRABALHO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE: A Lei 
Federal n° 10.101, de 19.12.2000, born coma a Lei Estadual n° 16.560, de 09.08.201.0 
e o Decreto Estadual n° 1.978, de 20.12.2007 regulamentam a participacao dos 
trabalhadores nos lucros da Companhia, como instrumento de integragao entre o 
capital e o trabalho a coma incentive a produtividade, nos termos do artigo 	inciso 
XI, da Constituicao da Republica. Em cumprimento a cicada legislacao, a Diretoria 
propOe a distribuicao, a titulo de participagao nos lucros ou resultados, de 
R$45.868.777,95 (quarenta e cinco milhaes, oitocentos e sessenta a oito mil, 
setecentos a setenta a sate reais e noventa a cinco centavos), a serer» paws aos 
empregados. Tal valor este provisioned° nas demonstracoes financeiras do exercicio 
de 2017, especificamente na rubrica "despesas corn pessoal", de acordo corn o item 
26.2 do °tido-Circular CVM/SNC/SEP n° 1, de 14.022007. Samos de parecer qua 
tais proposig5es atendem as disposicaes legais a estatutarias vigentes e aos 
interesses da Companhia e, par ease motive, merecerao a piano acolhimento do 
Conselho de Administragao, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral. Curitiba, 11 
de abril de 2018. (a) MAXIMILIANO ANDRES ORFALI Diretor Presidente a Diretor 
de Finances em exercicio; CRISTIANO HOTZ - Diretor Juridic° e de Relegi5es 
Institucionais; a ACACIO MASSATO NAKAYAMA - Diretor Adjunto. ApOs prestados 
as esclarecimentos julgados necessarios, o Conselho de Administracao aprovou, por 
unanimidade, a Proposta da Diretoria para Destinasao do Lucro Liquid° verificado n•  
Exerccio 2017 e o limite de ate R$45.860.777,95 (quarenta e cinco miihoes, oitocento  
e sessenta e oito mil, setecentos a setenta e sate reais e noventa a cinco centavos),  
para Pagamento de Participacao Referente a Integracao entre Capital a Trabalho e 
Incentivo a Produtividade, devendo o assunto ser encaminhado ao Conselho Fiscal e 
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Assembleia Geral desta subsidiaria Data deliberacao. Em seguida, relativamente ao 
item 3 da pauta - Proposta da Diretoria para Aumento de capital Social e 
Atualizacao do artigo 40  do Estatuto Social da Companhia, o Colegiado examinou 
Proposta nos seguintes termos: PROPOSTA DA DIRETORIA .PARA AUMENTO DO 
CAPITAL SOCIAL EATUALIZAVA0 DO ARTIGO 4° DO ESTATUTO SOCIAL DA 
COMPANHIA Senhor Presidente do Conselho de Administragdo da Cope! 
Distribuicao S.A. Em cumprirnento as disposiOes legais e estatutarias vigentes, bem 
como as definic'Oes contidas nas atas da 108' e da 112a Reuniaes Ordinaries do 
Conselho de Administracao da Acionista Controladora, Companhia Paranaense de 
Energia - Copel, a Diretoria da Copel Distribuicao S.A. vem apresentar a esse 
Conselho, a fim de serem !evades a deliberecao da Assembleia Geral de Acionistas 
da Companhia ouvido o Conselho Fiscal - proposta pars aumento do capital social 
de R$4.746.052.944,97 (quatro bilhoes, setecentos e quarenta e seis milhoes, 
cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reels e noventa e sete centavos) 
pars R$5.235.943.124,62 (cinco bilhoes, duzentos e trinta e cinco milhoes, novecentos 
e quarenta e tits mil, cento e vinte e quatro reels e sessenta e dois centavos). 0 
aumento ora proposto - a ser realized° mediante a emissao de novas woes no 
montante de R$489.890.179,65 (quatrocentos e oitenta e nove milhOes, oitocentos e 
noventa mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), corresponde 
capitalizacao de creditos existentes na rubrica contabil de "Adiantamentos recebidos 
pate future aumento de capital", cuja formacao ocorreu durante os seguintes 
exercicios socials, nos seguintes valores, respectivamente: 2017 - R$374.000.000,00 
(trezentos a setenta a quatro milhOes do Teals); 2018 - R$115.890.179,65 (canto e 
quinze milhoes, oitocentos e noventa mil, canto e setenta e nove reels e sessenta e 
cinco centavos). Se aprovada a proposta, a consequent° capitalizacao acarretara 
modificacao do nOmero de woes, conforme estabelecido no artigo 170, § 1°, incise II, 
da Lei n° 6.404/76, motivo pelo qual tambem se propoe a alteracao do "caput" do 
artigo 40  do Estatuto Social da. Cope! Distribuigdo S.A., de forma que o mesmo passe 
a ter a seguinte redacao: "Art 4° - 0 capital social subscrito e integralizado a de 
R$5.235.943.124,62 (cinco bilhoes, duzentos e trinta e cinco milhoes, novecentos e 
quarenta e tres mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e dais centavos), 
representados por 5.235.943.124 (cinco bilhOes, duzentos e trinta e cinco 
novecentos e quarenta e fres mil, cento e vinte e quatro) awes ordinaries sera valor 
nominal.". Somos de parecer que as proposicOes acima atendem as disposicOes 
legais e estatutarias vigentes e aos interesses da Companhia e, por esse motivo, 
merecerao o plena acolhimento dense Conselho, do Conselho Fiscal e da Assembleia 
Geral. Curitiba, 11 de abril de 2018. MAXIMILIAN° ANDRES ORFALI Direto 
President° e Diretor de Finances em exercicio; CRISTIANO HOTZ - Diretor Juridic° 
de Relacifies Institucionais; e ACACIO MASSATO NAKAYAMA - Diretor Adjunto. 
Apes analisar a assunto, a Conselho de Administracao aprovou, par unanimidade, a 
Proposta da Diretoria para Aumento do Capital Social e Atualizagao do artigo 40  do 
Estatuto Social da Companhia, devendo o assunto ser encaminhado ao Conselho 
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Fiscal e a Assembleia Gera! desta subsidiaria para deliberacao. Por fim, sobre o item 
4 da pauta - Eleicao do Diretor Presidente da Copel Distribuicao S.A., o Sr. 
Presidente do Colegiado informou que, em cumprimento as orientacaes do Acionista 
Majoritario da Companhia Paranaense de Energia Cope!, reuniu as conselheiros 
para que deliberassem sabre deka° do Diretor Presidente da Cope! Distribuicao S.A. 
Apps apresentagdo do respectivo curricula e declaragdo de desimpedimento, foi  
para completar a mandato relative ao bienio 2018/2019, coma Diretor Presidente, o Sr.  
ANTONIO SERGIO DE SOUZA GUETTER, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade RG no 769.614/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o 
n° 574.730.999-49, residente e dorniciliado na rua Petit Carneiro n° 917, ap. 51, Agua 
Verde, Curitiba - PR, CEP 80240-050, em substituicao a Maximilian° Andres Orfali. 0 
eleito tomara posse em 16.04.2018, mediante assinatura em termo especifico lavrado 
no livro de ata de reunifies de Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei n° 6.404/76. 
Mantern-se no cargo, coma Diretor de Financas, a Sr. Adriano Rudek de Moura, coma 
Diretor Juridico a de Relagfies Institucionais, o Sr. Harry FrancOia Junior, a, coma 
Diretor Adjunto, a Sr. Acacia Massato Nakayama. Nada mais havendo a tratar, a 
reuniao foi encerrada. (a) MAXIMILIANO ANDRES ORFALI Secretario Executive; 
HARRY FRANCOIA JUNIOR. A presence 6 cop/a fiel da ate da 39' Reuniao Ordinaria 
do Conselho de Administragao da Cope! Distribuicao S.A., realizada em 13.04.2018, 
lavrada as pags. 061 a 065 do livro proprio n° 02. 	  

Curitiba, 13 de abril de 2018 

MAXIMILI 	ANDRES RFALI 
Sear tan° Executiv 

 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/04/2018 14:14 SOB N° 20182133532. 
PROTOCOLO: 182133532 DE 18/04/2018. CODIGO DE VERIFICA0A0: 
11801535730. NIRE: 41300019282. 
COPEL DISTRIBUICAO S/A 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/04/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br  

 

JUNTA COMERCIAL 
DO P.ARANA 

 

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade noets- respe 	ortais. Informando seus respectivos cddigos de verificacao 
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Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 
Contribuinte, 

Confira os dados de Identificacao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizacao cadastral. 

A informacao sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
,, 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRICAO 

04.368.898/0001-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIQA0 E DE SITUAQA0 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

04/04/2001 

NOME EMPRESARIAL 

COPEL DISTRIBUICAO S.A. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

COPEL-DIS 
PORTE 

DEMAIS 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

35.14-0-00 - Distribuicao de energia eletrica 

CODIGO E DESCRIcA0 DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
Nao informada 

CODIGO E DESCRIVIO DA NATUREZA JURIDICA 

205-4 - Sociedade Anonima Fechada 

LOGRADOURO 

JOSE IZIDORO BIAZETTO 
NUMERO 

158 
COMPLEMENTO 

BLOCO C 

CEP 

81.200-240 
BAIRRO/DISTRITO 

MOSSUNGUE 
MUNICIPIO 

CURITIBA 
OF 

PR 

ENDEREQO ELETRONICO TELEFONE 

(41) 3312-501 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
.**** 

SITUAcA0 CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAQA0 CADASTRAL 

27/08/2005 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL 
****** DATA DA SITUACAO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 29/06/2018 as 16:52:56 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/06/2018 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impressao/Imprime... 29/06/2018 



CAI 	 EDE:RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscricao: 
Reza° Social: 
Endereco: 

04368898/0001-06 

COPEL DISTRIBUICAO SA 
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO C / MOSSUNGUE / CURITIBA / PR / 
81200-240 

A Caixa EconOmica Federal, no use da atribui0o que Ihe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado n-ao servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 27/09/2018 a 26/10/2018 

Certificacao Numero: 2018092701545518497575 

Informaga'o obtida em 27/09/2018, as 08:36:37. 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada 
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  



PODER. JUDICIARIO 
JUSTIQA DO TRABALHO 

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A. 
(MATRIZ E FILIAIS)OCNPJ: 04.368.898/0001-06 

Certiddo n°: 156384713/2018 
Expedicao: 17/08/2018, as 15:50:22 
Validade: 12/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedigdo. 

Certifica - se 	q u e 	COPEL 	DISTRIBUICAO 	S .A. 

(MATRIZ E FILIAIS) 	inscrito (a) 	no CNPJ sob o n° 

04.368.898/0001-06, 	CONSTA 	do 	Banco 	Nacional 	de 	Devedores 

Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigagOes estabelecidas 

no(s) 	processo(s) 	abaixo, 	com debit° garantido 	ou exigibilidade 

suspensa: 
TRT 	RegiAo * 1991300-04.2003.5.09.0007 - 	09' 
TRT 	Regiao * 0000216-68.2011.5.09.0011 - 	09a 
TRT 	Regiao * 0001104-62.2010.5.09.0014 - 	09' 

TRT 	Regiao * 0001176-73.2015.5.09.0014 - 	09a 
TRT 	Regiao * 0001215-23.2013.5.09.0020 - 	09a 
TRT 	Regiao * 0371800-68.2006.5.09.0021 - 	09' 
TRT 	Regido * 0351100-37.2007.5.09.0021 - 	09' 
TRT 	Regiao * 0000163-46.2014.5.09.0023 - 	09a 
TRT 	Regi4o * 0000164-31.2014.5.09.0023 - 	09' 
TRT 	Regiao * 0001478-12.2014.5.09.0023 - 	09' 
TRT 	Regiao * 0431200-93.2009.5.09.0025 - 	09' 
TRT 	Regiao * 0001024-57.2013.5.09.0026 - 	09' 

TRT 	Regido * 0000707-25.2014.5.09.0026 - 	09' 
TRT 	Regiao * 0053000-07.2009.5.09.0071 - 	09' 
TRT 	Regiao * 0001813-83.2011.5.09.0072 - 	09' 
TRT 	 * 0099900-91.2009.5.09.0089 - 	09' Regi'do 
TRT 	 * 0002320-16.2013.5.09.0091 - 	09' Regiao 

0000983-17.2012.5.09.0094 - 	09' 	* TRT 	Regido 
0000841-42.2014.5.09.0094 - 	09' 	* TRT 	Regiao 
0000685-83.2016.5.09.0094 - 	09' 	* TRT 	Regido 
0000245-57.2011.5.09.0096 - 	09a 	* TRT 	Regiao 
0000260-26.2011.5.09.0096 - 	09' 	* TRT 	Regi'do 
0001626-24.2013.5.09.0325 - 	09a 	* TRT 	Regi'do 
0001571-72.2014.5.09.0411 - TRT 	 * 09a RegiAo 
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09a RegiAo * 

su.gestoes : cndt.(Itst . jus 



TRT 09' Reg15.0 

TRT 09a Regiao 

TRT 09a Regiao 
TRT 09a Regiao 
TRT 09a RegiAo 
TRT 09a Regiao 
TRT 09a RegiAo 
TRT 09' RegiAo * 

Certidao n° 156384713/2018. : ging 2 de 2 

 

PODER JUDICIARIO 
JUSTIOA DO TRABALHO 

 

0001332-96.2011.5.09.0662 -

0285300-45.2008.5.09.0662 -
0387100-19.2008.5.09.0662 -
0748400-69.2009.5.09.0662 -
0000441-06.2010.5.09.0664 -
0000795-31.2010.5.09.0664 -
0076800-41.2003.5.09.0664 -
0001337-77.2014.5.09.0965 - 
* Debit° garantido por deposit°, bloqueio de numerario ou penhora 

de bens suficientes. 
** Debit° com exigibilidade suspensa. 
Total de processos: 33. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao 

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFoRmAcko IMPORTANTE 
A Certidao Positiva de Debitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidagao das Leis do 
Trabalho), atesta a existencia de registro do CPF ou do CNPJ da 

pessoa sobre quem versa a certidao no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos debitos estejam com exigibilidade suspense ou 
garantidos por deposit°, bloqueio de numerario ou penhora de bens 
suficientes. 

Duvidas 	suges7.:6es : calcit@tst j us . b 



MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A. 
CNPJ: 04.368.898/0001-06 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) corn 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine sua 
desconsiderac'ao para fins de certificacao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. nao constam inscricOes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos pOblicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-sea situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicOes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitacao desta certidao este condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 08:11:08 do dia 04/05/2018 <hora e data de Brasilia>. 
Wilda ate 31/10/2018. 
Codigo de controle da certidao: 7AB3.CED0.7A89.91D4 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



Inspetoria Regional de Arrecadagao - 12  DRR - 
Curitiba 	 , 24/08/2018 

PAULO PET 
P ET Ri 

RG 935.420-4 

Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 

Certidao Positiva 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa EStadual 

corn Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN) 
N°018589230-06 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 04.368.89810001-06 
Nome: COPEL DISTRIBUICAO S/A 

Ressalvado o direito da Fazenda PUblica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos existir pendencias cadastradas em nome do contribuinte acima 
identificado, nesta data, as quaffs estao corn em cumprimento a determinagao legal: em cumprimento 
determinacao legal: Autos n° 1168-77.2018 4° VFP; 5409-31.2017.8.16.0004 - 1 aVFP; 1217-21.2018 
1aVFP; 1071-77.2018.8.16.0004-1aVFP; 510-86.2013. 3aVFP; 5664-28.2013. 4aVFP; n°  2930-93.2015. 
5aVFP; n° 4494-79.2017. 4aVFP; n° 5516-75.2017.4°VFP. 

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacOes tributarias acess6rias 

Venda ate 23/10/2018 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

Certidao emitida corn autorizacao do funcionario que a subscreve. 

Pagina 1 de 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 	0 0 0 ica,4 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAKAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 
TRIBUTOS E OUTROS DEBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: COPEL DISTRIBUICAO S/A 

CNPJ: 04.368.898/0001-06 

INscRicAo MUNICIPAL: 424810-1 
ENDEREcO: R. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 TR - ORLEANS, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITACAO 

E expedida esta CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros debitos 
Municipais, inscritos ou nao em Divida Ativa;::ate a presente data, nos termOs do artigo 151 da Lei n° 5.172/1966 
(CTN) e Lei Complementar n° 1042001 e ciemais7legislagOes aplic6veis a .especie. Constam em nome do sujeito 
passivo os debitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensp,,:cOnforme parecer da Procuradoria Geral 
Fiscal(PGF1) no processo n°  01-100207/2018. 

ributos Exercicio(s) 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 

	

2006, 	2007, 	2008, 	2009, 	2010, 	2011 	(Proc: 	04-022443/ 

	

2010),: 	2012, 	2013, 	2014, 	,2015, 	2016, 	2017 	(Proc: 
04=0224432010), 2017 e 2018 (Proc: 04-0224432010) 

IMPOSTO SOBRE sERvIcO8 - AUTO (DIFERENCA) 2001, 2005, 2006 e 2007- 

MULTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO -2015 
COC) 

A certidao expedida em home de Pessoa Juridica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Municipio de 
Curitiba. 

Certidao expedida corn base no Decreto n° 6702012, de30/042012. 

Esta certidao compreende os Tributos Mobiliarios (Imposto sobre Servigos ISS), Imobiliarios (Imposto Predial 
Territorial Urbano - IPTU, Impost° sobre a Transmissao de Bens Imoveis Inter-vivos 	ITBI e Contribuigao de 
Melhoria), Taxas de Servigos e pelo Poder de Policia e outros debitos municipals. 

CERTIDAO N°: 341061/2018 

EMITIDA EM: 02/10/2018 

VALIDA ATE: 30/12/2018 

CODIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDAO: ECC9.2C9A.4151.4FC2-6.AAA2.B0F4.CD3E.6FDF-0 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no enderego 
http://www.curitiba.pr.gov.br  - link: Secretarias / Finangas. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a periodos 
compreendidos nesta. 

Certidao expedida pela internet gratuitamente. 



enciasamente, 

Evandro Luiz Zacii evisc 
Gerente de Divisdo de Arrecadacao e Cobranga Leste 

Divisk de Arrecadagk a Cobranaa Leste — Rua Prof* Brasilia Ovfdlo da Costa, 1703 - CEP 80310.130 - Curitiba - PR - Brasill 

COPEL 
Dastribuicao PARANA 

CeCIVIPMI DO{,  

Curitiba, 05 de outubro de 2018 

Municipio de Capanema 
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
CEP 85760-000 	Capanema - PR 

CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

A COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Sociedade de Economia Mista, sediada na Rua José 
Izidoro Biazetto, 158 — Bloco C, Bairro Mossungue, em Curitiba, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Juridica — CNN n° 04.368.398/0001-06, subsidiaria integral da 
Companhia Paranaense de Energia — COPEL, declara, sob as penas da lei, que tern a 
exciusividade pars a exploragdo do servigo public() de distribuigao de energia eletrica, 
objeto da concess5o da qual é titular ate 07.07.2045, fornializada junto ao Ministerio de 
Minas e Energia mediante assinatura do quinto termo aditivo ao Contrato de Concessao 
de Servigo POblico de Distribuicao de Energia Eletrica n° 46/1999. 

Declara para fins do disposto no instrumento convocatOrio, que reline as condicoes de 
habilitagdo e que nao se encontra impedida de participar de licitacifies em decorroncia do 
disposto nos artigos 84 e 155 da Lei Estadual n° 15608/07, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrencias posteriores. 



CAEBECOO/CAEENCOB - RESULTADO, 	I ENCONTRO DE CONTAS - DEMONSTR4 /0 DE CONTRATOS ARRECADADOS 	v1.08.01 

Empresa : 	 1300 - COPEL 
Cliente: 	44487306 - MUNICIPIO DE CAPANEMA 
ConvOnio: 	81680ECO 
Vigencia: 	26/12/2002 	a 

Cmpt. Encontro: 
Cmpt. Arrec. IP: 

Ref. Inic. Arrc.: 

Dia Limite Venc.: 

06/2018 

06/2018 

01/06/2018 

Taxa de Administracao 

99.347,54 

Porcentagem: 	0,00 % 

Base: 	 QTDE ARRECADADO 

Valor Base: 

Receita 

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mes Anterior 35.617,31 

(-) Repasse / Cobranca Mos Anterior 35.617,31 

(+) Receita Mos Atual 99.347,54 
 

(=) Receita Total 99.347,54 
 

Despesa 

(-) Debitos Arrecadados UCs do Convenio Glasse 06 
81.189,38 

0,00 
(-) Debitos Arrecadados UCs do Convenio Glasse Diferente 06 

(-) Taxa Administrativa 0,00 
 

(-) Outras Despesas 0,00 
 

(=) Despesas Total 81.189,38 
 

(+) Acerto Manual no Mestre 0,00 

18.158,16 
(=) Resultado do Encontro de Contas 

Demonstrativo dos Valores de Contratos Arrecadados no Encontro de Contas 
Contrato Valor 	Mestre da Arrecadagao Fatura Cobranga 

10703000 	PART FINANC - OBRA RD DISTR - PEP _I 6.034,59 	01 	20186492035206 01 20186249548764 

Total Contratos: 6.034,59 

Usuario: C050294 	 Posigao do dia: 	06-07-2018 07:35:51 
	 Pagina: 

	
74 / 105 

Emitido pela Elucid Solutions 



CAEBECOO/CAEENCOB - RESULTAD0( ) ENCONTRO DE CONTAS - DEMONSTRA /0 DE CONTRATOS ARRECADADOS vi.08.01 

Empresa : 1300 - COPEL Cmpt. Encontro: 07/2018 Taxa de Administracao 

Cliente: 44487306 - MUNICIPIO DE CAPANEMA Cmpt. Arrec. IP: 07/2018 Porcentagem: 0,00 % 

Convenio: 81680ECO Ref. Inic. Arrc.: Base: QTDE ARRECADADO 

Vigencia: 26/12/2002 	a Dia Limite Venc.: 01/07/2018 Valor Base: 99.730,92 

Receita 

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mes Anterior 

(-) Repasse / Cobranca Mos Anterior 

(+) Receita Mes Atual 

(=) Receita Total 

Despesa 

18.158,16 

18.158,16 

99.730,92 

99.730,92 

86.737,62 

0,00 

0,00 

0,00 

86.737,62 

0,00 

12.993,30 

(-) Debitos Arrecadados UCs do Convenio Classe 06 

(-) Delditos Arrecadados UCs do Convenio Classe Diferente 06 

(-) Taxa Administrativa 

(-) Outras Despesas 

(=) Despesas Total 

(+) Acerto Manual no Mestre 

(=) Resultado do Encontro de Contas 

Usuario: C050294 
	

Posicao do dia: 	06-08-2018 14:48:24 
	 Pagina: 	74 / 105 

Emitido pela Elucid Solutions 



Usuario: C050294 
	

Posicao do dia: 	11-09-2018 09:59:40 
Emitido pela Elucid Solutions 

CAEBECOO/CAEENCOB - RESULTAD6 	1 ENCONTRO DE CONTAS - DEMONSTRA /0 DE CONTRATOS ARRECADADOS 	v1.08.01 

Empresa : 1300 - COPEL Cmpt. Encontro: 08/2018 Taxa de Administracao 

Cliente: 44487306 - MUNICIPIO DE CAPANEMA Cmpt. Arrec. IP: 08/2018 Porcentagem: 0,00 % 

Convenio: 81680ECO Ref. Inic. Arrc.: Base: QTDE ARRECADADO 

Vigencia: 26/12/2002 	a Dia Limite Venc.: 01/08/2018 Valor Base: 95.306,64 

Receita 

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mes Anterior 

(-) Repasse / Cobranca Mes Anterior 

(+) Receita Mes Atual 

(=) Receita Total 

Despesa 

12.993,30 

12.993,30 

95.306,64 

95.306,64 

98.036,89 

0,00 

0,00 

0,00 

98.036,89 

0,00 

(2.730,25) 

(-) Debitos Arrecadados UCs do Convenio Classe 06 

(-) Debitos Arrecadados UCs do Convenio Glasse Diferente 06 

(-) Taxa Administrativa 

(-) Outras Despesas 

(=) Despesas Total 

(+) Acerto Manual no Mestre 

(=) Resultado do Encontro de Contas 

Cs 
C) 
C) 
	  C? 
Pagina: 	74 I 105 
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apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 alan.cazarim@copel.com  em nome de contratos.ip@copel.com  
Enviado em: 	 sexta-feira, 5 de outubro de 2018 15:02 
Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Re: RELATORIO DE FATURAS E CATRA DE EXCLUSIVIDADE 
Anexos: 	 Capanema.pdf; 06.2018.pdf; 07.2018.pdf; 08.2018.pdf 

Boa tarde, Maicon 

Segue como solicitado. 

A seguir, encaminho os tres Oltimos encontros de contas encaminhados ao municipio, onde consta a despesa corn 
energia para IP e urn resumo dos Oltimos 12 periodos utilizados para calculo da estimativa do contrato. 

Referenda Despesa 
09/2017 R$ 78.624,26 
10/2017 R$ 78.335,51 
11/2017 R$ 86.390,03 
12/2017 R$ 93.307,31 
01/2018 R$ 84.832,48 
02/2018 R$ 74.373,53 
03/2018 R$ 65.272,33 
04/2018 R$ 70.625,74 
05/2018 R$ 69.747,97 
06/2018 R$ 81.189,38 
07/2018 R$ 86.737,62 
08/2018 R.$ 98.036,89 

Att. 

Alan 

COPEL 
:sthbuicao 

Divisao de Arrecadagao e Cobranca Leste - VACLES 
Rua Prof. Brasilia Ovidio da Costa, 1703 - Santa Orriteria 
E-mail: contratos.ip@capel.com  I w✓ww.copel.com  
CEP 8031 0-1 30 - Curitiba - Parana 
Contratos: (041) 3331-3683 - Alan 

De: 	<apoiolicitacao@capanema.prgov.br> 
Para: 	<alan.cazarim@copel.com>, <contratosip@copel.com>, 
Data: 	05/10/2018 10:55 
Assunto: 	RELATORIO DE FATURAS E CATRA DE EXCLUSIVIDADE 

BOM DIA PREZADOS! 



000' 60 
REFERENTE AO CONTRATO A SER CELEBRADO DE CESSAO DE USO DOS POSTES PARA FINS DE ILUMINAcA 

POBLICA, ESTOU NO AGUARDO DA DOCUMENTKAO COMPLEMENTAR (RELATORIO DE FATURAS E CARTA 

DE EXCLUSIVIDADE), PARA DARMOS SEGUIMENTO ND FEITO! 

OBRIGADO! 

MAICON 
SETOR DE LICITAcoES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-virus. Recomenda-se que nao sejam 

abertos e/ou executados anexos de mensagens de conteUdo ou remetente duvidoso. 

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-virus. Recomenda-se que nao sejam abertos e/ou 
executados anexos de mensagens de conteildo ou remetente duvidoso. 
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Amelico-B-6116 
Prefeito Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

Protocolo NiArnero: 11 	 Capanema, 09 de outubro de 2018 

Assunto: Pregdo Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagao. 

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante Protocolo n° 11 o presente processo devera 
tramitar pelos setores competentes corn vistas: 

1 - A indicagao de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboragdo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatOrio, indicando a modalidade 
e o tipo de licitaedo a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragao da minuta do instrumento convocatOrio da licitagdo e da minuta do contrato; 

4 - Ao exame e aprovagao das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

Processo inexigibilidade: 11 	 Capanema, 09 de outubro de 2018 

PROTOCOLO NUMERO: 11 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio ntmero 11 expedido em 09/10/2018, informamos a existencia de 
previsao de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigacOes decorrentes da 
aquisigao constante do oficio nUmero supra, sendo que o pagamento sera efetuado através da Dotagao 
Or amentaria• 
DOTAcOES 

bterCiq 
c:ttia 
deSPesa 

COpta: 
da 
despesa 

Ftinciap.al- programatica FOnte - de 
recurso 

Natureza. da 
despesa 

Grupo:.da forite.  

2018 1440 08.002.15.452.1501.2164 507 3.3.90.39.00.00 De Exercicios Anteriores 

2018 1440 08.002.15.452.1501.2164 507 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

Cordialmente 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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1! cOPEL Contrato de Fomecimento de Energia Eletrica pare o Sistema de 
Iluminacao Publica corn Cessao de Postes para Fixag6o do Conjunto do 

Sistema de iluminagao Publics. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELETRICA PARA 0 SISTEMA DE ILUMINAcA0 
PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA 
FIXAcA0 DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINAcAO PUBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A COPEL DISTRIBUICAO S.A. E 0 MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, NA FORMA ABAIXO: 

A COPEL DISTRIBUIcA0 S.A. sociedade por agoes, concessionarias de servigo pUblico federal 

de distribuigao e comercializagao de energia eletrica, subsidiaria integral da Companhia 

Paranaense de Energia - COPEL, corn sede na Rua José Izidoro Biazetto, 158, em Curitiba - PR, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 

n.° 04.368.898/0001-06 e Inscrigao Estadual n.° 90.233.073-99, doravante denominada 

CONCESSIONARIA neste ato representada pelo seu Gerente de Divisao de Arrecadagao e 

Cobranga Leste, Sr. Evandro Luiz Zaclikevisc e o MUNICIPIO DE CAPANEMA inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.° 

75.972.760/0001-60, corn sede na Av Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP 85760-000 em 

Capanema, Estado do Parana doravante denominado MUNICIPIO, representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. Americo Belle, acordam em firmar o presente Contrato, mediante dispensa de 

licitagao corn amparo no Inciso XXII, do artigo 24. da Lei 8.666/93, conforme justificativa em anexo 

e Resolugao ANEEL 414/2010, em conformidade corn as clausulas e condigoes seguintes: 

Clausula Primeira - DO OBJETO 

1.1. 0 presente Contrato tern por objeto regular o fornecimento de energia eletrica destinado 
prestagao do servigo de iluminagao publica instalado em areas de dominio publico, assim tambern 
compreendidos os superpostes, pragas, luminarias ornamentais ou especiais, iluminagao especial, 
entre outros, corn cessao de uso dos postes, cuja detentora é a CONCESSIONARIA, para 
instalagao dos conjuntos do sistema de iluminagao pUblica de propriedade do MUNICIPIO. 

1.1.1. Os conjuntos do sistema de iluminagao publica para efeitos deste Contrato, 
compreendem as lampadas, reatores, reles fotoeletricos, bases para reles, bragos, 
luminarias, porta-lampadas (soquetes), ignitores, fios e outros que tenham por 
finalidade viabilizar a prestagao do servigo de iluminagao publica. 

1.1.2. 0 fornecimento de energia eletrica para iluminagao publica, nos termos inseridos 
na classificagao dada pela Resolugao ANEEL 414/2010 abrangera a iluminagao de 
ruas, pragas, avenidas, tuneis, passagens subterraneas, jardins, vias, estradas, 
passarelas, abrigos de usuarios de transportes coletivos, logradouros de uso comum e 
livre acesso, inclusive a iluminagao de monumentos, fachadas, fontes luminosas e 
obras de arte de valor histOrico, cultural ou ambiental, localizadas em areas pablicas, 
assim definidas por meio de legislagao especifica, exceto o fornecimento de energia 
eletrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para 
realizagao de quaisquer atividades distintas daquelas relacionadas nesta clausula. 

1 de 15 



000 
itS coml. 	 Contrato de Fornecimento de Energia Eletrica pare o Sistema de 

Iluminagao Publica corn Cessao de Pastes para Fixacao do Conjunto do 
Sisterna de iluminacao Publica. 

1.1.3 0 detalhamento dos procedimentos a serem observados obrigatoriamente pela 
CONCESSIONARIA e o MUNICIPIO referente as condigoes de acesso ao sistema 
&atria) para a realizagao dos services de operagao e manutengao das instalagoes de 
iluminagao pOblica sera disciplinado neste contrato através das clausulas contratuais 
que tratam do ACORDO OPERATIVO. 

1.2. A cessao de postes constante do item 1.1 abrange as redes de distribuigao urbanas e rurais, 
nao se aplicando aos postes que estejam ou que venham a ser reservados pela 
CONCESSIONARIA para sua utilizagao exciusiva, ou ainda, sua natureza ou finalidade impega ou 
inviabilize tecnicamente quaisquer outras instalagOes. 

1.3. Aplica-se ao objeto deste Contrato a seguinte legislagao, instrumentos, normas tecnicas e 
demais normas juriclicas, no que forem aplicaveis: 

a) Lei 8666/93 e alteragoes subsequentes; 
b) Lei Estadual 15608/2007 
c) Lei 9427, de 26 de Dezembro de 1996; 
d) Resolugao 414, de 09/09/2010, da Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL; 
e) NTC 841050 - Normas Tecnicas de Projeto de Iluminagao PCIblica; 
f) NTC 848500 a 848688 - Normas Tecnicas de Montagem de Redes de Iluminagao 
POblica; 
g) Norma Regulamentadora NR -10 - Seguranga em Instalagoes e Services em 
Eletricidade, do Ministerio do Trabalho e Emprego; 
h) Norma Regulamentadora NR -15 - Atividades e Operagoes Insalubres, do Ministerio 
do Trabalho e Emprego; e 
i) Norma Regulamentadora NR - 6 - Equipamentos de Protegao Individual, do Ministerio 
do Trabalho e Emprego. 
j) PRODIST — Procedimentos de Distribuigao de Energia Eletrica no sistema eletrico 
nacional e seus respectivos medulos. 

1.3.1. As normas tecnicas - NTCs integrantes desse item podem ser consultadas no 
enderego eletronico www.copel.com  e a Resolugao ANEEL 414/2010 pode ser 
consultada no enderego eletrenico da Agenda Nacional de Energia Eletrica - ANEEL — 
www.aneel.gov.br, sobre as quais as Partes se obrigam, cada uma por si, a se manter 
atualizada dos seus conte0dos. 

Clausula Segunda — DA PROIBIcA0 DE CESSAO, LOCAcA0 OU EMPRESTIMO DOS 
POSTES OU DE SUA UTILIZAcA0 PARA FINS NAO PREVISTOS NO CONTRATO 

2.1.E vedada ao MUNICIPIO, a cessao, locagao ou o emprestimo, a qualquer Mule, dos pontos 
de fixagao ou espagos nos postes de propriedade da CONCESSIONARIA, bem como a alteragao 
da finalidade do seu use descrito no item 1.1 da Clausula Primeira e tambem o compartilhamento 
com terceiros, das instalagoes de sua propriedade, objeto da presente cessao. 
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COPEL 	 Contrato de Fornecimento de Energia Eletrica para o Sistema de 
Iluminacao POblica corn Cessao de Postes para Fixacap do Conjunto do 

Sistema de Iluminacao Publica. 

Clausula Terceira — DO ACORDO OPERATIVO PARA A UTILIZAcA0 DE POSTES 

3.1. Sempre que o MUNICIPIO pretender utilizar postes de propriedade da CONCESSIONARIA, 
devera promover pedido por escrito, acompanhado da respectiva ART (Anotagao de 
Responsabilidade Monica), contendo, em anexo, o projeto e a especificagao tecnica dos 
conjuntos do sistema de iluminagao publica a serem instalados ou modificados no posteamento 
existente, igualmente para implanta9ao de novos postes e/ou ampliacao do sistema de iluminagao 
publica, sendo vedado ao MUNICIPIO iniciar os trabalhos enquanto nao houver a aprovagao 
formal da CONCESSIONARIA. 

3.1.1. No caso de ocorrer instalagao de quaisquer equipamentos, inclusive materiais ou 
condutores, de propriedade do MUNICIPIO nos postes da CONCESSIONARIA, bem 
como implantagao de novos postes e/ou ampliagao do sistema de iluminagao publica 
sem sua previa anuencia, os mesmos deverao ser removidos, ou devera ser 
apresentado toda a documentagao necessaria para fins de regularizagao em ate 30 
(trinta) dias Oteis, contados do recebimento da notificagao expedida pela 
CONCESSIONARIA. Caso o MUNICIPIO nao apresente a documentagao necessaria 
para a regularizagao e/ou nao tenha removido os equipamentos instalados a revelia, a 
CONCESSIONARIA se reserva ao direito de adotar medidas restritivas de nao aprovar 
novos projetos de propriedade do MUNICIPIO ate que seja providenciado a 
regularizagao da situagao. 

3.1.2. 0 MUNICIPIO deve informar a CONCESSIONARIA toda e qualquer alteragao de 
carga no acervo de iluminagao pOblica para a devida atualizagao cadastral. 

3.1.3 — Caso a CONCESSIONARIA constate carga de terceiros ligada no sistema de 
iluminagao publica sendo faturada, cabers ao MUNICIPIO, como titular pelo consumo 
de energia eletrica do sistema de iluminagao pUblica, identificar e notificar o 
responsavel pelo consumo para que regularize a situagao junto a CONCESSIONARIA 
dentro do prazo de 30 dias contados do recebimento da notificagao expedida pela 
CONCESSIONARIA. 

3.2. As ocupagaes previstas neste Contrato deverao ser realizadas em estrita observancia as 
Normas Tecnicas Brasileiras, as determinagOes dos poderes pOblicos, aos padraes estabelecidos 
nas normas tecnicas - NTCs supra mencionadas e as demais disposigoes contidas neste 
Contrato. 

3.2.1. Na hip6tese de serem constatadas ocupagoes dos postes de propriedade da 
CONCESSIONARIA, os quais se encontrem em desacordo corn o contido no presente 
Contrato e respectivas Normas Tecnicas - NTCs, a CONCESSIONARIA notificara o 
MUNICIPIO para promover a regularizagao no prazo de 30 (trinta) dias. 

3.2.1.1. A regularizagao sera realizada pela CONCESSIONARIA, de forma 
imediata, nos casos de urgencia e emergencia, em que a ocupagao apresentar 
risco a seguranga de terceiros ou ao prOprio sistema eletrico, respondendo o 
MUNICIPIO pelos danos e ressarcimento de despesas, inclusive perante terceiros e 
seus prepostos contratados. 

3.2.2. Se as instalagoes do MUNICIPIO acarretarem esforgos superiores a resistencia 
nominal do poste e tais esforgos exigirem modificagOes nas instalagoes da 
CONCESSIONARIA, as despesas decorrentes correrao por conta do MUNICIPIO, 
observadas as demais disposigoes deste Contrato. 
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it% COPEL c 	 Contrato de Fomecimento de Energia Eletrica pare o Sistema de 
Iluminacao nblica corn Cessao de Pastes para Fixacap do Conjunto do 

Sistema de iluminagao Publica. 

3.2.3. Caso o MUNICIPIO constate, antes de instalar os conjuntos do sistema de 
iluminagao pUblica, a existencia de postes que contenham defeitos, trincas, rachaduras 
ou qualquer outra anomalia que possa comprometer a resistencia mecanica ou oferecer 
risco a seguranga, devera encaminhar correspondencia a CONCESSIONARIA para 
uma avaliagao tecnica adequada, ficando a criteria da CONCESSIONARIA deliberar 
sobre eventual substituicao dos postes para, posteriormente ser objeto de cessao ao 
MUNICIPIO. 

3.3. Quando, para permitir a instalagao ou modificagao do conjunto do sistema de iluminagao 
publica, for necessario introduzir modificagoes no posteamento, inclusive substituigao de postes e 
adjacentes, tais como: reforgos de rede, instalagoes de escoramento, modificagoes nas 
instalagOes existentes nos postes, ou ainda, intercalar postes aos je existentes, a 
CONCESSIONARIA, a pedido do MUNICIPIO, podera executar as obras as expensas do 
solicitante, mediante instrumento proprio, ficando as alteragoes pleiteadas, inclusive na rede de 
distribuigao de energia, incorporadas ao patrim6nio da CONCESSIONARIA, conforme dispOe a 
legislagao do setor eletrico acima descrita, bem coma nos termos das clausulas ora estabelecidas 
neste pacto, nao cabendo ao MUNICIPIO qualquer direito reivindicatorio e/ou de carater 
indenizatario decorrentes das alteragOes solicitadas. 

3.4. A CONCESSIONARIA, ao seu exclusivo criteria, podera ceder os postes objeto da presente 
cessao a terceiros, desde que observados os cuidados que garantam a integridade do conjunto do 
sistema de iluminagao pOblica do MUNICIPIO que estiverem instalados nos mesmos. 

3.5. Quando houver necessidade da CONCESSIONARIA substituir ou remanejar os postes objeto 
de cessao que estiverem compartilhados corn outros ocupantes, cabers ao MUNICIPIO a 

responsabilidade pelo remanejamento de suas instalagoes, sem quaisquer onus a 
CONCESSIONARIA. 

3.5.1. A CONCESSIONARIA comunicara formalmente o MUNICIPIO acerca da 
obrigatoriedade de promover os ajustes necessarios, corn antecedencia minima de 5 
(cinco) dias Citeis antes do remanejamento. 

3.5.2. Ern caso de situagao ennergencialca connunicagao sera efetuada pelo meio mais 
rapid° disponivel, sendo que o MUNICIPIO devera tomar as suas providencias em 
relagao ao remanejamento das suas instalagoes imediatamente a comunicagao pela 
CONCESSIONARIA. 

3.5.3. Caso o MUNICIPIO nao promova os atos necessarios ao remanejamento das 
instalagoes, a CONCESSIONARIA, através de equipe prapria ou contratada, executara 
os servigos visando salvaguardar a seguranga de pessoas, de suas instalagoes e de 
terceiros, cujas despesas correrao as expensas do MUNICIPIO. 

3.5.4. Na ocorrencia do previsto no item 3.5.3, a CONCESSIONARIA encaminhara as 
notas fiscais contas de energia eletrica relativas aos servigos prestados ao MUNICIPIO 
no prazo maxima de 30 (trinta) dias apas sua execugao. 

3.5.5 Quando houver necessidade de modificagoes nas instalagOes de uma ou de 
ambas as partes par solicitagao de terceiros ou de orgaos pUblicos, cada parte tomara 
as providencias correspondentes aos bens de sua propriedade, bem como suportara 
integralmente corn os custos envolvidos no procedimento, sem que estas medidas 
impliquem em embaragos ou obstaculos a execugao dos servigos. 
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a% corm 
	 Contrato de Fornecimento de Energia Eletrica para o Sistema de 

ilunninagao PCiblica corn Cessao de Postes para Fixac5o do Conjunto do 
Sistema de liuminagao Publica. 

3.6. A CONCESSIONARIA ficara isenta de qualquer despesa relativa a eventuais modificagoes de 
sua rede de distribuigao de energia eletrica ou instalagoes, no caso em que a modificagao se faga 
necessaria exclusivannente para viabilizar obras nas instalagOes do MUNICIPIO, cujo onus sera 
suportado exclusivamente pelo MUNICIPIO. 

3.7. Caso a CONCESSIONARIA entenda conveniente a retirada de postes em face de sua 
desnecessidade, os quais encontrem-se em utilizagao pelo MUNICIPIO, cumpre 
CONCESSIONARIA comunicar formalmente o MUNICIPIO, corn antecedencia minima de 15 
(quinze) dias corridos, contados da data programada da retirada do poste. 

3.7.1. Caso o MUNICIPIO nao demonstre interesse pela aquisigao ou na hipOtese do 
Poder POblico Estadual ou Federal manifestarem-se contrarios a permanencia dos 
postes, devera o MUNICIPIO remover as suas instalagoes dentro do prazo a ser 
combinado entre as partes. 

3.7.2. Caso o MUNICIPIO manifeste-se formalmente no sentido de continuar o use dos 
postes mencionados, desde que nao contrarie posturas,  ou disposigoes dos organs 

cabers ao MUNICIPIO pagar a CONCESSIONARIA o prego relativo a este 
ativo, que passara a integrar o patrim6nio do MUNICIPIO. Nesta hipOtese, as eventuais 
adequagOes das instalagoes eletricas para possibilitar a continuidade do funcionamento 
do sistema de iluminagao publica, correrao por conta do MUNICIPIO. 

3.8. Em havendo desocupagao dos postes pelo MUNICIPIO, conforme previsto no item 3.7.1, este 
devera informar a CONCESSIONARIA, por escrito, dentro do prazo de 7 (sete) dias corridos, 
contados da data do evento, para as providencias de ajuste do faturamento do consumo de 
energia eletrica da iluminagao publica. 

3.8.1. Para os casos de alteragoes no sistema de iluminagao publica, tais como tipo e 
ou potencia da lampada, reatores ou de qualquer outro equipamento, devera o 
MUNICIPIO submeter a referida alteragao para analise e liberagao do setor tecnico da 
CONCESSIONARIA, por meio de officio (fornecer o catalog° com as especificagoes 
tecnicas) e projeto tecnico para depois iniciar a execugao da obra. 

3.9. Sempre que necessario, sera° promovidas reunioes tecnicas entre as partes, com o objetivo 
de esclarecer duvidas, discutir pianos, projetos e programas de expansao e ou meihorias, enfim, 
tratar de questOes afetas ao contrato. 

3.10. Compete as partes zelarem pela conservagao e manutengao dos seus bens e instalagOes, 
bem como pelos bens e instalagaes de terceiros, respondendo isoladamente por quaisquer danos 
ou prejuizos causados a pessoas, bens e ou instalagOes, decorrentes de ato, omissao ou fato de 
sua exciusiva responsabilidade. 

3.10.1. 0 MUNICIPIO nao podera, em nenhuma hipOtese, alterar, danificar, encobrir ou 
deslocar placas de identificagao da CONCESSIONARIA ou de qualquer outra ocupante, 
exceto em caso de anuencia previa e expressa do terceiro ou da CONCESSIONARIA. 
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Contrato de Fornecimento de Energia Eletrica para o Sistema de 
Iluminacao Publica corn Cessao de Postes para Fixacao do Conjunto do 

Sistema de liuminagao 

Clausula Quarta — DO ACORDO OPERATIVO PARA A MANUTEKAO, AMPLIACAO, 
EFICIENTIZAgA0 OU MELHORIA DO SISTEMA DE iLumiNAgAo PUBLICA 

4.1. Os servicos de nnanutencao e as obras de ampliagao, eficientizacao ou melhoria do sistema 
de iluminagao pUblica, sao de inteira responsabilidade e Onus do MUNICIPIO. 

4.1.1. Fica facultado ao MUNICIPIO executar as obras de ampliagao, eficientizageo ou 
melhoria do sistema de iluminagao pCiblica por meio de contratacao de empreiteira que 
esteja regularmente inscrita no Cadastro Centralizado da CONCESSIONARIA, devendo 
ser observados os demais dispositivos deste contrato. Entretanto, os respectivos 
projetos deverao ser submetidos a autorizacao previa da CONCESSIONARIA. 

4.1.2. As obras somente poderao ser executadas apOs aprovagao da 
CONCESSIONARIA e, apOs a conclusao da obra cabers ao MUNICIPIO comunicar 
formalmente a CONCESSIONARIA para que sejam efetuadas as vistorias, atualizacoes 
cadastrais e sistema de faturamento. 

4.2. As lempadas e respectivos equipamentos auxiliares avariados deverao ser substituidos por 
outros de igual potencia e especificagao tecnica, de modo a nao desatualizar o cadastro da rede 
de distribuicao de energia eletrica da CONCESSIONARIA e nao refletir na respectiva carga para 
efeito de faturamento do consumo de energia eletrica. 

4.2.1. Havendo necessidade de serem substituidas lampadas e equipamentos 
auxiliares por outros de potencia e especificacao diferentes dos existentes, bem como a 
ampliagao do sistema de iluminagao publica, deverao ser encaminhados a relacao das 
configuragoes das lampadas e os respectivos projetos a CONCESSIONARIA, para 
analise e aprovagao e, apOs conclusao, atualizacao cadastral da rede de distribuicao de 
energia eletrica e do sistema de faturamento. A obra somente podera ser executada 
ap6s a aprovagao da CONCESSIONARIA. 

4.2.2. A conexao dos novos equipamentos devera ser efetuada nas mesmas fases da 
rede de distribuicao de energia eletrica onde se encontrava o equipamento anterior, 
corn vistas a manter o balanceamento do respectivo circuito eletrico. 

4.2.3 0 MUNICIPIO devera realizar periodicamente inspecoes diurnas no sistema de 
iluminagao pUblica visando identificar e normalizar os pontos que estejam acesos 
ininterruptamente de modo a manter, no maxim°, 5% (cinco por cento) de lempadas 
acesas desnecessariamente. Ultrapassado esse limite, a CONCESSIONARIA se 
reserve o direito de acrescentar este consumo adicional no faturamento mensal. 

4.3. A CONCESSIONARIA reserve o direito de proceder, periodicamente, fiscalizagoes, 
levantamento, recontagem ou conferencia das quantidades e potencies instaladas, devidamente 
registradas em documento especifico, cujas divergencias sera° objeto de atualizageo para efeito 
de faturamento do consumo mensal de energia eletrica, conforme a Clausula Oitava deste 
Contrato. 

4.3.1. Nao tendo havido acompanhamento ou participagao de representantes do 
MUNICIPIO nos levantamentos, recontagens ou conferencias que alterem as 
quantidades e potencias de lempadas e equipamentos auxiliares, fica assegurado ao 
mesmo o direito de conferencia e certificagao das alteragOes apresentadas pela 
CONCESSIONARIA. Os ajustes de cadastro e faturamento resultantes sera° efetuados 
a partir de entao. 
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4.4. E de inteira responsabilidade do MUNICIPIO, a manutencao e/ou substituicao da 
infraestrutura (postes, postes ornamentais, superpostes, etc.), utilizadas para sustentagao dos 
conjuntos do sistema de iluminacao pCiblica de sua propriedade. 

4.5. A CONCESSIONARIA, alenn das atualizacoes mencionadas no item 4.2.1, atualizara tambern 
a carga instalada, nos seus controles internos, visando o ajuste do consumo de energia eletrica 
para efeito de faturamento, na proporg5o verificada nas substituicoes referidas nos itens 4.1.1 e 
4.1.2. 

4.6. Caso o MUNICIPIO venha instalar equipamentos automaticos de controle de carga que 
reduzam o consumo de energia eletrica do sistema de iluminacao publica, os quais devem ser 
submetidos a apreciagao do Orgao oficial e competente, tal fato devera ser comunicado 
formalmente a CONCESSIONARIA para que esta proceda a revisao da estimativa de consumo. 

4.7. Caso o MUNICIPIO pretenda a instalagao de luminarias especiais nos postes da 
CONCESSIONARIA, corn o objetivo de melhorar a qualidade do sistema da iluminagao publica, 
devera ser observado: 

4.7.1. A instalacao de luminarias especiais pelo MUNICIPIO devera estar em 
conformidade corn o estabelecido nas normas tecnicas - NTCs da CONCESSIONARIA, 
conforme mencionado neste pacto. 

4.7.2. 0 MUNICIPIO assume a responsabilidade por danos materiais e pessoais.que 
possam ser causados pelo impacto de veiculos as instalacoes da CONCESSIONARIA 
ou a terceiro durante todo o period() em que as luminarias especiais se mantiverem 
instaladas. 

4.7.3. Caso a instalacao de luminarias especiais represente incompatibilidade corn a 
rede de distribuicao de energia eletrica ou corn os sistemas de outras empresas 
ocupantes do poste que configurem dificuldades a circulagao de veiculos, cabers ao 
MUNICIPIO a responsabilidade pelos custos derivados da necessaria adequacao. 

Clausula Quinta - DAS CONDIOES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

5.1. 0 fornecimento de energia eletrica de que trata o presente Contrato esta subordinado as 
Condigoes Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica, estabelecidas pela Resolugao ANEEL 
414/2010 e demais legislaceies pertinentes, as quais prevalecerao nos casos omissos ou em 
eventuais divergOncias. 

5.1.1. Quaisquer modificacoes supervenientes na referida legislacao, que venham a 
repercutir nos ajustes estabelecidos neste Contrato ou nas Condicoes de Fornecimento 
de Energia Eletrica, considerar-se-äo autornaticas e imediatamente aplicaveis. 

5.1.2. Os criterios que contemplem as falhas no funcionamento do sistema eletrico, 
quando aplicaveis, sao tratados conforme regulamentagao especifica. 

5.2. 0 MUNICIPIO compromete-se a nao ligar geradores de energia eletrica em paralelo corn o 
sistema da CONCESSIONARIA. Compromete-se, tambem, a instalar, as suas expensas, 
equipamentos destinados a reduzir para os niveis definidos na legislacao, os disturbios 
provocados no sistema eletrico da CONCESSIONARIA, pela utilizacao por parte do MUNICIPIO, 
de cargas que possam provocar tais distOrbios, inclusive, os destinados a melhoria do fator de 
potencia. 
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5.2.1. 0 MUNICIPIO declara estar ciente que, na inobservancia dos termos desta 
clausula e das Condigoes Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica estabelecidas 
pela Resolugao ANEEL 414/2010 que integram o presente Contrato, ficara responsavel 
pelos danos eventualmente causados a CONCESSIONARIA e ou a terceiros. 

Clausula Sexta - DO PONTO DE ENTREGA E DA TENSAO DE FORNECIMENTO 

6.1. 0 ponto de entrega de energia eletrica para o sistema de iluminagao publica sera a conexao 
da rede de distribuigao de energia eletrica da CONCESSIONARIA corn as instalagOes eletricas do 
sistema de iluminagao publica, quando estas pertencerem ao MUNICIPIO, nos termos 
disciplinados nas Condigoes Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica determinadas pela 
Resolugao ANEEL 414/2010. 

6.2. A energia eletrica sera fornecida através da rede secundaria de distribuigao de energia 
eletrica, ern corrente alternada, tensao de 127/220 Volts corn frequencia de 60 Hz. 

6.3. Eventual mudanga das especificagoes de atendimento de que trata esta clausula e 
respectivos itens, por iniciativa do MUNICIPIO, dependera da existencia de viabilidade tecnica no 
sistema e previa aprovagao da CONCESSIONARIA. 

Clausula Setima — DOS PREgOS, TARIFAS E REAJUSTES TARIFARIOS 

7.1. Sera° aplicadas as tarifas de fornecimento de energia eletrica estabelecidas para a classe 
Iluminagao 136blica ou equivalente, bem como os respectivos reajustes tarifarios, conforme 
determinagao da Agenda Nacional de Energia Eletrica - ANEEL por meio de ResolugOes 
es pecificas. 

7.1.1. Conforme determinagao da Resolugao ANEEL 414/2010, a tarifa a ser aplicada 
para fornecimento de energia eletrica para o sistema de Iluminagao PUblica, nos termos 
deste Contrato, e a do subgrupo B4a, ern conformidade corn o ponto de entrega 
definido no item 6.1, da Clausula Sexta. 

7.1.2. Os tributos, encargos e taxas de servigo incidentes sobre o fornecimento e 
consumo de energia eletrica sac) aplicaveis de acordo corn a legislagao em vigor. 

7.2. Os postes serao cedidos para utilizagao a titulo gratuito, para fixagao dos equipamentos e 
componentes do conjunto do sistema de iluminagao pirblica. Os valores que forem devidos pelo 
MUNICIPIO relativos as obras de ampliagao, eficientizagao ou meihoria, bem como modificagoes 
que forem necessarias no posteamento, danos causados e outros, serao objeto de orgamentos 
especificos. 

Clausula Oitava — DOS FATURAMENTOS, VENCIMENTOS, PAGAMENTOS E VALOR DO 
CONTRATO 

8.1. Os consumos de energia eletrica do sistema de ilunninag8o publica serao faturados corn base 
na quantidade e potencia das lampadas e respectivos equipamentos auxiliares instalados, 
considerando-se 11 horas e 52 minutos (onze horas e cinquenta e dois minutos) por dia para a 
iluminagao pCiblica normal e 24 horas (vinte e quatro horas) por dia, no caso de tOneis e demais 
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logradouros pUblicos que necessitem de iluminagao permanente, conforme determina a 
Resolugao ANEEL 414/2010, calculados de acordo corn a seguinte formula: 

kWh = 

  

W x horns 

1000 

  

    

kWh = [ W x horas / 1000 1 

Onde: 
kWh = Total do consumo a faturar; 
W= SomatOrio das potencias (em watts) das lampadas e equipamentos auxiliares x quantidades; 
horas = Quantidade de horas de funcionamento por dia em 11 horas e 52 minutos (onze horas e 
cinquenta e dois minutos) em caso de iluminagao publica normal ou 24 horas (vinte e quatro 
horas) em caso de necessidade de iluminagao publica permanente. (Em casos onde houver 
equipamento automatico de controle de carga que reduzam o consumo de energia eletrica do 
sistema de iluminagao pCiblica instalado, considerar o tempo de funcionamento programado); 
1000 = conversao de W em kW. 

8.2. 0 valor total da Nota Fiscal Conta de Energia Eletrica sera composto pelo valor resultante da 
aplicagao da tarifa sobre o consumo de energia eletrica faturado, acrescido dos tributos, encargos 
e taxas de servigo que incidirem sobre o fornecimento e faturamento do consumo de energia 
eletrica, bem como outros Onus de natureza legal, ainda que estabelecidos posteriormente a 
celebracao do presente Contrato. 

8.3. 0 vencimento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica sera de 10 (dez) dias Citeis ap6s a 
data da respectiva apresentageo pela CONCESSIONARIA, ressalvado o de consumo final. Para 
contagem deste prazo, exclui-se o dia da apresentagao e inclui-se o do vencimento. 

8.4. A CONCESSIONARIA podera emitir, a seu criteria, duplicatas das Notas Fiscais Contas de 
Energia Eletrica provenientes de consumo de energia eletrica, participagoes financeiras em obras 
de rede de distribuigeo de energia eletrica, exciusivamente para fornecimento de Iluminagao 

ou outros Onus de natureza legal. 

8.5. 0 atraso no pagamento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica implicara cobranga de 
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total das mesmas, o qual sera cobrado pela 
CONCESSIONARIA, alem da aplicagao de juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes e 
atualizagao monetaria corn base na variagao do Indice Geral de Pregos do Mercado - IGP-M da 
Fundageo Getillio Vargas, de forma pro-rata die. 

8.6. Decorridos 10 (dez) dias ap6s o vencimento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica 
sem a efetiva quitagao, a CONCESSIONARIA podera aplicar as sangoes pactuadas neste 
Contrato, bem como adotar as medidas legais cabiveis para a cobranga de seu credito. 

8.7. Alem das despesas de cobranga das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica de que trata o 
item 8.6, caso a CONCESSIONARIA recorra aos meios judiciais ou a servigos de cobranga por 
terceiros, o MUNICIPIO sera responsavel por todas as despesas de cobranga e respectivos 
honorarios advocaticios, custas judiciais, extrajudiciais e administrativas. 

8.8. Na eventual falta de pagamento do consumo de energia eletrica e/ou obras do sistema de 
iluminagao publica, por um periodo igual ou superior a 30 (trinta) dias, a CONCESSIONARIA 
ficara desobrigada em ceder postes para novas ampliagOes do sistema de iluminagao publica, ate 
que seja efetuado o acerto financeiro, sem prejuizo das demais sangoes previstas neste Contrato. 
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8.9. 0 nao pagamento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica ate as datas estabelecidas 
para os seus vencimentos, caracterizara desinteresse na continuidade do fornecimento da energia 
eletrica, ensejando, alem da multa, acrescimos e das penalidades cablveis, a suspensao do 
fornecimento de energia eletrica, apOs previa comunicagao formal. 

8.10. As divergencies de grandeza/valor de faturamento eventualmente havidas, nao serbo objeto 
de adiamento do faturamento emitido e do seu pagamento, sendo os respectivos ajustes 
processados no faturamento seguinte. 

8.11. A instalagao de novas cargas no sistema sem previa aprovagao da CONCESSIONARIA 
obrigara o MUNICIPIO ao pagamento do faturamento do consumo de energia eletrica retroativo a 
data da sua instalagao, conforme disp8e a Resolugao ANEEL 414/2010. 

8.12. A substituigao de lampadas e equipamentos auxiliares por diferentes tipos e potencias sem a 
devida comunicagao a CONCESSIONARIA acarreta diferengas no consumo de energia eletrica, 
que devem ser apuradas e faturadas, conforme dispoe a Resolugao ANEEL 414/2010. 

8.13. As instalagOes de pragas, calgadoes, passeios, jardins, fontes luminosas, entre outros, onde 
existir conjuntamente outras cargas, alenn da carga da iluminagao pUblica, tais como, motores 
para bomba de agua, compressores de fontes luminosas, aparelhos de som, ,inclusive tomadas 
para shows, feiras livres, entre outros, serao faturadas pela CONCESSIONARIA por meio de 
medidor na classe de consumo em que apresentar a major parcela da carga instalada. 

8.13.1. Havendo interesse do MUNICIPIO pelo faturamento da carga da iluminagao 
pUblica na tarifa do subgrupo B4a, este devera providenciar a separaoao da carga de 
iluminagao pUblica das demais cargas por meio de medigao exclusiva (medigao 
autonoma em relagao a iluminagao pOblica). 

8.14. 0 valor total do presente Contrato é estimado em R$ 1.057.000,00 (Um milhao e cinquenta e 
sete mil reais). 

8.15. As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta do Orgamento Geral do 
MUNICIPIO conforme legislagao especifica. 

Clausula Nona — DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAcoES DAS PARTES 

9.1. Independente de outros direitos advindos da presente relagao contratual é assegurado 
CONCESSIONARIA e ao MUNICIPIO, nos casos de realizagao das obras de ampliagao do 
sistema de iluminagao publica nos termos inseridos no presente pacto, o direito de, a qualquer 
tempo: 

a) Supervisionar e fiscalizar os servigos e obras que estiverem sendo realizados,  pela outra parte 
ou pelas suas contratadas, nas suas instalagoes, em postes da CONCESSIONARIA, bem como 
em relagao aos cuidados que devem ser dispensados aos seus ativos e a continuidade do servigo 
de distribuigao de energia eletrica; 

b) Sustar os servigos e obras, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar 
esta medida necessaria a sua boa execugao, a seguranga ou a salvaguarda dos interesses das 
partes; 
c) Supervisionar e fiscalizar o use e a destinagao do objeto deste Contrato, solicitando a imediata 
retirada de quaisquer bens, equipamentos e/ou instalagoes do MUNICIPIO instalados na rede de 
distribuigao de energia eletrica da CONCESSIONARIA e que nao estiverem previstos no presente 
Contrato; e 
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d) Fiscalizar o cumprimento do presente contrato, como tambem requerer ao MUNICIPIO a 
suspensao, temporaria ou definitiva, de toda obra em que as condigOes mencionadas neste 
instrumento nao estiverem sendo observadas e/ou mantidas. 

9.2. Da mesma forma, podera o MUNICIPIO supervisionar e fiscalizar os servigos que forem 
realizados pela CONCESSIONARIA ou suas contratadas, na execuc5o das suas obras, no que se 

referir aos cuidados dispensados aos conjuntos do sistema de iluminagao publica que forem de 
propriedade do mesmo. 

9.3. A fiscalizagao que for efetuada pela CONCESSIONARIA ou pelo MUNICIPIO nao exime suas 
responsabilidades por danos ou prejuizos que as suas instalagoes vierem a causar a outra ou a 
terceiros. 

9.4. As PARTES deverao comunicar uma a outra, imediatamente apOs o seu recebimento, 
qualquer reclamagao, intimagao, interpelagao ou agaci de terceiros, que de alguma forma possa 
implicar responsabilidade das mesmas, sob pena de ficar responsavel pelos onus decorrentes. 

9.5. Sera permitido a CONCESSIONARIA e ao MUNICIPIO, através de seus tecnicos, o Iivre 
acesso aos postes, para proceder as manutengoes preventivas ou corretivas nas suas 
instalagoes, desde que devidamente identificados. 

9.6. Fica assegurado a CONCESSIONARIA e ao MUNICIPIO o direito de, a qualquer tempo, 
obterem entre si os esclarecimentos e as informagOes tecnicas que julgarem necessarios. 

9.7. 0 MUNICIPIO devera identificar os veiculos e exigir das suas contratadas e prepostos, o uso 
de crachas de identificagao, quando da execugao de servigos a serem realizados nas 
infraestruturas da CONCESSIONARIA e/ou na manutengao do sistema de iluminagao pOblica. Na 
realizagao das tarefas, quaisquer empregados, quer do MUNICIPIO ou de terceiro contratado, 
deverao fazer uso dos equipamentos de seguranga previstos na Norma Regulamentadora - NR 6. 

9.8. Quando o MUNICIPIO identificar eventual necessidade de implementar modificagoes no 
posteamento existente e/ou de instalagao de novos postes, o projeto e a construgao poderao ser 
realizados corn recursos do MUNICIPIO ou através de terceiro contratado devidamente habilitado 
e cadastrado junto a CONCESSIONARIA. 

9.8.1. 0 MUNICIPIO compromete-se a utilizar somente pessoal habilitado e cumprir as 
Normas Tecnicas e Regulamentadoras mencionadas no presente pacto, para a 
execugao dos servigos tecnicos e administrativos, que se fizerem necessarios nas 
instalagOes e manutengao dos conjuntos do sistema de iluminagao pUblica, na rede de 
distribuigao de energia eletrica da CONCESSIONARIA, bem como manter seus 
responsaveis tecnicos devidamente habilitados junto ao CREA (Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 

9.9. Para a execugao das atividades, sempre que necessario, obrigatoriamente Bever-se-a 
agendar o desligamento junto a CONCESSIONARIA. 
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Clausula Decima - DAS RESPONSABILIDADES 

10.1. Caso uma das PARTES venha a ser acionada ou notificada a ressarcir despesas ou 
qualquer outra forma de compensagao financeira por eventuais danos ou prejuizos sofridos por 
terceiros em decorrencia de agao ou omissao da outra, a PARTE que foi acionada, conforme o 

caso, ou denunciara a lide a parte faltosa ou devera notifica-la para integrar a relagao e, na 
hipOtese de ser compelida a arcar corn os valores, sera ressarcida pela PARTE faltosa, sem 

prejuizo das demais penalidades previstas neste Contrato. 

10.2. 0 nao cumprimento de qualquer das Clausulas, e em especial as clausulas 3a, 4a  e 8a, deste 

Contrato pelo MUNICIPIO, implicara na suspensao do direito de utilizagao de novas postes, ate 
sua regularizagao, sem prejuizo das demais medidas administrativas e judiciais a serem tomadas 
pela CONCESSIONARIA, desde que devidamente apurado e documentado, garantindo o direito 
ao contraditorio e a ampla defesa. 

10.3. Independente das demais penalidades previstas neste Contrato, todas as sangoes impostas 
a uma das PARTES, comprovadamente decorrentes de causa atribuivel a outra, serao 
integralmente de responsabilidade da PARTE faltosa. 

10.4. Em caso, de avarias ou defeitos ocorridos em equipamentos, bens ou instalagoes da 
CONCESSIONARIA, decorrentes de agao ou omissao do MUNICIPIO, cabers a este indenizar os 
prejuizos apurados, inclusive os relativos aos danos diretos ou indiretos e lucros cessantes 
decorrentes das interrupgoes de fornecimento de energia aos consumidores, resuitantes de tais 
avarias ou defeitos, conforme preve a legislagao vigente, cabendo da mesma forma a 
CONCESSIONARIA indenizar os prejuizos por ela causados nas instalagOes do sistema de 
iluminagao pUblica do MUNICIPIO. 

10.5. Nenhuma das partes responders a outra pelos prejuizos advindos de caso fortuito ou forga 
major, hip6tese em que cada uma arcara corn as despesas relativas a reposigao ou reparagao de 
suas pr6prias instalagOes. 

10.5.1. Os danos provenientes de adversidades climaticas, abalos sismicos e outros 
provocados por forgas naturais, bem como os atribuiveis a causas inevitaveis pelas 
partes, sera° considerados como caso fortuito ou forga major, exceto em casos corn 
reclamagao preexistente por escrito sobre as condigoes das respectivas instalagoes, ha 
mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da formalizagao da reclamagao, sem 
quaisquer providencias da outra contratante. 

10.6. Nos casos de danos causados por terceiros, cada parte efetuara a recomposigao das suas 
instalagOes e apresentara separadamente ao responsavel pelos danos, orgamento referente ao 
ressarcimento dos prejuizos. 

10.7. 0 MUNICIPIO sera responsabilizado por quaisquer danos que vier a causar na infraestrutura 
da CONCESSIONARIA, bem como pelos danos diretos, indiretos e lucros cessantes decorrentes 
da interrupgao no fornecimento de energia eletrica, em face da ocupagao ou depocupagao dos 
pastes, de manutengoes preventivas ou corretivas nas instalagoes do MUNICIPIO ou ainda, 
derivados de atendimentos aos usuarios do sistema de iluminagao 

10.8. A CONCESSIONARIA sera responsavel por quaisquer danos que vier a causar na infraestrutura do MUNICIPIO e pela recomposigao do pavimento, entre outros, quando as obras 
forem realizadas por ela ou por suas contratadas, bem como a remocao de terra, entulhos, sobras 
e material salvado. Nao havendo essas providencias por parte da 

CONCESSIONARIA ou de suas contratadas no prazo maxima de 30 (trinta) dias da realizagao da obra, o MUNICIPIO tomara as 
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providencias necessaries mediante a cobranca dos dispendios ocorridos junto a 
CONCESSIONARIA por meio de documento habil. 

10.9. A CONCESSIONARIA nao podera ser responsabilizada, junto aos usuarios dos servicos de 
iluminacao pOblica, por eventuais atrasos na sua ativacao, ocasionados por dificuldades no 
cumprimento dos cronogramas de obras por parte do MUNICIPIO, bem como por eventuais 
interrupcoes que possam vir a ocorrer no fornecimento de energia eletrica, em decorrencia de 
danos causados por terceiros no sistema eletrico de distribuigeo e em caso de forga major. 

Clausula Onze — DO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

11.1. 0 presente Contrato tele vigencia de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. 

11.2. 0 contrato podera ser prorrogado automaticamente por mais 12 (doze) meses e assim 
sucessivamente, desde que nao haja manifestagao expressa em contrario por uma das PARTES, 
corn antecedencia minima de 180 (cento e oitenta) dias em relagao ao termino da sua vigencia, 
limitado a 60 (sessenta) meses. 

Clausula Doze — DAS CONDIcOES PARA RESCISAO 

12.1. Sem prejuizo da aplicacao das penalidades previstas neste Contrato, considerar-se-6 
rescindido de pleno direito o presente Contrato, independente de notifica0o judicial ou 
extrajudicial, no caso de infrageo de qualquer de suas clausulas ou da legislacao disciplinadora 
dos servicos de energia eletrica a qual este subordinado, apes sua apurageo em procedimento 
administrative, assegurando-se a parte contraria amplo direito de defesa e ao contraditorio, 
respondendo a parte infratora pelos prejuizos que causar a outra. 

12.2. 0 presente Contrato podera ser rescindido ainda, mediante aviso por escrito, por qualquer 
das partes nas seguintes hipOteses: 

a) Atraso no pagamento de qualquer das obrigagOes oriundas do presente Contrato, por 
mais de 90 (noventa) dias; 
b) Descumprimento ou cumprimento irregular das suas clausulas e condigoes, bem 
como de outros dispositivos vigentes; 
c) Alteracao da finalidade de use das instalagoes do MUNICIPIO ou agregagao de 
outros servicos nao previstos neste Contrato, sem a previa anuencia da 
CONCESSIONARIA; 
d) Alteracoes constitucionais, legais ou estatutarias, que prejudiquem capacidade de 
executar as obrigacoes deste Contrato; 
e) Superveniencia de caso fortuito ou de for-9a major, impeditivo da continuidade deste 
Contrato; 
f) Por acordo entre as partes; e 
g) Nos demais casos previstos em lei. 

12.3. Na hipOtese de rescisao do presente Contrato o MUNICIPIO se obriga a retirar os conjuntos 
do sistema de iluminagao publica descritos no item 1.1.1, no prazo de 90 (Noventa) dias contados 
do recebimento da notificagao, sem qualquer onus para a CONCESSIONARIA, nao cabendo qualquer indenizacao, compensagao ou acrescimos em favor do MUNICIPIO. Neste caso, o MUNICIPIO assumira todos os prejuizos eventualmente causados ao sistema de distribuicao de 
energia eletrica advindos de negligencia, impericia ou imprudencia na desocupacao dos postes. 
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000 
Contrato de Fomecimento de Energia Eletrica pare o Sistema de 

Iluminagao POblica corn Cessao de Pastes para Fixap5o do Conjunto do 
Sistema de liuminagao POOlice. 

12.3.1. Na ocorrencia do contido no item 12.3, cabers ao MUNICIPIO providenciar outra 
infraestrutura para a fixagao dos conjuntos do sistema de iluminagao publics, dentro do 
prazo estipulado. 

12.4. A rescisao do presente Contrato nao exime o MUNICIPIO do pagamento de qualquer debit° 

dele decorrente. 

Clausula Treze - DO FORO ELEITO PELAS PARTES 

13.1. Este Contrato sera regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo corn as leis 
brasileiras e regulamentos da Agencia Reguladora e, subsidiariamente, pelos principios gerais do 
Direito e pela equidade, nessa ordem. 

13.2. Em caso de recurso inevitavel ao Poder Judiciario, fica eleito de comum acordo entre as 
partes, corn expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da 
Comarca que pertence o MUNICIPIO, para qualquer agar) que porventura vier a ser movida por 
qualquer das partes para o fiel cumprimento deste Contrato. 

Clausula Quatorze — DO ATENDIMENTO A PARAMETROS DE QUALIDADE, SEGURANCA E 
PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE. 

14.1. As partes obrigam-se a atender aos parametros de qualidade, seguranga e protegao ao meio 
ambiente estabelecido pelos orgaos competentes e legislagao vigente. 

Clausula Quinze - DAS DISPOSIPOES GERAIS 

15.1. Qualquer tolerancia das partes em relagao ao descumprimento de qualquer das clausulas do 
presente Contrato nao importara em renCincia ou precedente, novageo ou alteragao da mesma, 
cujo cumprimento continuara exigivel, em todos os seus termos e a qualquer tempo. 

15.2. 0 presente Contrato nao imports em copropriedade das partes sobre qualquer ativo que for 
de propriedade exciusiva da outra. 

15.3. As notificagoes de uma parte a outra ou as recebidas de terceiros e que sejam de mirtuo 
interesse deverao ser feitas por escrito e entregues sob protocolo ou pelo correio, mediante aviso 
de recebimento no enderego designado pelas partes para tal fim, de modo a poder comprovar-se, 
devidamente, a data da entrega ou do recebimento. 

15.4. Este Contrato é reconhecido pelo MUNICIPIO como titulo executivo, na forma dos artigos 
583 e 585, II, do Codigo de Processo Civil, para efeito de cobranga de todos os valores apurados, 
nos casos previstos neste Contrato. Contudo, na existencia de eventuais debitos do MUNICIPIO 
de natureza civet, tributaria, trabaihistas, previdenciarios ou quaisquer outros decorrentes de 
contratos anteriormente celebrados corn a CONCESSIONARIA, que venham a ser a qualquer tempo apurados, o MUNICIPIO se compromete a quita-los e ressarcir a CONCESSIONARIA de qualquer valor por ela incorrido corn a quitagao dos referidos debitos. 

15.5. Os direitos e obrigagoes decorrentes deste Contrato transmitem-se aos sucessores das 
partes contratantes. 

15.6. Fica estabelecido que o presente Contrato devera ser adequado por ocasiao de legislagao 
superveniente expedida pelo Poder Public°. 

coml. 
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its,  COPE. 	 Contrato de Fomecimento de Energia Eletrica para o Sistema de 

liuminacao POblica corn Cessao de Postes para Fixag6o do Conjunto do 
Sistema de liuminagao Ptlblica. 

15.7. Este Contrato substitui quaisquer outros contratos ou acordos anteriormente feitos entre a 
CONCESSIONARIA e o MUNICIPIO, para regular a mesma finalidade descrita no item 1.1 da 
Clausula primeira. 

15.8. 0 MUNICIPIO providenciara a publicaga-o deste Contrato, por extrato, no Diario Oficial do 
Municipio ou Orgao equivalente, conforme determina o Paragrafo Unico, do artigo 61, da Lei n° 
8.666/93 e suas alteragoes. 

15.9. As condigoes para estabelecer a forma de cobranga e inclusao dos valores da contribuigao 
para o custeio do servigo de iluminagao publics nas notas fiscais contas de energia eletrica dos 
consumidores/contribuintes, bem como a sua isengao, exclusao, arrecadagao e repasse, quando 
cabivel, em conformidade com o estabelecido por lei municipal, sera tratada em comum acordo 
entre o MUNICIPIO e a CONCESSIONARIA mediante celebragao de instrumento especifico. 

E, por se acharem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 3 (tres) vias para 
urn s6 efeito, na presenga de 2 (duas) testemunhas nomeadas e assinadas. 

Curitiba, 25 de agosto de 2018. 

PELA COPEL DISTRIBUIcA0 S.A. 

Evandro Luiz Zaclikevisc 
Gerente da Divisao de Arrecadagao e Cobranga Leste 
CPF — 039.119.089-03 

PELO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

Americo Belle 
Prefeito Municipal de Capanema 
CPF - 240.595.879-15 

TESTEMUNHA COPEL 	 TESTEMUNHA MUNICIPIO 

Alan Eduardo Cazarim 
CPF — 082.219.399-00 
Tecnico Comercial da Cobranga Leste 

 

Nome - 
CPF - 
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Tramitagao do Processo 
Processo: 	2496 / 2018 

Requerente: VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Contato: 	VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto: 	SOLICITA00 DO SETOR DE LICITA00 - Versao: 3 

Descricao: DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATA°A0 DE sERvicos DA COPEL 

Pagina 1 de 1 

Data: 09/01/2019 13:26 	Situagao: Encaminhado 

CPF: 	49945025600 0 0 0i, 8 

Ocorrencia: Dat • 09/01/2019 13'26.00 	 . _ 
Previsao• 30/01/2019 

De: 

Etapa: 

Anexo: 

Descricao: 	Procedi as correct es no arquivo, que seguem destacadas em vermelho. Solicito a completa montagem do PA, assinado, numerado 
e rubricado. Apes, retorne para emissao de Parecer Juridico previo a publicageo. Att. Romanti Barbosa Procurador Municipal 

ROMANTI EZER BARBOSA 

LICITA°A0 

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

OcorrenCia:: 

De: 

Etapa: 

xo: 

Descricao: 

Ocorrencia: 

De: 

Etapa: 

Anexo: 

Descricao: 

Data: 09/10/2018 16:05:00 	 Previseo: 22/1012018 

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 
	

Para: ALVARO SKIBA JUNIOR 

PROCURADORIA 

ENCAMINHO ESSE PA PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECER JURIDIC° DA INEXIGIBILIDADE 

Data: 26/08/2018 22:08:08 	 Previsao: 17/10/2018 

ROMANTI EZER BARBOSA 
	

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

LICITAgAo 

Senhora Presidente da CPL, 

Em atencao ao contido no Protocolo 2496/2018, a PGM orienta a formatacao da contratagao sob a roupagem de Dispensa de 
Licitageo, corn base no art. 2401, da Lei 8666/1993, encartando ao PA Projeto Basic°, orcamento, documentos da futura 
contratada e minuta de contrato e anexos. 

Atte. 

Romanti Barbosa 
Procurador Municipal 

PreVisao: 02/10/2018 Ocorrencia: 3 

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

`ctapa: 	PROCURADORIA 

Anexo: 

Descricao: ENCAMINHO ESSE PROTOCOLO PARA VOSSA ANALISE 

Data: 19/09/2018 15:03:00 

Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Ocorrencia 2 	 Data: .19109/201814:47:00' 	 Previsao: 10/10/2018 

De: 	MIGUEL LUCIO DA SILVA 
	

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN! 

Etapa: 	LICITAQAO 

Anexo: 

Descricao: DISPENSA DE LICITAcAO PARA CONTRATAgA0 DE SERVICOS DA COPEL 

Ocorrencia: 

De: 
	

MIGUEL LUCIO DA SILVA 

Etapa: 	ETAPA INICIAL 

Anexo: 

Descrigeo: 	Abertura do processo. 

Data: 19/09/2018 14:46:56 	 Previsao: 10/10/2018 

Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

STP 500.2058u rptProcessoFicha 	 rom 
	

/2019 13:26:39 



Mtnicipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Mtnicipio 

PARECER JURIDICO N° 24/2019 

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: Ansilise previa a Inexigibilidade de Licitacao n° 01/2019. 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITKAO. CONTRATACAO DA 
COPEL DISTRIBUICAO S.A. PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA 
EL8TRICA PARA 0 SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE 
CAPANEMA/PR COM CESSAO DOS POSTES. DOCUMENTACAO 
SATISFATORIA. PARECER FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

A Comissao Permanente de LicitacOes, designada pela portaria n°. 

6.905/2017, encaminha para analise desta Procuradoria Municipal, processo de 

inexigibilidade de licitacao para a contratacao da Copel Distribuicao S.A. para 

fornecimento de energia eletrica para o sistema de iluminacao publica de 

Capanema/Pr corn cessao dos postes, conforme condiceles e especificacOes contidas 

no processo. 

Constam no PA: 

I) Portaria 6.905/2017, 7.195/2018 -fls. 01/02; 

II) Solicitacao para contratar os servicos pretendidos - fl. 03; 

III) Justificativa da contratacao dos servicos pretendidos - fl. 04/05; 

IV) Projeto Basic° - fls. 06/10; 

V) Orcamento - fl. 11; 

VI) Documentacao da Copel Distribuicao S.A. - fls. 12/40; 

VII) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 41; 

VIII) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 42; 

IX) Minuta do contrato - fls. 43/57; e, 

X) RelatOrio do Sistema de Protocolo - fl. 58.E o relatOrio. 

2. PARECER: 

Convent destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos 

termos do paragrafo imico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridic° dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradoria.romanti(&opanema.pr.gov.br  

CAPA1VENA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

consideracao acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao Publica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tern 

o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar alguma 

providencia para salvaguardar a Administracao e o erario public°. Assim, parte das 

observacties aqui expendidas se constitui em recomendacOes e, caso a Administracao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendacOes decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendaceles deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questhes que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos 

previstos no ordenamento juridico sae de observancia obrigatOria, os quais, para nao 

serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a andlise dos aspectos tecnicos dos 

objetos da contratacao pretendida pela Administracao nao constitui tarefa afeta a 

este Orgao juridico, o que somente de fotma excepcional poderemos adentrar, em 

razao da omissao grosseira do setor competente na descricao dos objetos ou na 

justcativa da contratacao. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: da inexigibilidade da licitacao 

Versa o presente PA sobre a inexigibilidade de licitacao para a 

contratacao da Copel Distribuicao S.A. para fornecimento de energia eletrica para o 

sistema de iluminacao pUblica de Capanema/Pr cora cessao dos postes, nos termos 

do art. 25, da Lei 8.666/93. 

Nesse rumo, dispifie o referido dispositivo legal: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 -Fcvc:46-3552-1122 

Procuradona.rotnanti&apanerna.pr.gov.br  
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Mtnicipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Mtnicipio 

"Art. 25. E inexigivel a licitacCto quando houver inviabilidade de competicao, em 
especial: 
(...)" (destaquei) 

Preliminarmente, se faz necessaria a analise da possibilidade de 

contratacao direta, por inexigibilidade, de servicos exclusivos. 

Sobre o assunto, sirvo-me das licties do iminente administrativista 

Marcal Justen Filhol: 

0 inc. I do art. 25 alude apenas a compras e somente ao caso do representante 
exclusivo. Isso nao significa, porem, excluir a possibilidade de contratacao direta  
em contratos que envolvam servicos (ou obras). Alias, a propria redacao do inc. I  
induz essa amplitude, diante da referencia final a "local em que se realizaria a  
licitacao ou a obra ou o servico", admitindo implicitamente que tambem essas  
especies de contratacoes comportam inexigibilidade.  
Ademais, deve ter-se em vista que a regra legal nao foi estabelecida em virtude da 
peculiaridade vinculada ao conceito de "compra". 0 exame do art. 25, I, evidencia  
situacao de inviabilidade de competicao em virtude da ausencia de pluralidade  
de particulares em situacao de contratacao. Essa inviabilidade de competicao  
nao se relaciona com a natureza juridica do contrato de compra e venda. 0 uncle° 
da questa° esti na ausencia de alternativas para a Administracao.  
Lembre-se, ainda, que ao art. 25 nao tem natureza exaustiva. Admite-se a 
inexigibilidade em qualquer situacao em que se configure a inviabilidade de 
competicao. Portanto, reputar que o inc. I nao se aplica a servicos e a obras nao elimina 
o cabimento da contratacao direta, que podera fundar-se diretamente no caput do art. 
25. 0 unico efeito da interpretacao restritiva do inc. I consiste em afastar o 
cumprimento dos requisitos formais rigorosos ali estabelecidos. (destaquei) 

Ainda sobre a possibilidade da contratacao direta por inexigibilidade 

fundada exclusivamente no caput do art. 25, da Lei 8.666/1993, reproduzo as licOes 

de Marcal Justen Filho2: 

A redacao do art. 25 determina, de modo inquestionavel, que as hip6teses referidas 
nos incisos sao meramente exemplificativas. Portanto, pode haver inviabilidade de 
competicao que nao se enquadre em nenhuma das situacties referidas nos tees  
incisos do art. 25.  Um exemplo seria a contratacao de urn determinado fornecedor de 
servicos ou produtos dotados de elevada complexidade e grande sofisticacao, 
relativamente a atividades dotadas de grande potencial nocivo em caso de falha. 
Configurando-se inviabilidade de competicao numa situacao que nao se enquadra 
nos fres incisos do art. 25, a contratacao sera alicercada diretamente no caput 
do dispositivo.  (...) (destaquei) 

1  JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a lei de licitacOes e contratos administrativos. 16. ed. 
- Sao Paulo. Ed. RT. Pag. 494. 

2  Op. cit. Fag. 486. 
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Mtnicipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

Destarte, para possibilitar a contratacao direta por dispensa ou 

inexigibilidade, deverao ser atendidos os requisitos descritos no paragrafo tinico, do 

art. 26, da Lei n° 8.666/93, quais sejam: I) caracterizacao da situacao emergencial 

ou calamitosa que justifique a dispensa [contratacao direta], quando for o caso; II) 

razao da escolha do fornecedor ou executante; III) justificativa do preco; e, IV) 

documentos de aprovacao dos projetos de pesquisa aos quais os bens sera° alocados. 

No caso em questao de inexigibilidade de licitacao, passamos a analise 

do preenchimento dos requisitos descritos nos quatro incisos do art. 26, da Lei n° 

8.666/1993, que passo abordar. 

Deixa-se de aferir a comprovacao do inciso I do art. 26, visto a 

pretendida contratacao nao se tratar de servicos para atender "situageto emergencial 

ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso". 

Quanto a razao da escolha do executante, depreende-se exclusividade 

da COPEL como concessionaria de energia no Estado do Parana, conforme 

depreende-se da Carta de fl. 35. 

No que diz respeito a justificativa do preco, consta do PA, que o preco 

sera referente ao consumo mensal de energia eletrica do Sistema de Iluminacao 

Publica Municipal. 

Deixa-se de aferir a comprovacao do inciso IV do art. 26, visto a 

pretendida contratacao nao se envolver "projeto de pesquisa". 

Analisando detidamente o exposto acima, a Procuradoria Municipal nao 

vislumbra qualquer irregularidade capaz de macular a pretendida contratacao direta 

por inexigibilidade de licitacao, razao pela qual manifesta-se favoravel. 

2.2. Do contrato de prestacao de servicos 

Denota-se que a minuta contratual completa quanto ao atendimento 

das clausulas obrigatOrias que o caso requer, especialmente o que dispOe o art. 55, 

da Lei 8.666/93. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

Resta, ainda, que seja publicada, no prazo de cinco dias, a ratificacao e 

publicacao na Imprensa Oficial, nos moldes do caput do art. 26, da Lei 8.666/93, e 

suas alteracOes posteriores. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, desde que atualizadas a validade das certidoes 

fiscais,  esta Procuradoria se manifesta pela possibilidade da contratacao por 

inexigibilidade de licitacao. 

Outrossim, rubrica-se o PA com o intuito de identificar a documentacao 

examinada. 

Capanema, 29 de janeiro de 2019. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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31/01/2019 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A. 
CNPJ: 04.368.898/0001-06 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) corn 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
COdigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine sua 
desconsideragao para fins de certificacao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicOes sociais previstas 
nas alb-leas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitagao desta certidao este condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 06:44:09 do dia 25/11/2018 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 24/05/2019. 
COdigo de controle da certidao: 793C.7F31.5245.E740 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 
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IXA ECONOMICA FEDERAL 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimi..  

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscricao: 	04368898/0001-06 

Razao Social: COPEL DISTRIBUICAO SA 

Enderego: 	RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO C / MOSSUNGUE / 
CURITIBA / PR / 81200-240 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante 
o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 19/01/2019 a 17/02/2019 

Certificagao NICirnero: 2019011901190691290259 

Informagao obtida em 31/01/2019, as 08:11:22. 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

f 1 
31/01/201908:11 
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Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 

Certidao Positiva 
de Debitos Tributarios a de DR/Ida Ativa Estadual 

corn Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN) 
N° 019329968-06 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 04.368.898/0001-06 
Nome: COPEL DISTRIBUICAO S/A 

Ressalvado o direito da Fazendalica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda rfao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos existir pendenclas cadastradas em nome do contribuinte acima 
identificado, nesta data, as quais estao corn em cumprimento a determinagdo legal: Autos 510-86.2013 
3a;5664-28.2013 4a;2930-93.2015 5a;4494-79.2017 48;5409-31.2017 18;5516-75.2017 481071-77.2018 
5800-49.2018 5799-64.2018 18;5554-53.2018 38;5740-76.2018 4';4876-38.2018 3'1;5934-76.2018 
28;1168-77.2018 43;6994-84.2018 28;7004-31.2018 4a;6004-93.2018 VFP - R.Extr.593824 STF e R.Esp 
1249124 STJ 

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagOes tributarias acessOrias 

Venda ate 10/03/2019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br   

Certidao emitida corn autorizagao do funcionario que a subscreve. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 
TRIBUTOS E OUTROS DEBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: COPEL DISTRIBUICAO 

CNPJ: 04.368.8924001-06 

iniscRicAo MUNICIPAL: 424810-1 
ENDEREcO: R. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 TR - ORLEANS, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: CONCORRENCIA/LICITAcA0 

E expedida esta CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros 
debitos Municipais, inscritos ou nao em Divida Ativa, ate a presente data, nos termos do artigo 151 da 
Lei n°  5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar n°  1042001 e demais legislagoes aplicaveis a especie. 
Constam em nome do sujeito passivo os debitos abaixo relacionados corn sua exigibilidade suspensa, 
conforme parecer da Procuradoria Geral Fiscal(PGF1) no processo n° 01-1230772018. 

Tributos Exercicio(s) 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (Proc: 04-022443/ 
2010), 	2012, 	2013, 	2014, 	2015, 	2016, 	2017 	(Proc: 
04-0224432010), 2017 e 2018 (Proc: 04-0224432010) 

IMPOSTO SOBRE SERVICOS - AUTO (DIFEREKA) 2001, 2005, 2006 e 2007 

MULTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 
- COC) 

2015 

A certidao expedida em nome de Pessoa Juridica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no 
Municipio de Curitiba. 

Certidao expedida corn base no Decreto n° 6702012, de 30/042012. 

Esta certidao compreende os Tributos Mobiliarios (Imposto sobre Servigos - ISS), Imobiliarios (Imposto 
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissao de Bens lmoveis Inter-vivos - ITBI e 
Contribuicao de Melhoria), Taxas de Servigos e pelo Poder de Policia e outros debitos municipais. 

CERTIDAO N°: 392276/2018 

EMITIDA EM: 09/11/2018 

VALIDA ATE: 08/03/2019 

CODIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDAO: B9BD.FA57.2E90.483D-O.ACBC.4BCD.28A4.3F3E-1 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no 
endereco http://www.curitiba.pr.gov.br  - link: Secretarias / Finances. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a 
periodos compreendidos nesta. 

Certideo expedida pela internet gratuitamente. 



Municipio de Capanema - PR 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAgA o 
IV' 01/2019 

Contratante: 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
CNPJ: 75.972.760/0001-60. 
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO 
CEP: 85760-000 - CAPANEMA - PARANA. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: COPEL DISTRIBUICAO S.A. 

CNPJ: 04.368.898/0001-60 
ENDERECO: Rua Jose Izidoro Biazetto, 158, Bloco C, Bairro Mossungue 
Curitiba PR, Cep 81.200-240 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA MACAO DO CONJUNTO DO 
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, em conformidade com o 
inciso II do arti o 25 da Lei 8.666/93. 
Item Nome do produto/servigo 

dade 
QuantiUnidade Prego ma.ximo Prey) maxim° 

total 

1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 
PARA 0 SISTEMA DE ILUMINACAO 
PUBLICA INSTALADO EM AREAS DE 
DOMINI° PUBLICO, ASSIM TAMBEM 
COMPREENDIDOS OS SUPERPOSTES, 
PRACAS, LUMINARIAS ORNAMENTAIS OU 
ESPECIAIS, 	ENTRE OUTROS, COM 
CESSAO DE POSTES PARA FIXACAO DO 
CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR. 

01 UM 1.057.000,00 1.057.000,00 

Total: R$ 1.057.000,00 (Urn milhao, cinquenta e sete mil reais) 

Data de assinatura: 31/01/2019 
Data do inicio da vigencia: 31/ 01/ 2019 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAPAO N° 01/2019 

Fica Inexigivel de licitagdo, na forma do Art. 25, inciso H, da Lei 8.666/93, e suas alteragOes 
posteriores as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Juridico da Procuradoria Juridica do 
Municipio de Capanema - PR para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA 
FIXAcAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: COPEL DISTRIBUICAO S.A. 
CNPJ: 04.368.898/0001-60 
ENDEREPO: Rua Jose Izidoro Biazetto, 158, Bloco C, Bairro Mossungue 
Curitiba PR, Cep 81.200-240 

VALOR TOTAL: R$ 1.057.000,00 (Urn milhao, cinquenta e sete mil reais) 

Item Nome do produto servigo Quanti 
Bade 

Unidade Prego maxim° Prego maximo 
total 

1 CONTRATAcA0 DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 
PARA 0 SISTEMA DE ILUMINACAO 
PUBLICA INSTALADO EM AREAS DE 
DOMINI° PUBLICO, ASSIM TAMBEM 
COMPREENDIDOS OS SUPERPOSTES, 
PRACAS, LUMINARIAS ORNAMENTAIS OU 
ESPECIAIS, 	ENTRE OUTROS, COM 
CESSAO DE POSTES PARA F1XACAO DO 
CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR. 

01 UM 1.057.000,00 1.057.000,00 

Capanema, 31 de Janeiro de 2019 

Ame-ricti.  Belle 

Prefeito Municipal 

Avenida Goveriiador Pedro Viriato Parigoi de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Folic: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 





Validade; de 04 de abril de 2018 a 0,  de abril 

Curitiba, 04 de abril de 7./ 

./AbHis,  

COPEL 
Companhla Pairanaense de Energia pARA„NA 

0,0,00:RAWCI 

PROCURAcA0 N° 0006 / 2018 

Outorgante: 

COPEL DiSTRIBUIcii0 S.A., sociedade por aches, Subsidiaria Integral da Companhia Paranaense de 
Energia — COPEL, corn sede na Rua José Izidoro Biazetto, 158, Mossungue, na cidade de Curitiba, Estado 
do Parana, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.368.898/0001-06, aqui representada, em conformidade corn o 
art. 12, art. 16, IV e V, e art. 17 do seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente, MAXIMILIANO ANDRES 
ORFALI, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG sob n° 1.573.459 SSP-SC, inscrito no 
CPF/MF sob n° 851.780.989-00, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Parana. 
e por seu Diretor de Finangas ADRIANO RUDEK DE MOURA, brasileiro, casado, Contador, portador do RG 
sob n° 13.126.515 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n° 037.059.028-73, residente e domiciliado na cidade 
de Curitiba, Estado do Parana 

Outorgados: 

FERNANDO ANTONIO GRUPPELLI JR, brasileiro, casado, portador do RG 410.532-16-SSP PR, inscrito no 
CPF/MF n° 703.340.219-87, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Parana. 
JULIANO VIANA, brasileiro, casado, portador do RG sob n° 8422091-4-SESP PR, inscrito no CPF/MF n° 
036.606.129-10, residente e domiciliado na cidade de Campo Largo, Estado do Parana. 
RICARDO DILAMAR MORAIS BACETO, brasileiro, casado, portador do RG sob n° 9.516.373-4 IIPR, 
inscrito no CPF/MF sob n°  595.368.109-72, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do 
Parana. 
PAULO RENE CHASTALO, brasileiro, casado, portador do RG sob n° 3.084.328-2-SESP PR, inscrito no 
CPF/MF sob n° 528.571.669-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Parana 
EVANDRO LUIZ ZACLIKEVISC, brasileiro, casado, portador do RG sob n° 8.124.496-0 SESP PR, inscrito 
no CPF/MF sob n° 039.119.089-03, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Parana. 
PAULO ROBERTO NACHTYGAL, brasileiro, casado, portador do RG sob n° 5.175.945-1 SSP-PR, inscrito 
no CPF/MF sob n° 706.481.589-34, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Parana. 
TULIO MORENO SAVIO, brasileiro, solteiro, portador do RG sob n° 30.771.548-6 SSP-PR, inscrito no 
CPF/MF sob n° 302.963.708-51, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Parana. 

Poderes: 

Item I - Especiais para em nome da Outorgante, SEMPRE EM CONJUNTO DE DUAS ASSINATURAS, 
corctratar .e distratar produtos e servigos de arrecadagao e cobranga, de depOsito identificado, de 
transmissao de dados de arrecadagao e cobranga, de transmissao de dados de border6 de pagamentos e 
de transmissao de dados de extratos bancarios. 

Item II - Especiais para em nome da Outorgante, ASSINATURA INDIVIDUAL, contratar e distratar produtos 
e servigos de arrecadagao e cobranga junto a estabelecimentos comerciais nao bancarios. 
Fica revogada a procuragao numero 0011/ 2016 

MAXIMILI 
Di 

iA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE FOAM ,,,VIA FAX (41) 3331-494 CEP 81200-240 CURITIBA-Pr 

0 ANDRES 0 ALI 
etor Presidente 

MAXIMILIAN 
Diret 

Designacao temporari 

ANDRES OR ALI 

03.04.2018 

Gerente d :r1.1rta mento 
SRF/D V . 340 

Cowl Distrib 	o S.A. 

r de Finangas 
/AViS0 DIS-024/201 



3° Servico de Registro Civil das Pessoas Naturais e 15° Tabelionato de Notas de Curitiba/PR 
Rua Jose Loureiro, 711 - Shopping Italia - Centro - Curitiba/PR - CEP 80010.000 - Fone. (41) 3027-0405 

CNPJ: 77.938.462/0001-89 

9 
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sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de 

exclusividade ser feita atraves de atestado fornecido pelo Orgao de reg-

istro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 

ou o servico, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratac5o de servigos tecnicos enumerados no art. 13 des-

ta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de not6ria 

especializacgo, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e 

divulgagao; 
VALOR TOTAL: R$ 1.057.000,00 (Urn milhao, cinquenta e sete mil reais) 

Rem Nom do produto/servip Quan- 
tidade 

Uni- 
dade 

Prep 
nniximo 

Prep maxima 
total 

1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELETRICA PARA 0 SISTEMA DE ILUMINAGA° 
PUBLICA INSTALADO EM AREAS DE DOMINI° PUBLIC°, 
ASSIM TAMBENICOMPREENDIDOS OS SUPERPOSTES, 
PRAcAS, LUMINAR1AS ORNAMENTAIS OU ESPECIAIS, 

ENTRE OUTROS, COM CESSAO DE POSTES PARA 
FIXACAO DO CONIUNTO DO SIS'rEMA DE ILUMINACAO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

01 UM 1.057.000,00 1.057.000,00 

Capanema, 31 de Janeiro de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 34/2019 

Process° inexigibilidade N2  01/2019 

Data da Assinatura: 31/01/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 COPEL DISTRIBUICAO S.A.. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENER-

GIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ILUMINAcA0 PUBLICA COM CESSAO 

DE POSIES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMI-

NACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

Valor total: R$1.057.000,00 (Um Milhao e Cinquenta e Sete Mil Reais). 

Americo Belle 

illEMIEMIMIBMOZDEVEMEROONX 

RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 02/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconheco a Inexigibilidade de 

Licitacao para o CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE 

SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA 0 CUSTEIO DO 

SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR., 

conforme parecer Juridic° fundamentado no art. 25, incisos I e II da 

Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de corn-

peticao, em especial: 

I - para aquisigao de materials, equipamentos, ou generos que so pos-

sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo Orgao de reg-

istro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 

ou o servigo, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes 

II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 des-

ta Lei, de natureza singular, corn profissionais ou empresas de notOria 

especializagao, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e 
divulgagao; 

VALOR TOTAL: R$ 5.785.000,00 (Cinco milhoes, setecentos e oitenta e 
cinco mil reais) 
nen, Non, do nrodoto/servic Quan-

tidade 
Ulli-
dade 

Prep 
maxim° 

Prep maxim° 
total 

CONTRATACAO 	EA1PRF.SA PAHA PRIiSTAcA0 1)0 60 UN 96.416,0667 5.785.000,00 
6ERVIco6 	ARRECADAcA0 IRS CONTRIRUIS:Au 
PARA CVNTEIC,  Ur t NERVIci) DE ILUNIINAcA,) pt)Bi_j_ 

DE cAEANEmA 

oRGA0 DE DIVULGAcA0 
DOS ATOS OFICIAIS DO:::  
MUNICIPIO DE.CApANEMA .  

ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N 9  1.648/2018 

COORDENACAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 

Administragao 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Anderson Ferreira dos Passos 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT Na 9975/PR 

AP010 TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 

.venida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 

Fone: 46 3552-1321 

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  

Capanema - Parana 

Prefeito Municipal: Americo Belle 

Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 

Secretario de Administracao: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agriculture e Meio Ambiente. Raquei Belchior Szirnanski 

Secretaria de Educacao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 

Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 

Secretario de SaUde: Jonas Welter 

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 

Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 

Fax: (46) 3552-3217 

E-mail: capanemacamara@gmail.com  

Capanema - Parana 

Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 

Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilman Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 01/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de 

Licitagao para o CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ILUMINA4A0 PUBLICA COM 

CESSAO DE POSTES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 

ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., conforme 

parecerJuridico fundamentado no art. 25, incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de com-
petigao, em especial: 

I - para aquisigao de materials, equipamentos, ou generos que so pos- 



ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENACAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 

Administragao 

DIAGRAMAcAO/EDICAO: Anderson Ferreira dos Passos 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N° 9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 

venida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 

Lone: 46 3552-1321 

E-mail: diariooficial@capanema.pcgovbr  / adm@capanema.pr.gov.br  

Capanema - Parana 

Prefeito Municipal: Americo Belle 

Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 

Secretario de Administrack: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agriculture e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de Educack, Culture e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 

Secretario de Finances: Luiz Alberto Letti 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 

Secretario de SaUde: Jonas Welter 

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 

Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 

Fax: (46) 3552-3217 

E-mail: capanemacamara@gmail.com  

Capanema - Parana 

Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 

Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilmer Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 01/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de 

Licitagao para o CONTRATA4A0 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM 

CESSAO DE POSTES PARA FIXAcAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 

ILUMINAcAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., conforme 

parecer Juridic° fundamentado no art. 25, incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de com-
petigao, em especial: 

I - para aquisicao de materiais, equipamentos, ou generos que so pos- 

sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representarSte comercial 

exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo org'ao de reg-
istro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 

ou o servico, pelo Sindicato, Federag5o ou Confederagao Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratag5o de servigos tecnicos enumerados no art. 13 des-

ta Lei, de natureza singular, corn profissionais ou empresas de notoria 

especializack, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e 

divulgagao; 
VALOR TOTAL: R$ 1.057.000,00 (Um milhao, cinquenta e sete mil reais) 

item NE/MC do potdutoiservico Qua n- 
tidadc 

Uni- 
dade 

Preco 
tnixinto 

Preco maxim° 
total 

I CONTRATALIA0 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELETRICA PARA 0 SISTEMA DE ILUMINAGA0 
PUBLICA INSTALADO EM AREAS DE DOMINIO POBLICO, 
ASSIM TAMBEM COMPREEND1DOS OS SUPERPOSTES, 
PR/WAS, LUM1NARIAS ORNAMENTAIS OU ESPECIAIS, 
, ENTRE OUTROS. COSI CESSAO DE POSTES PARA 
IIIXAc1A0 DO CONIUNTO DO SISTEMA DO ILUMINAcA0 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE. CAPANEMA PR. 

01 UM 1.057.000,00 1.057.000,00 

Capanema, 31 de Janeiro de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 34/2019 

Processo inexigibilidade N° 01/2019 

Data da Assinatura: 31/01/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 COPEL DISTRIBUICAO S.A.. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENER-

GIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ILUMINKAO PUBLICA COM CESSAO 

DE POSTES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMI-

NAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

Valor total: R$1.057.000,00 (Urn MOM° e CinqUenta e Sete Mil Reais). 

Americo Belle 

BRIMINECIESEN412MINEWEISMINti 

RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 02/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de 

Licitacao para o CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE 

SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA 0 CUSTEIO DO 

SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR., 

conforme parecer Juridic° fundamentado no art. 25, incisos I e II da 

Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de corn-

peticao, em especial: 

I - para aquisigao de materials, equipamentos, ou generos que sO pos-

sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovack de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo Orgao de reg-

istro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 

ou o servico, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes 

II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 des-

ta Lei, de natureza singular, corn profissionais ou empresas de notoria 

especializagao, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e 

divulgagao; 

VALOR TOTAL: R$ 5.785.000,00 (Cinco milhoes, setecentos e oitenta e 
cinco mil reais) 
Rom Nome do protlotoiservico Qua, 

tidade 
Uni- 
dale 

Preco 
nanxinto 

Preco maximo 
total 

I CON filATACAO DE EM PIMA PARA PRESTACAO DE 
SERV lt,IOS DR. AHKECAI)AcA0 DA co NTRiBuicAo 
PARA OCUSTEll 11)1/SERV-lc() DR II UMINACAO PUBLI-
CA Do siuNicf.vio DE CAPANIIMA 

60 UN 96.416,6667 5.785.000,00 

ORGAO DE DIVULGAcA0 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE. CAPANEIVIA 

SEXTA-FEIRA, 01.  DE FEVERPTRODE:203:9..::EDIcA0 0190 

.1, • i 
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13(funicipio do Caponerna - PR 

9.• roan /Whim an Comm if 15422010. quo onto si alebtoin do it 
Rao a AILI0ICI1'10 UE CAPANEAIA - PARANA e de eine ludo a 
empress 11(3/PAYI CONSTRUTORA 1/1t. DIMAS EIRELI . EPP 

PeD pose= insinumme peekelsr que Erna de esil lade, MU0I0L'IP10 DE CAPANEMA - PR, 
Morin 00 CaltaGro 1)00I01031 de Reim )nrit11ca iCNP11 tab a If 75.911.70010001-611, nests mo 
repre.aade veto Prefeiin Municipal ahoiso assinado, dor...ante desieaula PREEEITAIRA, Seidler 
AMERICO 11111,1,1.1, 	donne.. desienade CONTRATANTE, c de con lobo a empress ECO1'AV1 
CONSTRUIORA DE ()BRAE EIREL1 - Eli'. pessea juridies de direilo ptivado, siluada a RCA 
FRANCISCO VAZ DE LIMA. 07 - CEP: 85813107 . BAIRRO: SAO CRISTOVAO, Muir. . C6101 
sob it a.  II.303.99410001-20, none . poi sea reale:temente legal. RODRIGO 12113T0 BERTOL, 
CRES22,590.019-00 en Ein ...Mad, dam.. doieluda CONTRA ran2. 0.0.010 as pin 	mi.. 
us twin. do LA a' 8469000 e mos eberaran odoeseenors, :Osmi o preseate Comae, ern 
decorrencia du Fed e 	Tomaila de p.m if Innla. malienie es seguititcsetirstitise cest110.1. 

CIAMULA PRI1IE1RA - Cones. ovoureio Mom& on 21.07,010, objcio do 120,) di lihaelo. 
Moddidade Vonuda de preens a' 1203/16. ewe n panes num idemtlicades pain LXECl/EAO DE 
PAYDIENTAEA0 ASFALTICA SOR StIlt.RASE DE RACIIAD 11 RASE DE BRIT.; ORADIJADA 
E RECAPEALIEIO asFaunco 501111 C11(A511511) NO nuaain COMPREENDIDO 
ENTRE. 0 TREY() DA RR 161 ATE, A CONIESIDADE 01 ALTO FARADAY.. em ouresmidedr 
sane a Perms Juridical Of 10019. Ica mos.& ., pram ok Nam e hoot. da comma,  e 
15412016 para nuts distil lemma penis da donde IST1111110 au amino, 

CiAUSULA SEGUNDA: As demobs climoDs do manna oroisdnarin. aa eikaides our ale Tonnu. 
pernoneeem melimades. 

E. Ivo essim tavern ajusledes fumein o moan 0002 tolues, time do imal me 0 foam. 

Cason= • 100.22 deans. de 2019 

-- 	AMERICO NELLE. 
Prcirin. Slunkipul 	

11(101t1G0 VAI•SID113:11000. 
Nertessleenlel.q.4 

ECOPAYI CONSINUTOICA 1/0 INMAN 
EIRE1.1- EPP 

ronins,da 

MI)II1C1Pi0 de Capanema - PR 

EXYRATO PARA REREICACAO 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAPIANIENTO PUBLIC() 

PARCERIA Vl/LUNIARIA 3" 11412018 
1.0/1 5" 13.111112014 

0 PREFEITO DE CAPASENIA. nu ray de sues alribuicous legais. cam Bolero 

an,. 31 e 32 da Lei Federal 13919/7016; Lei 1277.12009 e an.13 da Decal. Municipal IV 

6.382121117. inform quo lot antorizada a inexigibilidade do &WWI., piatlico nos lerinns 
do am. 31 e 32. icited da Lei 13019/14, pars formelizac30 do dodo de Ceopererin 11' 

.:1 .f.oL coin a eel idade Arerseiacan de Kande Sol Bascom. insedia no CNPRTIF n" 
03.645.117/0001-10, SUE reds ea Avenida Patuni. 724. Silo lose Operiliu. ea eidade de 
Cap:mean - PR- 

No tonna do )2' do Adige 32 da Lei Federal if 13.1.11902014. Rea nbeno o maze. 
de 05 (idled) dos Ism 000&100 01 impusnacan 

C'speneme, 25 do !emir. de 21119  

Amilrico Belle 
Prat. Alumcipul 

Munietpio de Capanema - PR 

I.. Terme Adilivo an Contraln , 4312018, nue ento iii celebrant 
do um lade o 1.100151110 DE CAPANEMA - PARANA e de noon 
Selo a mime. ASSUCIAC.A0 DE Pan E AMIGOS DOS 
EXCEPLIONAM DE CAPANEMA 

Melo preemie mammas. pertiodur que nema de um loan, 000I02110 Ott CAPANEMA - PE, 
hoer= no Cadastra Nnelonnl do Pelson .!addle IC311131 .31 n se 70.972.060/0001.00. 
none ato represcntada polo Preleito Municipal ...btu stuinado, donivsinte 	designmhs 
Pleasarrum. Senhor AMERICO BELLE, daravanre designed:1 CONTRATANTE, 1 de mere 
WE 0 An,. ASSOCIACAO DE 1210 0 AMIGOS DOS EACEPCIONAIS DE CAPANEMA. 
pessos jundica in direbo privado, situmla 0 R TA00105. 1820 - CRP: 85760000 - SAIRRO: 
CENTRO. ieuc. it, nu caan ,a,,, ,., ,1.  m.883.001/0001E5, ae0te alo pus 000 IA...scut.. 
legal, NELSON JUNIOR KRAEMER. 	EPD9,14111020-10 au rim assinado, doravanir 
design.. CONTRATA0A. 0010,40 on polies sujelles 00 normas do Lei 	a' 0.66649.3 e suns 
nliereeees aultammentrs. njunnaini 0 prim. Con ..... . on, decontitrie do adhal Proemau 
ineSigibilidade n.2/2018, media/0 es sedum= Mammies e condiedeu 

eLA1MULA PRIBIEDIA - Conforms eonlrato firmsulo me 011/02/2010. objeto do Edhai de 
licitaciat, MAIalidude Pm cesso inexigibil Mai lei 2/ 2010. num art In 	=I. Wei itilicales. 
pare REPASSE 00 RECURSGS REEF:HMOS 00 SUS A AIME PARA PAGAMENTO DOS 
PROFISSIONAIS 000 10051001 SERVICOS 	DE ASSISTENTE SOCIAL. 	PSIQLIIATRA, 
vonoaunaloco. 	waaamm 	OCUPACIONAL. 	I.SICOLOCO, 	01310TIARAPELTA, 
PEDIATRA E OUTROS, EM CONFORMIDADE 1051 D INCISO 0 00 A071110 25 DA LEI 
8.665/93. cm eon lannicladr min v Pillieesir .0uri0leun n.' 14/2010. 	fax pronoun & ii onom dr 
moons. da 0,000.0 ii- 48/2000 yamnum 12 Mom room. a prods cla dam se leonine & 
ammo.. 	Spends, Iambi,,,A1111000,110 ern Vidol ern 05 2.10.000.011 gllasenicis e Fruolo mil 
reels). 

01.AUMILA 81.01/110A. As elelEnin eLiumolvs dr. romp. adpnArlo, ndo minsidas pm ear 
Terme, peormiecem in:intends.. 

L. per assion emereninjusinebe Som.& u pose.. Err !Video. viva de imid our e tenon. 

Capons.. • PR. 23 de Moire de 40119 

AMERICO arLct 	 NELSON JUNIOR KR.AENIER 
Yrifrito .. unseal 	 KepreNeLlnylle .000) 

ASSOCIAGA0 DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIE DE CAPANEMA 

CE.dratadu 

Momiclpio de Capanema - PR 

Servidores 

ein Evor 

comedide 

sled. 

tundememo 

de jaaciro 

PORT:ARIA N" 7.308. DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 
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(1)..111)ERA1I1t) n d'opoOO en dram 74-A, do Lei 87742001 - Nat., dos 

Pilblicoa de Capmenu. *kende pets Lei Complemenier if 00412012i 
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CONSIDERANUO 0 nueessidade de &can= on SgSre10100 Municipal de Eduemfio 

do rolesividade r du interene Millis, 

It 	(811.NEt  
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Debincie do P101111111 del N1111004110 de (Manumit, Psiodo du Parma. as 31 die do ores 

de 2019. 

Amfrico Bell/ 

104.1e410 Municipti/ 
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Municfpio de Capanema - PR 

PORTAR1‘ N.  7 3119 10E I.  DE EFVE EDI 	DE 2019 

Conredc Licenoi rf senidorP public. par 
work," de demo an paron a fantilirr. 

0 Pore. Municipal do Capancine. Estado do Permit 00 MO de suas saribuicaes 

legs is, 

CONSIDF.RANoo o disposio no aids° 72, da Lei Municipal if 1137/2001 - Egan. 

dos Funeionerios Civil de Cupanema i PR, 

liESOLVE.  

An. 0-  Conceder AU twin= dies de License pm mod. dc &masa em passes da 

familia 'min Servidom Pdbliee Vern Latin Marconi. No& Mende.. de PS, Ma rkt& 0.  

1 391-1. de 31 dojencire • 1e  de memo de 2019. 

Art. r Eton Ponaria Mani col vigor midi. deeuu publicaree, produsindo efeil us a 

purtil do Ma 31 de leucite de 2019. 

Cabin. do Peekna do menielPio de Celmoomm. Ede= d0  Ddeeddt mo 1.  die do 1110  
do Manchu de 2019. 

Amirico Belle 
Prefi,Ito Altmielpil 

I 

Municfpio de Capancrna - PR 

L.  Terme Aditivo on Con.. n.  288/20133, epee entre si 
celebrant de um laden MUNIC1P10 DE CAPANEMA - PARANA 
ot 	de 	nitlen 	1.0 	0 	empre. 	0A00 	$03101105 	no 
TERRAPLENAGEM LIDA - EPP 

rtlo preemie Instrumento particular qtue firma do urn lad, anstaChri0 us 
CAPANEMA - PR, ins crito no Clair.. Nacional de Peso.. JurirlIca (CNN) sob o , 
05.972.760/0001-00, nest< ate reprcsentada polo Prefelto htuninipal uttniso nssinnilo. 
Anew,. nee designee. PREFE1T0RA. senluir AMER1C0 DELLO, 	dor... cleaiunorls 
CONTEATANTE, e de outs° ludo e empre. CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEm UEDA 
- EPP, pees°. juridica de 4/0011, priced., situado a leSTY CIIACARA PEDREMA, NM 48 - 
CEP: 	85750000 	.. 	BAIIZRO: 	PROXIMO 	A CIDA0E 	inscrIta 	no 	CERA, 	soli 	o 	n.  
1.19320.628/UOU1-01, nes. aro per set, represent.. legal. 011.010 11,111.110 SiSESeige. 
DA 005.4. 	CP0:836.603.539-40 no rim ...Ann., elnreeente designadn CONTRATADA, 
emundo as parles 	sujeitas as 'lamas da LA 	, 8.666/93 e sues altentcdes 

, to/a0 Is, median,• as seguintee eIgusu las e evedluse. 

00000000 PRIMLINA - Contort:1c contr.° tinninlo An 01/08/2018. objeto do alital de 
ticitatUo, Modaliclude abrnada de precise n.  1.0 /2018. entre . part. alma identilica.s. 

`
urn EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFAI,ICO SOBRE PEDRA IRREGULARES EM 

01A l'OBIACAS NA 0110 LUIZ GERALD° 11016031 ENTRE AS RODS RIO 00 JANEIRO E 
RUA PERNAMBUCO. NO PERIMETRO URBAN() GO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
ATENDENDO 	AO CONTRATO DE REPASSE N.  845312/2017/MCIDADES/CAIXA- 
1,10111.50 N.  U6001040904.14 /20 i 7- siCON5 N.  10279 /20 L 7.. An coorormidade cone 

n.  031/2010, 	feta 	prorrogado o porno de Vigenuin do Co... n.  0 Duener ke
rn W05/2018 pare ina 10 U.Seis.) mires e 0 prune de Exermeao do respective. Aso Lonlninual 

aura inais 031tnes) meecs a earth- doe.. do present.  rearm Maim. 

cuAuesou 0001310010 U. &male elauselne do cooler. arigInuirie. Min Min)odee per 
eme 'non., pernonneme inskeracked. 

E. pd. Muslin elnarem rgyetne10s fleennm n gnus... am 02 Mu= nom de DAM rem  r e 
tdmo . premien dos neiremunlms =nom 

Eaponema -1'N, 01 de armoire de 201u 

AmaRIC0 HELLS 	 Su-VIA LETICIA SISEEENS DA ROSA 
',e/+. Ilemicip. 	 Ropregentan fr. Legal 

...tar SERVICOD DR 
TERRAPLENAGRIIIIID.S. - Etta 

Contratada 

Municfpio de Capanenaa - PR 

P00121110 N.  7.107. Dos 30 DE JANEIlt0 OE 2019. 

Concede Lirenor Especial e, rerWdor ditiro. 

A P108610 Municipal de Cayenne., Estado do Parma. ne no de sues =10Mo/es 

!etude.: 

CONSWERANDO e disposto no ell= 166. incieol do Lei Muniaipol if 07212001 
e nue 0 disclosed° fa. jus a assn Wenn: 

CONS113E0AP100 0 peon& poninotlisin soh rf I50/2019 ea Min de 28 de janeirn 
de 2010; 

CONISIDERANDO a Deeislo Administraii. e sues pendemedes gnome ao reforido 
pedidd, 

CeENSIDERAN DO spie 0 moms mond= os requisites lepais pars wear do tal 
licence: 

HESOLYQ 

An. I' Conceder Itend ode de Lirenen Ealeciel a senidor RIMEIS LIDS 
0 01 Ast I/0 SODP.A, inserisia no CPPRal!  of 013.3310.1130.53. ,inseams de carp ern Po dc 
0,111E011E11M CIVIL. emneade min Decree of 403512007 de P.  & noose de 2007, itiscrito 
0011 notHeele of 1943-1, mon Indio os direiros e vaniagena dem cargo, a pair do Ma 04 de 
roma° 2019. 

An. 29  A prewide Paned& onward 0111 visor es dans de sus publicarin, moped. as 
disproienes ma onurtirio. 

Gebinew do Prekho Municipal de Caramels. Emile do Pined. aos 30 dies du ores 
de pueiru de 2010. 

,Amino BAD 

Pnfle,O,  0-biiiiCipal 



Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICiPIO DE CAPANEMA 

— •--Os campos Ano,N 0  e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informer) no SIM-AM 

AnC)*  : 2019 

Modalidade*IProcesso Inexigibilidade 

No licitacab/dispensa/inexigibilidade* : 1 

E 	
Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credit° 

r 	A licitagao utiiiza estes recursos? 

InformacSes Gerais 

Nnmero edital/processo* 1 

Descrica"o do Objeto* CONTRATA00 DE EMPRESA PAPA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 

SISTEMA DE ILUMINKAO PUI3LICA COM CESSAO DE pos-rEs PARA FIXAC;AO DO 

CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUM1NA00 POKILY? 00 MIUNICIPIO DE 

CAPANEMA PR 

Forma de Ave 	- Selecionar - 

Dotack Orcamentaria* 0800215452150121641440339039 

Preto maximo/Referencia de prego - 1.057.000,00 

RS* 

Data Publicagao Termo ratificaggo 08/02/2019 

08/02/2019 
	

Mural de Licitagoes Municipais 

VoItar 

Registrar processo licitatOrio 

r 

CPF: 63225824968 (Logout) 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/RegistrarprocessoCompra.aspx 	
1/1 



r"-.) 1-) 

PREENCHER COM LETRA DE FORMA 

	 A 
DESTIN.ATARIO DO OBJETO I DESTINATAIRE 

NOME OU RAZAO SOCIAL DO DESTINATARIO DO OBJETO / NON OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE 

COPEL DISTRIBUICAO S.A 
CNPJ 04.368.898/0001-06 
RUA PROF. BRASILIO °VINO DA COSTA, 1703 

r SANTA QUITERIA 
80310-130 — CURITIBA — PARANA 

i ciEcLARAgA"o DE coNrajoo (SUJEITO A VERIFICAOAO) I DISCRIMINACION 	 I NATUREZ/A DO ENVIO / NATURE OE UFA'," 
1 /.. - -\ . i 	..... 	 i-  A.'"? 	 I ni PRIORITAR1A I PR/GRIM/RE 

-ri'-' `)2/ 	'72) .,,"..5 / Z
i 
	C' ni pmQ - • - 

t .(11 4 	,,.\._ lir X 1;.(i. 1,9 
1  

1 i to ,--1 CI t 	il - -  e 	v.? 2̀,--2. 	i i I  SEGURADO ! VALEUR DCLAR6  i 
,----; 

r SSINATURA DO PECEBEDOR i S/GNATLIRLIIDURECEP,TEU,R 	 i DATA DE RECEEIMENTO 	CARIM80 DE ENTRE/2A 

Stefany G.  es de Ouvroz . 	1 DATE 	'  7.LN 
E310.64ii9E,,7077NATiON 

UM DADE DE DESTINO 

NOME LECIVEL DO RECEBEDOR / NO 

R 274060 	/ 
ECEPTEUR 

iN° DOCUMENTO DE IDENTIFICAcAO DO 
I R'''PRFI-)OP  I ORGAO EXPEDIDOR 
I 
1 

RUBRICA E WIT DO 
I SIGNATURE DE LA 8 FE V 2O fti 

ENDEREcO PARA DEVOLU g AO NO VERSO i ADRESSE DE RE 
75240203-0 
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Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO n°34/2019 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELETRICA PARA 0 SISTEMA DE ILUMINAcAO POBLICA COM 
CESSAO DE POSTES PARA FIXAcAO DO CONJUNTO DO 
SISTEMA DE ILUMINA9A0 PUBLICA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COPEL DISTRIBUIcA0 S.A. E 0 MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, NA FORMA ABAIXO: 

A COPEL DISTRIBUIcAO S.A. sociedade por agOes, concessionarias de servigo public() federal de distribuigao 
e comercializagao de energia eletrica, subsidiaria integral da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, corn 
sede na Rua José Izidoro Biazetto, 158, em Curitiba - PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do 
Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.° 04.368.898/0001-06 e Inscrigao Estadual n.° 90.233.073-99, 
doravante denominada CONCESSIONARIA neste ato representada pelo seu Gerente de Divisao de Arrecadagao 
e Cobranga Leste, Sr. Evandro Luiz Zaclikevisc e o MUNICIPIO DE CAPANEMA inscrito no Cadastro Nacional 

de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.° 75.972.760/0001-60, corn sede na Av Pedro 
Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP 85760-000 em Capanema, Estado do Parana doravante denonninado 
MUNICIPIO, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Americo Belle, acordam em firmar o presente Contrato, 
mediante Processo de Inexigibilidade de Licitagao n° 01/2019 corn amparo no Inciso XXII, do artigo 24, da Lei 
8.666/93, conforme justificativa em anexo e Resolugao ANEEL 414/2010, em conformidade corn as clausulas e 
condigaes seguintes: 

Clausula Primeira - DO OBJETO 
1.1. 0 presente Contrato tern por objeto regular o fornecimento de energia eletrica destinado a prestagao do 
servigo de iluminagao publica instalado em areas de dominio publico, assim tambem compreendidos os 
superpostes, pragas, luminarias ornamentais ou especiais, iluminagao especial, entre outros, corn cessao de uso 
dos postes, cuja detentora e a CONCESSIONARIA, para instalagao dos conjuntos do sistema de iluminagao 
publica de propriedade do MUNICIPIO. 

1.1.1. Os conjuntos do sistema de iluminagao pCiblica para efeitos deste Contrato, compreendem as 
lampadas, reatores, reles fotoeletricos, bases para reles, bragos, luminarias, porta-lampadas (soquetes), ignitores, 
fios e outros que tenham por finalidade viabilizar a prestagao do servigo de iluminagao 

1.1.2. 0 fornecimento de energia eletrica para iluminagao pUblica, nos termos inseridos na 
classificagao dada pela Resolugao ANEEL 414/2010 abrangera a iluminagao de ruas, pragas, avenidas, tuneis, 
passagens subterraneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuarios de transportes coletivos, 
logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminagao de monumentos, fachadas, fontes luminosas e 
obras de arte de valor historico, cultural ou ambiental, localizadas em areas Oblicas, assim definidas por meio de 
legislagao especifica, exceto o fornecimento de energia eletrica que tenha por objetivo qualquer forma de 
propaganda ou publicidade, ou para realizagao de quaisquer atividades distintas daquelas relacionadas nesta 
clausula. 

1.1.3 0 detalhamento dos procedimentos a serem observados obrigatoriamente pela 
CONCESSIONARIA e o MUNICIPIO referente as condigOes de acesso ao sistema eletrico para a realizagao dos 
servigos de operagao e manutengao das instalagoes de iluminagao piblica sera disciplinado neste contrato através 
das clausulas contratuais que tratam do ACORDO OPERATIVO. 

1.2. A cessao de postes constante do item 1.1 abrange as redes de distribuigao urbanas e rurais, nao se 
aplicando aos postes que estejam ou que venham a ser reservados pela CONCESSIONARIA para sua utilizagao 
exclusiva, ou ainda, sua natureza ou finalidade impega ou inviabilize tecnicamente quaisquer outras instalagOes. 

1.3. Aplica-se ao objeto deste Contrato a seguinte legislagao, instrumentos, normas tecnicas e demais 
normas juridicas, no que forenn aplicaveis: 
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a) Lei 8666/93 e alteragOes subsequentes; 
b) Lei Estadual 15608/2007 
c) Lei 9427, de 26 de Dezembro de 1996; 
d) Resolugao 414, de 09/09/2010, da Agenda Nacional de Energia Eletrica - ANEEL; 

e) NTC 841050 - Normas Tecnicas de Projeto de Iluminagao PCiblica; 

f) NTC 848500 a 848688 - Normas Tecnicas de Montagem de Redes de Iluminagao PCiblica; 

g) Norma Regulamentadora NR -10 - Seguranga em InstalagOes e Servigos em Eletricidade, do 

Ministerio do Trabalho e Emprego; 

h) Norma Regulamentadora NR -15 - Atividades e OperagOes Insalubres, do Ministerio do Trabalho 

e Emprego; e 
i) Norma Regulamentadora NR - 6 - Equipamentos de Protegao Individual, do Ministerio do Trabalho 

e Emprego. 
j) PRODIST — Procedimentos de Distribuicao de Energia Eletrica no sistema eletrico nacional e seus 

respectivos mOdulos. 
1.3.1. As normas tecnicas - NTCs integrantes desse item podem ser consultadas no enderego 

eletronico www.copel.com  e a Resolugao ANEEL 414/2010 pode ser consultada no enderego eletronico da 

Agenda Nacional de Energia Eletrica - ANEEL — www.aneel.qov.br, sobre as quais as Partes se obrigam, cada 

uma por si, a se manter atualizada dos seus conteudos. 

Clausula Segunda — DA PROIBIcAO DE CESSAO, LOCAQA0 OU EMPRESTIMO DOS POSTES OU DE SUA 
uTiLizAcAo PARA FINS NAO PREVISTOS NO CONTRATO 

2.1. E vedada ao MUNICIPIO, a cessao, locagao ou o emprestimo, a qualquer titulo, dos pontos de fixagao 
ou espagos nos postes de propriedade da CONCESSIONARIA, bem como a alteragao da finalidade do seu use 
descrito no item 1.1 da Clausula Primeira e tambern o compartilhamento corn terceiros, das instalagOes de sua 
propriedade, objeto da presente cessao. 

Clausula Terceira — DO ACORDO OPERATIVO PARA A UTILIZAcAO DE POSTES 
3.1. Sempre que o MUNICIPIO pretender utilizer postes de propriedade da CONCESSIONARIA, devera 

promover pedido por escrito, acompanhado da respective ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica), 
contendo, em anexo, o projeto e a especificagao tecnica dos conjuntos do sistema de iluminagao publica a serem 
instalados ou modificados no posteamento existente, igualmente para implantagao de novos postes e/ou 
annpliagao do sistema de iluminagao publics, sendo vedado ao MUNICIPIO iniciar os trabalhos enquanto nao 
houver a aprovagao formal da CONCESSIONARIA. 

3.1.1. No caso de ocorrer instalagao de quaisquer equipamentos, inclusive materiais ou condutores, 
de propriedade do MUNICIPIO nos postes da CONCESSIONARIA, bem como implantagao de novos postes e/ou 
ampliagao do sistema de iluminagao publica sem sua previa anuencia, os mesmos deverao ser removidos, ou 
devera ser apresentado toda a documentagao necessaria para fins de regularizagao em ate 30 (trinta) dias uteis, 
contados do recebimento da notificagao expedida pela CONCESSIONARIA. Caso o MUNICIPIO nao apresente 
a documentagao necessaria para a regularizagao e/ou nao tenha removido os equipamentos instalados a revelia, 
a CONCESSIONARIA se reserve ao direito de adotar medidas restritivas de nao aprovar novos projetos de 
propriedade do MUNICIPIO ate que seja providenciado a regularizagdo da situacao. 

3.1.2. 0 MUNICIPIO deve informar a CONCESSIONARIA toda e qualquer alteragao de carga no 
acervo de iluminagao pirblica para a devida atualizagao cadastral. 

3.1.3 — Caso a CONCESSIONARIA constate carga de terceiros Iigada no sistema de iluminagao 
publica sendo faturada, cabers ao MUNICIPIO, como titular pelo consumo de energia eletrica do sistema de 
iluminagao pUblica, identificar e notificar o responsavel pelo consumo para que regularize a situagao junto a 
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CONCESSIONARIA dentro do prazo de 30 dias contados do recebimento da notificacao expedida pela 
CONCESSIONARIA. 

3.2. As ocupacoes previstas neste Contrato deverao ser realizadas em estrita observancia as Normas 
Tecnicas Brasileiras, as determinacOes dos poderes pablicos, aos padroes estabelecidos nas normas tecnicas 
- NTCs supra mencionadas e as demais disposicOes contidas neste Contrato. 

3.2.1. Na hipatese de serem constatadas ocupacoes dos postes de propriedade da 
CONCESSIONARIA, os quais se encontrem em desacordo com o contido no presente Contrato e respectivas 
Normas Tecnicas - NTCs, a CONCESSIONARIA notificara o MUNICIPIO para promover a regularizacao no prazo 

de 30 (trinta) dias. 

3.2.1.1. A regularizaceo sera realizada pela CONCESSIONARIA, de forma imediata, nos casos de 
urgencia e emergencia, em que a ocupacao apresentar risco a seguranca de terceiros ou ao prOprio sistema 
eletrico, respondendo o MUNICIPIO pelos danos e ressarcimento de despesas, inclusive perante terceiros e seus 
prepostos contratados. 

3.2.2. Se as instalacOes do MUNICIPIO acarretarem esforcos superiores a resistencia nominal do 
poste e tais esforcos exigirem modificacoes nas instalacoes da CONCESSIONARIA, as despesas decorrentes 
correrao por conta do MUNICIPIO, observadas as demais disposicOes deste Contrato. 

3.2.3. Caso o MUNICIPIO constate, antes de instalar os conjuntos do sistema de iluminacao pUblica, 
a existencia de postes que contenham defeitos, trincas, rachaduras ou qualquer outra anomalia que possa 
comprometer a resistencia mecanica ou oferecer risco a seguranca, devera encaminhar correspondencia 
CONCESSIONARIA para uma avaliacao tecnica adequada, ficando a criteria da CONCESSIONARIA deliberar 
sobre eventual substituicao dos postes para, posteriormente ser objeto de cessao ao MUNICIPIO. 

3.3. Quando, para permitir a instalacao ou modificacao do conjunto do sistema de iluminacao pOblica, for 
necessario introduzir modificacOes no posteamento, inclusive substituicao de postes e adjacentes, tais como: 
reforcos de rede, instalacoes de escoramento, modificacoes nas instalacOes existentes nos postes, ou ainda, 
intercalar postes aos ja existentes, a CONCESSIONARIA, a pedido do MUNICIPIO, podera executar as obras as 
expensas do solicitante, mediante instrumento prOprio, ficando as alteracoes pleiteadas, inclusive na rede de 
distribuicao de energia, incorporadas ao patrimonio da CONCESSIONARIA, conforme dispoe a Iegislacao do 
setor eletrico acima descrita, bem como nos termos das clausulas ora estabelecidas neste pacto, nao cabendo 
ao MUNICIPIO qualquer direito reivindicatario e/ou de carater indenizatario decorrentes das alteracoes 
solicitadas. 

3.4. A CONCESSIONARIA, ao seu exclusivo criteria, podera ceder os postes objeto da presente cessao a 
terceiros, desde que observados os cuidados que garantam a integridade do conjunto do sistema de iluminacao 
publica do MUNICIPIO que estiverem instalados nos mesmos. 

3.5. Quando houver necessidade da CONCESSIONARIA substituir ou remanejar os postes objeto de 
cessao que estiverem compartilhados com outros ocupantes, cabers ao MUNICIPIO a responsabilidade pelo 
remanejamento de suas instalacoes, sem quaisquer Onus a CONCESSIONARIA. 

3.5.1. A CONCESSIONARIA comunicara formalmente o MUNICIPIO acerca da obrigatoriedade de 
promover os ajustes necessarios, corn antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis antes do remanejamento. 

3.5.2. Em caso de situacao emergencial, a comunicacao sera efetuada pelo meio mais rapido 
disponivel, sendo que o MUNICIPIO devert tomar as suas providencias em relacao ao remanejamento das suas 
instalacOes imediatamente a comunicacao pela CONCESSIONARIA. 
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3.5.3. Caso o MUNICIPIO nao promova os atos necessarios ao remanejamento das instalacOes, a 
CONCESSIONARIA, através de equipe prOpria ou contratada, executara os servicos visando salvaguardar a 
seguranca de pessoas, de suas instalacOes e de terceiros, cujas despesas correrao as expensas do MUNICIPIO. 

3.5.4. Na ocorrencia do previsto no item 3.5.3, a CONCESSIONARIA encaminhara as notas fiscais 

contas de energia eletrica relativas aos servicos prestados ao MUNICIPIO no prazo maxim° de 30 (trinta) dias 

ap6s sua execucao. 

3.5.5 Quando houver necessidade de modificacoes nas instalacOes de uma ou de ambas as partes 
por solicitacao de terceiros ou de Orgaos publicos, cada parte tomara as providencias correspondentes aos bens 
de sua propriedade, bem como suportara integralmente corn os custos envolvidos no procedimento, sem que estas 
medidas impliquem ern embaracos ou obstaculos a execucao dos servicos. 

3.6. A CONCESSIONARIA ficara isenta de qualquer despesa relativa a eventuais modificacoes de sua rede 
de distribuicao de energia eletrica ou instalacoes, no caso em que a modificacao se faca necessaria 
exclusivamente para viabilizar obras nas instalacoes do MUNICIPIO, cujo onus sera suportado exclusivamente 

pelo MUNICIPIO. 

3.7. Caso a CONCESSIONARIA entenda conveniente a retirada de postes em face de sua 
desnecessidade, os quais encontrem-se em utilizacao pelo MUNICIPIO, cumpre a CONCESSIONARIA 
comunicar formalmente o MUNICIPIO, corn antecedencia minima de 15 (quinze) dias corridos, contados da data 
programada da retirada do poste. 

3.7.1. Caso o MUNICIPIO nao demonstre interesse pela aquisicao ou na hipOtese do Poder Pirblico 
Estadual ou Federal manifestarem-se contrarios a permanencia dos postes, devera o MUNICIPIO remover as 
suas instalacoes dentro do prazo a ser combinado entre as partes. 

3.7.2. Caso o MUNICIPIO manifeste-se formalmente no sentido de continuar o use dos postes 
mencionados, desde que nao contrarie posturas ou disposicOes dos orgaos publicos, cabers ao MUNICIPIO pagar 
a CONCESSIONARIA o preco relativo a este ativo, que passara a integrar o patrimOnio do MUNICIPIO. Nesta 
hip6tese, as eventuais adequacOes das instalacOes eletricas para possibilitar a continuidade do funcionamento 
do sistema de iluminacao publics, correrao por conta do MUNICIPIO. 

3.8. Em havendo desocupacao dos postes pelo MUNICIPIO, conforme previsto no item 3.7.1, este devera 
informar a CONCESSIONARIA, por escrito, dentro do prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data do evento, 
para as providencias de ajuste do faturamento do consumo de energia eletrica da iluminacao 

3.8.1. Para os casos de alteracoes no sistema de iluminacao publics, tais como tipo e ou potencia 
da lampada, reatores ou de qualquer outro equipamento, devera o MUNICIPIO submeter a referida alteracao para 
analise e liberacao do setor tecnico da CONCESSIONARIA, por meio de officio (fornecer o catalog° corn as 
especificacoes tecnicas) e projeto tecnico para depois iniciar a execucao da obra. 

3.9. Sempre que necessario, sera° promovidas reuniOes tecnicas entre as partes, corn o objetivo de 
esciarecer clOvidas, discutir pianos, projetos e programas de expansao e ou melhorias, enfim, tratar de questOes 
afetas ao contrato. 

3.10. Compete as partes zeiarem pela conservacao e manutencao dos seus bens e instalacoes, bem como 
pelos bens e instalacOes de terceiros, respondendo isoladamente por quaisquer danos ou prejuizos causados a 
pessoas, bens e ou instalacOes, decorrentes de ato, omissao ou fato de sua exciusiva responsabilidade. 
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3.10.1. 0 MUNICIPIO nao podera, em nenhuma hipotese, alterar, danificar, encobrir ou deslocar 
placas de identificacao da CONCESSIONARIA ou de qualquer outra ocupante, exceto em caso de anuencia previa 
e expressa do terceiro ou da CONCESSIONARIA. 

Clausula Quarta — DO ACORDO OPERATIVO PARA A MANUTEN00, AMPLIA00, EFICIENTIZA00 OU 
MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINA00 PUBLICA 

4.1. Os services de manutencao e as obras de ampliagao, eficientizacao ou melhoria do sistema de 
iluminacao publica, sae de inteira responsabilidade e Onus do MUNICIPIO. 

4.1.1. Fica facultado ao MUNICIPIO executar as obras de ampliagao, eficientizacao ou melhoria do 
sistema de iluminacao publica por meio de contratagao de empreiteira que esteja regularmente inscrita no Cadastro 
Centralizado da CONCESSIONARIA, devendo ser observados os demais dispositivos deste contrato. Entretanto, 
os respectivos projetos deverao ser submetidos a autorizacao previa da CONCESSIONARIA. 

4.1.2. As obras somente poderao ser executadas apes aprovagao da CONCESSIONARIA e, apes a 

conclusao da obra cabers ao MUNICIPIO comunicar formalmente a CONCESSIONARIA para que sejam 

efetuadas as vistorias, atualizacoes cadastrais e sistema de faturamento. 

4.2. As lampadas e respectivos equipamentos auxiliares avariados deverao ser substituidos por outros de 
igual potencia e especificagao tecnica, de modo a nao desatualizar o cadastro da rede de distribuicao de energia 
eletrica da CONCESSIONARIA e nao refletir na respectiva carga para efeito de faturamento do consumo de 
energia eletrica. 

4.2.1. Havendo necessidade de serem substituidas lampadas e equipamentos auxiliares por outros 
de potencia e especificacao diferentes dos existentes, bem come a ampliag.ao do sistema de iluminacao 
deverao ser encaminhados a relagao das configuracOes das lampadas e os respectivos projetos 
CONCESSIONARIA, para analise e aprovacao e, apes conclusao, atualizacao cadastral da rede de distribuicao 
de energia eletrica e do sistema de faturamento. A obra somente podera ser executada ap6s a aprovagao da 
CONCESSIONARIA. 

4.2.2. A conexao dos neves equipamentos devera ser efetuada nas mesmas fases da rede de 
distribuicao de energia eletrica onde se encontrava o equipamento anterior, corn vistas a manter o balanceamento 
do respective circuito eletrico. 

4.2.3 0 MUNICIPIO devera realizar periodicamente inspecoes diurnas no sistema de iluminacao 
publica visando identificar e normalizar os pontos que estejam acesos ininterruptamente de modo a manter, no 
maxim°, 5% (cinco por cento) de lampadas acesas desnecessariamente. Ultrapassado esse limite, a 
CONCESSIONARIA se reserva o direito de acrescentar este consumo adicional no faturamento mensal. 

4.3. A CONCESSIONARIA reserva o direito de proceder, periodicamente, fiscalizacoes, levantamento, 
recontagem ou conferencia das quantidades e potencias instaladas, devidamente registradas em documento 
especifico, cujas divergencias sera° objeto de atualizacao para efeito de faturamento do consumo mensal de 
energia eletrica, conforme a Clausula Oitava deste Contrato. 

4.3.1. Nao tendo havido acompanhamento ou participagao de representantes do MUNICIPIO nos 
levantamentos, recontagens ou conferencias que alterem as quantidades e potencias de lampadas e 
equipamentos auxiliares, fica assegurado ao mesmo o direito de conferencia e certificagao das alteracOes 
apresentadas pela CONCESSIONARIA. Os ajustes de cadastro e faturamento resultantes serao efetuados a 
partir de entao. 
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4.4. E de inteira responsabilidade do MUNICIPIO, a nnanutencao e/ou substituicao da infraestrutura (postes, 
postes ornamentais, superpostes, etc.), utilizadas para sustentacao dos conjuntos do sistema de iluminagao 
publica de sua propriedade. 

4.5. A CONCESSIONARIA, alenn das atualizacties mencionadas no item 4.2.1, atualizara tambem a carga 
instalada, nos seus controles internos, visando o ajuste do consumo de energia eletrica para efeito de 
faturamento, na proporcao verificada nas substituicties referidas nos itens 4.1.1 e 4.1.2. 

4.6. Caso o MUNICIPIO venha instalar equipamentos automaticos de controle de carga que reduzam o 
consumo de energia eletrica do sistema de iluminacao publica, os quais devem ser submetidos a apreciacao do 
orgao oficial e competente, tal fato devera ser comunicado formalmente a CONCESSIONARIA para que esta 

proceda a revise° da estimative de consumo. 

4.7. Caso o MUNICIPIO pretenda a instalacao de luminaries especiais nos postes da CONCESSIONARIA, 
corn o objetivo de melhorar a qualidade do sistema da iluminacao publica, devera ser observado: 

4.7.1. A instalacao de luminaries especiais pelo MUNICIPIO devera estar em conformidade corn o 

estabelecido nas normas tecnicas - NTCs da CONCESSIONARIA, conforme mencionado neste pacto. 

4.7.2. 0 MUNICIPIO assume a responsabilidade por danos materials e pessoais que possam ser 
causados pelo impacto de veiculos as instalaceies da CONCESSIONARIA ou a terceiro durante todo o pehodo 
em que as luminaries especiais se mantiverem instaladas. 

4.7.3. Caso a instalacao de luminaries especiais represente incompatibilidade corn a rede de 
distribuicao de energia eletrica ou corn os sistemas de outras empresas ocupantes do poste que configurem 
dificuldades a circulacao de veiculos, cabers ao MUNICIPIO a responsabilidade pelos custos derivados da 
necessaria adequacao. 

Clausula Quinta - DAS CONDIcOES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
5.1. 0 fornecimento de energia eletrica de que trata o presente Contrato este subordinado as CondicOes 

Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica, estabelecidas pela Resolucao ANEEL 414/2010 e demais legislagOes 
pertinentes, as quais prevalecerao nos casos omissos ou em eventuais divergencies. 

5.1.1. Quaisquer modificacoes supervenientes na referida legislagao, que venham a repercutir nos 
ajustes estabelecidos neste Contrato ou nas Condicoes de Fornecimento de Energia Eletrica, considerar-se-ao 
automaticas e imediatamente aplicaveis. 

5.1.2. Os criterios que contemplem as falhas no funcionamento do sistema eletrico, quando aplicaveis, 
sao tratados conforme regulamentagao especifica. 

5.2. 0 MUNICIPIO compromete-se a nao ligar geradores de energia eletrica em paralelo corn o sistema 
da CONCESSIONARIA. Compromete-se, tambem, a instalar, as suas expensas, equipamentos destinados a 
reduzir para os niveis definidos na legislacao, os distOrbios provocados no sistema eletrico da 
CONCESSIONARIA, pela utilizacao por parte do MUNICIPIO, de cargas que possam provocar tais distill-Nos, 
inclusive, os destinados a melhoria do fator de potencia. 

5.2.1. 0 MUNICIPIO declare estar ciente que, na inobservancia dos termos desta clausula e das 
Condigoes Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica estabelecidas pela Resolucao ANEEL 414/2010 que 
integram o presente Contrato, ficara responsavel pelos danos eventualmente causados a CONCESSIONARIA e 
ou a terceiros. 
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Clausula Sexta - DO PONTO DE ENTREGA E DA TENSAO DE FORNECIMENTO 
6.1. 0 ponto de entrega de energia eletrica pare o sistema de iluminagao publica sera a conexao da rede 

de distribuicao de energia eletrica da CONCESSIONARIA corn as instalacees eletricas do sistema de iluminagao 
publica, quando estas pertencerem ao MUNICIPIO, nos termos disciplinados nas CondicOes Gerais de 
Fornecimento de Energia Eletrica determinadas pela Resolugao ANEEL 414/2010. 

6.2. A energia eletrica sera fornecida através da rede secundaria de distribuicao de energia eletrica, em 
corrente alternada, tense° de 127/220 Volts corn frequencia de 60 Hz. 

6.3. Eventual mudanca das especificagOes de atendimento de que trata esta clausula e respectivos itens, 
por iniciativa do MUNICIPIO, dependera da existencia de viabilidade tecnica no sistema e previa aprovagao da 
CONCESSIONARIA. 

Clausula Setima — DOS PRECOS, TARIFAS E REAJUSTES TARIFARIOS 
7.1. Sera° aplicadas as tarifas de fornecimento de energia eletrica estabelecidas para a classe Iluminacao 

Publica ou equivalente, bem como os respectivos reajustes tariferios, conforme determinagao da Agenda Nacional 
de Energia Eletrica - ANEEL por meio de ResolugOes especificas. 

7.1.1. Conforme determinacao da Resolucao ANEEL 414/2010, a tarifa a ser aplicada para 
fornecimento de energia eletrica para o sistema de Iluminacao Publica, nos termos deste Contrato, é a do subgrupo 
B4a, em conformidade corn o ponto de entrega definido no item 6.1, da Clausula Sexta. 

7.1.2. Os tributos, encargos e taxas de servigo incidentes sobre o fornecimento e consumo de energia 
eletrica sao aplicaveis de acordo corn a legislacao em vigor. 

7.2. Os postes sera° cedidos para utilizacao a titulo gratuito, para fixageo dos equipamentos e componentes 
do conjunto do sistema de iluminagao publica. Os valores que forem devidos pelo MUNICIPIO relativos as obras 
de ampliacao, eficientizacao ou melhoria, bem como modificagOes que forem necessaries no posteamento, danos 
causados e outros, sera° objeto de orgamentos especificos. 

Clausula Oitava — DOS FATURAMENTOS, VENCIMENTOS, PAGAMENTOS E VALOR DO CONTRATO 
8.1. Os consumos de energia eletrica do sistema de iluminagao ptiblica sera° faturados corn base na 

quantidade e potencia das lampadas e respectivos equipamentos auxiliares instalados, considerando-se 11 horas 
e 52 minutos (onze horas e cinquenta e dois minutos) por dia para a iluminagao pirblica normal e 24 horas (vinte 
e quatro horas) por dia, no caso de tOneis e demais logradouros pUblicos que necessitem de iluminagao 
permanente, conforme determina a Resolucao ANEEL 414/2010, calculados de acordo corn a seguinte formula: 

kWh = 
ZW.horas 

1000 

kWh = [ W x horas / 1000 ] 
Onde: 
kWh = Total do consumo a faturar; 
W = Somatorio das potencies (em watts) das lampadas e equipamentos auxiliares x quantidades; horas = 
Quantidade de horas de funcionamento por dia em 11 horas e 52 minutos (onze horas e cinquenta e dois 
minutos) em caso de iluminagao publica normal ou 24 horas (vinte e quatro horas) em caso de necessidade de 
iluminagao publica permanente. (Em casos onde houver equipamento automatic° de controle de carga que 
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reduzam o consumo de energia eletrica do sistema de iluminacao pOblica instalado, considerar o tempo de 
funcionamento programado); 1000 = conversao de W em kW. 

8.2. 0 valor total da Nota Fiscal Conta de Energia Eletrica sera composto pelo valor resultante da aplicacao 

da tarifa sobre o consumo de energia eletrica faturado, acrescido dos tributos, encargos e taxas de servico que 
incidirem sobre o fornecimento e faturamento do consumo de energia eletrica, bem como outros onus de natureza 
legal, ainda que estabelecidos posteriormente a celebracao do presente Contrato. 

8.3. 0 vencimento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica sera de 10 (dez) dias Oteis ap6s a data da 
respectiva apresentacao pela CONCESSIONARIA, ressalvado o de consumo final. Para contagem deste prazo, 
exciui-se o dia da apresentagao e inclui-se o do vencimento. 

8.4. A CONCESSIONARIA podera emitir, a seu criteria duplicatas das Notas Fiscais Contas de Energia 
Eletrica provenientes de consumo de energia eletrica, participagOes financeiras em obras de rede de distribuicao 
de energia eletrica, exclusivamente para fornecimento de Iluminacao Publica, ou outros Onus de natureza legal. 

8.5. 0 atraso no pagamento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica implicara cobranca de multa de 
2% (dois por cento) sobre o valor total das mesmas, o qual sera cobrado pela CONCESSIONARIA, alem da 
aplicagao de juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes e atualizacao monetaria corn base na variacao do indica 
Geral de Precos do Mercado - IGP-M da Fundacao GetOlio Vargas, de forma pr6-rata die. 

8.6. Decorridos 10 (dez) dias ap6s o vencimento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica sem a efetiva 
quitacao, a CONCESSIONARIA podera aplicar as sancoes pactuadas neste Contrato, bem como adotar as 
medidas legais cabiveis para a cobranca de seu credit°. 

8.7. Alern das despesas de cobranca das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica de que trata o item 8.6, 
caso a CONCESSIONARIA recorra aos meios judiciais ou a servicos de cobranga por terceiros, o MUNICIPIO 
sera responsavel por todas as despesas de cobranca e respectivos honorarios advocaticios, custas judiciais, 
extrajudiciais e administrativas. 

8.8. Na eventual falta de pagamento do consumo de energia eletrica e/ou obras do sistema de iluminacao 
por urn periodo igual ou superior a 30 (trinta) dias, a CONCESSIONARIA ficara desobrigada em ceder 

postes para novas ampliacoes do sistema de iluminacao pOblica, ate que seja efetuado o acerto financeiro, sem 
prejulzo das demais sancoes previstas neste Contrato. 

8.9. 0 nao pagamento das Notas Fiscais Contas de Energia Eletrica ate as datas estabelecidas para os 
seus vencimentos, caracterizara desinteresse na continuidade do fornecimento da energia eletrica, ensejando, 
alem da multa, acrescimos e das penalidades cabiveis, a suspensao do fornecimento de energia eletrica, apOs 
previa comunicacao formal. 

8.10. As divergencias de grandeza/valor de faturamento eventualmente havidas, nao sera° objeto de 
adiamento do faturamento ennitido e do seu pagamento, sendo os respectivos ajustes processados no faturamento 
seguinte. 

8.11. A instalacao de novas cargas no sistema sem previa aprovagao da CONCESSIONARIA obrigara o 
MUNICIPIO ao pagamento do faturamento do consumo de energia eletrica retroativo a data da sua instalacao, 
conforme dispoe a Res°!Ka° ANEEL 414/2010. 

8.12. A substituicao de lampadas e equipamentos auxiliares por diferentes tipos e potencias sem a devida 
comunicacao a CONCESSIONARIA acarreta diferencas no consumo de energia eletrica, que devem ser apuradas 
e faturadas, conforme dispoe a Res°luck) ANEEL 414/2010.  
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8.13. As instalacoes de pracas, calcadoes, passeios, jardins, fontes luminosas, entre outros, onde existir 
conjuntamente outras cargas, alem da carga da iluminacao pOblica, tais como, motores para bomba de agua, 
compressores de fontes luminosas, aparelhos de som, inclusive tomadas para shows, feiras livres, entre outros, 
serao faturadas pela CONCESSIONARIA por meio de medidor na classe de consumo em que apresentar a major 

parcela da carga instalada. 

8.13.1. Havendo interesse do MUNICIPIO pelo faturamento da carga da iluminacao pOblica na tarifa 
do subgrupo B4a, este devera providenciar a separagao da carga de iluminacao ptiblica das demais cargas por 
meio de medicao exclusiva (medicao autOnoma em relacao a iluminacao pOblica). 

8.14. 0 valor total do presente Contrato a estimado em R$ 1.057.000,00 (Urn milhao e cinquenta e sete mil 

reais). 

8.15. As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta do Orcamento Geral do MUNICIPIO 

conforme legislacao especifica. 

Clausula Nona — DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAcOES DAS PARTES 
9.1. Independente de outros direitos advindos da presente relacao contratual é assegurado 

CONCESSIONARIA e ao MUNICIPIO, nos casos de realizacao das obras de am pliacao do sistema de iluminacao 
publica nos termos inseridos no presente pacto, o direito de, a qualquer tempo: 

a) Supervisionar e fiscalizar os servicos e obras que estiverem sendo realizados pela outra parte ou 
pelas suas contratadas, nas suas instalagOes, em postes da CONCESSIONARIA, bem como em relagao aos 
cuidados que devem ser dispensados aos seus ativos e a continuidade do servico de distribuicao de energia 
eletrica; 

b) Sustar os servicos e obras, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar esta 
medida necessaria a sua boa execucao, a seguranca ou a salvaguarda dos interesses das partes; 

c) Supervisionar e fiscalizar o use e a destinacao do objeto deste Contrato, solicitando a imediata 
retirada de quaisquer bens, equipamentos e/ou instalacoes do MUNICIPIO instalados na rede de distribuicao de 
energia eletrica da CONCESSIONARIA e que nao estiverem previstos no presente Contrato; e 

d) Fiscalizar o cumprimento do presente contrato, como tambem requerer ao MUNICIPIO a 
suspensao, temporaria ou definitiva, de toda obra em que as condigOes mencionadas neste instrumento nao 
estiverem sendo observadas e/ou mantidas. 

9.2. Da mesma forma, podera o MUNICIPIO supervisionar e fiscalizar os servicos que forem realizados pela 
CONCESSIONARIA ou suas contratadas, na execucao das suas obras, no que se referir aos cuidados 
dispensados aos conjuntos do sistema de iluminacao publica que forem de propriedade do mesmo. 

9.3. A fiscalizacao que for efetuada pela CONCESSIONARIA ou pelo MUNICIPIO nao exime suas 
responsabilidades por danos ou prejuizos que as suas instalacoes vierem a causar a outra ou a terceiros. 

9.4. As PARTES deverao comunicar uma a outra, imediatamente apos o seu recebimento, qualquer 
reclamacao, intimacao, interpelacao ou Ka° de terceiros, que de alguma forma possa implicar responsabilidade 
das mesmas, sob pena de ficar responsavel pelos onus decorrentes. 

9.5. Sera permitido a CONCESSIONARIA e ao MUNICIPIO, através de seus tecnicos, o livre acesso aos 
postes, para proceder as manutencOes preventivas ou corretivas nas suas instalacoes, desde que devidamente 
identificados. 
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9.6. Fica assegurado a CONCESSIONARIA e ao MUNICIPIO o direito de, a qualquer tempo, obterem entre 
si os esciarecimentos e as informagees tecnicas que julgarem necessarios. 

9.7. 0 MUNICIPIO devera identificar os veiculos e exigir das suas contratadas e prepostos, o uso de crachas 

de identificacao, quando da execucao de servicos a serem realizados nas infraestruturas da CONCESSIONARIA 
e/ou na manutencao do sistema de iluminacao publica. Na realizacao das tarefas, quaisquer empregados, quer do 
MUNICIPIO ou de terceiro contratado, deverao fazer uso dos equipamentos de seguranca previstos na Norma 
Regulamentadora - NR 6. 

9.8. Quando o MUNICIPIO identificar eventual necessidade de implementer modificacOes no posteamento 
existente e/ou de instalacao de novos postes, o projeto e a construcao podereo ser realizados corn recursos do 

MUNICIPIO ou através de terceiro contratado devidamente habilitado e cadastrado junto a CONCESSIONARIA. 

9.8.1. 0 MUNICIPIO compromete-se a utilizer somente pessoal habilitado e cumprir as Normas 
Tecnicas e Regulamentadoras mencionadas no presente pacto, para a execucao dos servicos tecnicos e 
administrativos, que se fizerem necessarios nas instalagoes e manutencao dos conjuntos do sistema de iluminacao 
pUblica, na rede de distribuicao de energia eletrica da CONCESSIONARIA, bem como manter seus responsaveis 

tecnicos devidamente habilitados junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 
9.9. Para a execucao das atividades, sem pre que necessario, obrigatoriamente Bever-se-a agendar o desligamento 

junto a CONCESSIONARIA. 

Clausula Decima - DAS RESPONSABILIDADES 
10.1. Caso uma das PARTES venha a ser acionada ou notificada a ressarcir despesas ou qualquer outra 

forma de compensacao financeira por eventuais danos ou prejuizos sofridos por terceiros em decorrencia de 
acao ou omissao da outra, a PARTE que foi acionada, conforme o caso, ou denunciara a lide a parte faltosa ou 
devera notifica-la para integrar a relacao e, na hip6tese de ser compelida a arcar corn os valores, sera ressarcida 
pela PARTE faltosa, sem prejuizo das demais penalidades previstas neste Contrato. 

10.2. 0 nao cumprimento de qualquer das Clausulas, e em especial as clausulas 3a, 4a  e 8a, deste Contrato 
pelo MUNICIPIO, implicara na suspense° do direito de utilizacao de novos postes, ate sua regularizacao, sem 
prejuizo das demais medidas administrativas e judiciais a serem tomadas pela CONCESSIONARIA, desde que 
devidamente apurado e documentado, garantindo o direito ao contradit6rio e a ample defesa. 

10.3. Independente das demais penalidades previstas neste Contrato, todas as sancoes impostas a uma 
das PARTES, comprovadamente decorrentes de causa atribuivel a outra, sera° integralmente de responsabilidade 
da PARTE faltosa. 

10.4. Em caso de avarias ou defeitos ocorridos em equipamentos, bens ou instalacOes da 
CONCESSIONARIA, decorrentes de ace° ou omissao do MUNICIPIO, cabers a este indenizar os prejuizos 
apurados, inclusive os relativos aos danos diretos ou indiretos e lucros cessantes decorrentes das interrupcOes de 
fornecimento de energia aos consumidores, resultantes de tais avarias ou defeitos, conforme preve a legislacao 
vigente, cabendo da mesma forma a CONCESSIONARIA indenizar os prejuizos por ela causados nas instalacOes 
do sistema de iluminacao pUblica do MUNICIPIO. 
10.5. Nenhuma das partes respondera a outra pelos prejuizos advindos de caso fortuito ou forca maior, hipOtese 
em que cads uma arcara corn as despesas relatives a reposicao ou reparacao de suas prOprias instalacOes. 

10.5.1. Os danos provenientes de adversidades climaticas, abalos sismicos e outros provocados por 
forcas naturais, bem como os atribuiveis a causes inevitaveis petas partes, sera° considerados como caso fortuito 
ou forca maior, exceto em casos corn reclamacao preexistente por escrito sobre as condicOes das respectivas 
instalacoes, ha mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da formalizacao da reclamacao, sem quaisquer 
providencias da outra contratante. 
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10.6. Nos casos de danos causados por terceiros, cada parte efetuara a recomposigao das suas instalagOes 
e apresentara separadamente ao responsavel pelos danos, orgamento referente ao ressarcimento dos prejuizos. 

10.7. 0 MUNICIPIO sera responsabilizado por quaisquer danos que vier a causar na infraestrutura da 
CONCESSIONARIA, bem como pelos danos diretos, indiretos e lucros cessantes decorrentes da interrupgao no 
fornecimento de energia eletrica, em face da ocupagao ou desocupagao dos postes, de manutengOes preventivas 
ou corretivas nas instalagoes do MUNICIPIO ou ainda, derivados de atendimentos aos usuarios do sistema de 

iluminagao publica. 

10.8. A CONCESSIONARIA sera responsavel por quaisquer danos que vier a causar na infraestrutura do 

MUNICIPIO e pela recomposigao do pavimento, entre outros, quando as obras forem realizadas por ela ou por 
suas contratadas, bem como a remogao de terra, entulhos, sobras e material salvado. Nao havendo essas 
providencias por parte da CONCESSIONARIA ou de suas contratadas no prazo maxim° de 30 (trinta) dias da 

realizagao da obra, o MUNICIPIO tomara as providencias necessarias mediante a cobranga dos dispandios 
ocorridos junto a CONCESSIONARIA por meio de documento habil. 

10.9. A CONCESSIONARIA nao podera ser responsabilizada, junto aos usuarios dos servigos de iluminagao 
pOblica, por eventuais atrasos na sua ativagao, ocasionados por dificuldades no cumprimento dos cronogramas 
de obras por parte do MUNICIPIO, bem como por eventuais interrupgOes que possam vir a ocorrer no fornecimento 
de energia eletrica, em decorrencia de danos causados por terceiros no sistema eletrico de distribuigao e em caso 
de forga maior. 

Clausula Onze — DO PERiODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 
11.1. 0 presente Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. 

11.2. 0 contrato podera ser prorrogado automaticamente por mais 12 (doze) meses e assim 
sucessivamente, desde que nao haja manifestagao expressa em contrail° por uma das PARTES, com 
antecedencia minima de 180 (canto e oitenta) dias em relagao ao tannin° da sua vigencia, limitado a 60 (sessenta) 
meses. 

Clausula Doze — DAS CONDIcOES PARA RESCISAO 
12.1. Sem prejuizo da aplicagao das penalidades previstas neste Contrato, considerar-se-d rescindido de 

pleno direito o presente Contrato, independente de notificagao judicial ou extrajudicial, no caso de infragao de 
qualquer de suas clausulas ou da legislagao disciplinadora dos servigos de energia eletrica a qual esta 
subordinado, apOs sua apuragao em procedimento administrativo, assegurando-se a parte contraria amplo direito 
de defesa e ao contradit6rio, respondendo a parte infratora pelos prejuizos que causar a outra. 

12.2. 0 presente Contrato podera ser rescindido ainda, mediante aviso por escrito, por qualquer das partes 
nas seguintes hipoteses: 

a) Atraso no pagamento de qualquer das obrigagoes oriundas do presente Contrato, por mais de 90 
(noventa) dias; 

b) Descumprimento ou cumprimento irregular das suas clausulas e condigOes, bem como de outros 
dispositivos vigentes; 

c) Alteragao da finalidade de use das instalagOes do MUNICIPIO ou agregagao de outros servigos 
nao previstos neste Contrato, sem a previa anuencia da CONCESSIONARIA; 

d) Alteragoes constitucionais, legais ou estatuttrias, que prejudiquem capacidade de executar as 
obrigagOes deste Contrato; 

e) Superveniencia de caso fortuito ou de forga maior, impeditivo da continuidade deste Contrato; 
f) Por acordo entre as partes; e 
g) Nos demais casos previstos em lei. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



0 8 9 

Municipio de Capanema - PR 

12.3. Na hip6tese de rescisao do presente Contrato o MUNICIPIO se obriga a retirar os conjuntos do sistema 
de iluminagao p6blica descritos no item 1.1.1, no prazo de 90 (Noventa) dias contados do recebimento da 
notificagao, sem qualquer onus para a CONCESSIONARIA, nao cabendo qualquer indenizacao, compensacao ou 

acrescimos em favor do MUNICIPIO. Neste caso, o MUNICIPIO assumira todos os prejuizos eventualmente 
causados ao sistema de distribuigao de energia eletrica advindos de negligencia, impericia ou imprudencia na 
desocupagao dos postes. 

12.3.1. Na ocorrencia do contido no item 12.3, cabers ao MUNICIPIO providenciar outra infraestrutura 

para a fixagao dos conjuntos do sistema de iluminagao publica, dentro do prazo estipulado. 

12.4. A rescisao do presente Contrato nao exime o MUNICIPIO do pagamento de qualquer debito dele 

decorrente. 

Clausula Treze - DO FORO ELEITO PELAS PARTES 
13.1. Este Contrato sera regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis brasileiras 

e regulamentos da Agenda Reguladora e, subsidiariamente, pelos principios gerais do Direito e pela equidade, 
nessa ordem. 

13.2. Em caso de recurso inevitavel ao Poder Judiciario, fica eleito de connum acordo entre as partes, corn 
expressa rernincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca que pertence o 
MUNICIPIO, para qualquer agao que porventura vier a ser movida por qualquer das partes para o fiel cumprimento 
deste Contrato. 

Clausula Quatorze — DO ATENDIMENTO A PARAMETROS DE QUALIDADE, SEGURAKA E PROTEPAO AO 
MEIO-AMBIENTE. 

14.1. As partes obrigam-se a atender aos parametros de qualidade, seguranga e protegao ao meio ambiente 
estabelecido pelos orgaos competentes e legislagao vigente. 

Clausula Quinze - DAS DISPOSIOES GERAIS 
15.1. Qualquer tolerancia das partes em relagao ao descumprimento de qualquer das clausulas do presente 

Contrato nao importara em renuncia ou precedente, novagao ou alteragao da mesma, cujo cumprimento continuara 
exigivel, em todos os seus ternnos e a qualquer tempo. 

15.2. 0 presente Contrato nao importa em copropriedade das partes sobre qualquer ativo que for de 
propriedade exclusiva da outra. 

15.3. As notificagoes de uma parte a outra ou as recebidas de terceiros e que sejam de mutuo interesse 
deverao ser feitas por escrito e entregues sob protocolo ou pelo correio, mediante aviso de recebimento no 
enderego designado pelas partes para tal fim, de modo a poder comprovar-se, devidamente, a data da entrega ou 
do recebimento. 

15.4. Este Contrato a reconhecido pelo MUNICIPIO como titulo executivo, na forma dos artigos 583 e 585, 
II, do COdigo de Processo Civil, para efeito de cobranga de todos os valores apurados, nos casos previstos neste 
Contrato. Contudo, na existencia de eventuais debitos do MUNICIPIO de natureza civel, tributaria, trabalhistas, 
previdenciarios ou quaisquer outros decorrentes de contratos anteriormente celebrados corn a 
CONCESSIONARIA, que venham a ser a qualquer tempo apurados, o MUNICIPIO se compromete a quita-los e 
ressarcir a CONCESSIONARIA de qualquer valor por ela incorrido com a quitagao dos referidos debitos. 
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15.5. Os direitos e obrigacoes decorrentes deste Contrato transmitem-se aos sucessores das partes 
contratantes. 

15.6. Fica estabelecido que o presente Contrato devera ser adequado por ocasi'do de legislacao 

superveniente expedida pelo Poderlico. 

15.7. Este Contrato substitui quaisquer outros contratos ou acordos anteriormente feitos entre a 
CONCESSIONARIA e o MUNICIPIO, para regular a mesma finalidade descrita no item 1.1 da Clausula primeira. 

15.8. 0 MUNICIPIO providenciara a publicacao deste Contrato, por extrato, no Diario Oficial do Municipio 
ou Orgao equivalente, conforme determina o Paragrafo Unico, do artigo 61, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracOes. 

15.9. As condicoes para estabelecer a forma de cobranca e inclusao dos valores da contribuicao para o 
custeio do servico de iluminacao p6blica nas notas fiscais contas de energia eletrica dos 
consumidores/contribuintes, bem como a sua isencao, exclusao, arrecadacao e repasse, quando cabivel, em 
conformidade corn o estabelecido por lei municipal, sera tratada em comum acordo entre o MUNICIPIO e a 
CONCESSIONARIA mediante celebracao de instrumento especifico. 

E, por se acharem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 3 (tres) vias para urn so efeito, na 
presenca de 2 (duas) testemunhas nonneadas e assinadas. 
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PELA COPEL DISTRIBUI AO S.A > c9 
Evandro Luiz Zaclikevisc 	<(fr cP\  

Gerente da Divisao de Arrecadacao e obranca Leste 
— 039.119.089-03 

Capanema, 31 de janeiro de 2019. 

PELO MUNIP 
Americo Belle- - 
Prefeito Municipal de Capanema 
CPF - 240.595.879-15 

ANEMA 

TESTEMUNHA COPEL 
Alan Eduardo Cazarim 
CPF — 082.219.399-00 
Tecnico Comercial da Cobranca Leste 

TESTI NHAUNICIPKP 
( Nome — Roselia Kriger Becker Pagani 

— 632.258.249-68 
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DACD/VPPD/1145/2019 
Curitiba, 30 de agosto de 2019. 

Americo Belle 
PREFEITO - CAPANEMA 
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 
CEP 85760-000 - CAPANEMA - PR 

ALTERACAO DO ART. 24 DA RESOLUCAO NORMATIVA N° 414/2010 QUE TRATA DO 
FATURAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA: MANIFESTACAO COPEL 

Por mein da Resolucao Normativa n° 854, de 13 de Agosto de 2019 que alterou o art. 24 da 
Resolugao Normativa 414/2010 e da Resolugao HomologatOria 2590, de 13 de agosto de 2019 que 
homologou os tempos a serem considerados para o consumo diario para fins de faturamento da 

• energia eletrica destinada a iluminagao publica, informamos que foram alterados os criterios de 
faturamento destinada a iluminagao publica. 

A respeito, cumpre-nos esclarecer: 

A cobranpa do faturamento de iluminagao publica passou a considerar os novos criterios definidos em 
legislapao, sendo que a ANEEL homologou, conforme Anexo I, da Resolugao Homologatoria 2590, o 
tempo por Municipio a ser considerado para o consumo diario para fins de faturamento da energia 
eletrica destinada a iluminagao publica, de que trata o art. 24 da Resolugao Normativa n° 414, de 9 de 
setembro de 2010. 

No estado do Parana, o tempo considerado para fins de faturamento era de 11h52min por dia, sendo 
alterados para 11h25min ou 11h26min, dependendo da localizapao geografica do municipio. Este fator, 
proporcionara a redupao dos consumos faturados da carga de iluminagao publica deste municipio. 

Informamos que a Copel efetuara o faturamento a partir de Setembro/2019 destinado a iluminagao 
publica dentro dos novos criterios definidos em legislapao. Sendo que no Municipio de Capanema 
sera considerado o tempo de 11 h25min. 

• Sendo assim, o item 8.1 da clausula oitava do Contrato de Fornecimento de Energia Eletrica para o 
Sistema de Iluminacdo PUblica corn Cessao de Postes para Fixacao do Conjunto do Sistema de 
Iluminagao Publica celebrado entre a Copel e este municipio, devera ser alterado oportunamente por 
mein de celebragao de aditivo contratual. 

Certos da sua compreensao, colocamo-nos a sua disposipao. 

Atenciosamente, 

Divisao de Gestao da Cobranba do Poder Public° da DIS — Rua Prof. Brasilio 0. Costa, 1703 - CEP 80310-130 - Curitiba - PR - Brasil 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 contabilidade@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 9 de setembro de 2019 17:12 
Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 ENC: carta 1145 - Municipio de Capanema 
Anexos: 	 carta 1145 - Municipio de Capanema.pdf 

De: paula.leao@copel.com  <paula.leao@copel.com> Em nome de ppm.oeste@copel.com  

Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2019 16:47 
Para: adm@capanema.pr.gov.br; contabilidade@capanema.pr.gov.br; camara@capanema.pr.gov.br; 

prefeito@capanema.pr.gov.br  

Assunto: carta 1145 - Municipio de Capanema 

Prezado(s): 

Ikegue correspondencia para conhecimento deste municipio a respeito da alteracao do art. 24 da 
Resoluck) Normativa n°. 414/2010 que trata do faturamento de Iluminacao Publica. 

Att. 

COPEL 
Distribuicao 

Divisao de Gestao da Cobranca do Poder POblico da DIS VPPD 
Fone: (041) 3310-5926 - Fabiola 
Rua Prof. Brasilio Ovidio da Costa, 1703 - Santa Ouiteria 
E-mail .  ppm.oesteOcopialcom I www.copel.com  
CEP 80310-130 - Curitiba - Parana 

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-virus. Recomenda-se que nao sejam abertos e/ou 

• executados anexos de mensagens de conteudo ou remetente duvidoso. 
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Municipio de Capanema - PR 

DESPACHO 

Corn relacao ao Processo de Inexigibilidade n° 01/2019, Contrato Administrativo 

•
n°34//2019, objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE 
POSTES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAcA0 PUBLICA DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. Autorizo o Setor de LicitagOes a fazer a alteraga.o 
solicitada pela A COPEL DISTRIBUIcA0 S.A. 

Solicito ao Setor de LicitagOes para que tome as devidas providencias no sentido 
da elaboracao do Termo Aditivo. 

Capanema, 09 de setembro de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 terca-feira, 10 de setembro de 2019 08:28 

Para: 	 'paula.leao@copel.com' 

Assunto: 	 Copia do 1° Termo Aditivo ao Contrato 
Anexos: 	 1° ADITIVO AO CONTRATO 34-2019.pdf 

Born Dia 

Segue anexo copia do 12  Termo Aditivo ao Contrato n2  34/2019 

O Original estara sendo enviado pelo correio para assinatura. 
Atenciosamente, 

Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitacoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema — PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 • 

• 



'rn. ORGAO DE DIVULGACAO 
14'  DOS ATOS OFICIAIS DO 

 

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2019 - EDICAO 0344 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

1.2  Termo Aditivo ao Contrato n° 34/2019, que entre si celebram de 
urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro lado a em-
presa COPEL DISTRIBUICAO S.A. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-
NICIPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEI-
TURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, 
e de outro lado a empresa COPEL DISTRIBUICAO S.A., pessoa juridica 
de direito privado, situada a R JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO 
C - CEP: 81200240 - BAIRRO: MOSSUNGUE, inscrita no CNPJ sob o n2 
04.368.898/0001-06, neste ato por seu representante legal, EVANDRO 
LUIZ ZACLIKEVISC, CPF:039.119.089-03 ao fim assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 
n° 8.666/93 e suas alteracoes subsequentes, ajustam o presente Con-
trato, em decorrencia do Edital Processo inexigibilidade n° 01/2019, 
mediante as seguintes clausulas e condicoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 31/01/2019, 
objeto do Edital de licitagao, Modalidade Processo inexigibilidade n° 
01/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAcA0 DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA 
DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIXAcA0 DO 
CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAcAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR, em conformidade corn a alteracao Por meio da Res-
olugao Normativa n° 854, de 13 de Agosto de 2019 que alterou o art. 
24 da Resolugao Normativa 414/2010 e da Resolucao Homologatoria 
2590, de 13 de agosto de 2019, fica alterado o item 8.1 do contrato , 
onde lia-se: 

8.1.Os consumos de energia eletrica do sistema de iluminagao publica 
sergo faturados corn base na quantidade e potencia das lAmpadas e 
respectivos equipamentos auxiliares instalados, considerando-se 11 
horas e 52 minutos (onze horas e cinquenta e dois minutos) por dia 
para a iluminagao publica normal e 24 horas (vinte e quatro horas) por 
dia, no caso de timeis e demais logradouros ptiblicos que necessitem 
de iluminagao permanente, conforme determina a Resolucao ANEEL 
414/2010. 

Leia-se: 
8.1.Os consumos de energia eletrica do sistema de iluminac5o pGbli-
ca sera° faturados corn base na quantidade e pot8ncia das lampadas 
e respectivos equipamentos auxiliares instalados, considerando-se 
11 horas e 25 minutos (onze horas e vinte e cinco minutos) por dia 
para a iluminacao pLiblica normal e 24 horas (vinte e quatro horas) por 
dia, no caso de timeis e demaislogradouros publicos que necessitem 
de iluminacao permanente, conforme determina a Resolu(So ANEEL 
414/2010, corn alteracoes da Resolug5o Normativa n° 854/2019 e Res-
oluc'ao Homologatoria n° 2590/2019. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao 
atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 10 de setembro de 2019 

AMERICO BELLE 
	

EVANDRO LUIZ ZACLIKEVISC 
Prefeito Municipal 
	

Representante Legal 
COPEI. DISTRIBUICAO S.A. 

Com olatia 

OUTRAS PUBLICAcOES 

NOTIFICAcA0 

Em cumprimento ao art. 2° da Lei Federal n° 9.452 de 20 de margo de 
1997, o Municipio de Capanema, Estado do Parana, vem através desta 
notificar o recebimento dos Recursos Federais, conforme segue: 
RECEITA DATA VALOR 
FPM - Fundo de Participac6o dos MunicIpios - 9.703-9 10/09/19 682.015,40 
rrR - hwo,to Sobre a Propriedade Territorial Rural - 9.721-7 10/09/19 1.038,76 
Fund° Nacional de Saud< - Bloco CUSTE10 - 624060-1 05/09/19 

05/09/19 
66.243,09 
40.000,00 

FNDE - FUNI2EB - 30665-7 10/09/19 
11/09/19 

86.912,07 
69.327,13 

FN DE - Salim EduescAo - 10.465-5 12/09/19 52.274,56 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.prgov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de novembro de 2019 13:43 

Para: 	 'alan.cazarim@copel.com' 
Assunto: 	 RES: DEVOLKAO TERMO ADITIVO 

BOA TARDE ALAN 

PRECISAMOS COM URGENCIA DA NOSSA VIA DO TERMO ADITIVO ASSINADA COM URGENCIA 

REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2019 

FICO NO AGUARDO. 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitacoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema — PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 

Alkoselia.licitacao(q),capanema.pr.gov.br   
Wicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 

Enviada em: segunda-feira, 25 de novembro de 2019 13:40 

Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: ENC: DEVOLKAO TERMO ADITIVO 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITACAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 

De: alan.cazarim@copel.com  <alan.cazarim@copel.com>  Em nome de contratos.ip@copel.com  

em: terca-feira, 19 de novembro de 2019 10:38 

Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Assunto: Enc: DEVOLLOO TERMO ADITIVO 

Born dia, Steffany 

Conforme mensagem de 24/09, o termo recebido nao sera assinado. 

A minuta encontra-se nos tramites finals de aprovacao e em breve encaminharemos para assinatura. 

Certos de vossa compreensao, permanecemos a disposicao. 

Atenciosamente, 

Alan 

41,.111 COPEL 
Trir Distribuicao 

Divisao de Gestao da Cobranca do Poder Ptiblico da Distribuicao - VPPD 
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Rua Prof. Brasilio Ovidio da Costa, 1703 - Santa Quiteria 
E-mail: contratosiDOCoPel.com  I www.copel.com   
CEP 80310-130 - Curitiba - Parana 
Contratos: (041) 3331-3683 - Alan 

(041) 3234-6087 

De: 	"pmcp_apoiolicitacaol" <apoiolicitacaoiacapanema.pr.qov.br> 
Para: 	<paula.leaoacopel.com> 
Data. 	18/11/2019 16:26 
Assunto: 	DEvoLugAo TERMO ADITIVO 

Boa tarde, foi enviado via correio o 12 aditivo do Processo de Inexigibilidade 01/2019 e ainda n5o houve 
retorno para Prefeitura de Capanema. 
Solicito que nos encaminhe uma via do documento por meio do correio o mais rapido possivel. 

Agradeco a compreensao. 

Att, 

litteffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITACAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 

De: 	Contratos IP/COPEL 
Para: 	admAcapanema.proov.br, contabilidade@capanema.proov.br, prefeitocapanema.proov.br, 
Data: 	24/09/2019 09:04 
Assunto: 	1° Termo aditivo ao contrato n° 34/2019 
Enviado por: 	Alan Eduardo Cazarim 

Born dia, 

Recebemos desta prefeitura, termo aditivo referente a corregao do tempo de faturamento de iluminagao publica, 
conforme estabelecem a Resolugao Normativa n° 854 e a Resolugao HomologatOria 2590, de 13/08/2019. 

• este respeito, informamos que o termo a ser firmado entre a Copel e os municipios da area de concessao 
encontra-se em elaboragao em nossa area de procedimentos, corn apoio do juridico da Companhia e sera 
encaminhado para assinatura em breve. 

Salientamos que, conforme informamos na carta, o faturamento do consumo de IP do mes de setembro ja ocorrera 
em conformidade corn as resolugoes citadas. 

Desta forma, o termo recebido sera desconsiderado, pedimos a V. Sa. que aguarde o envio do termo padrao para 
assinatura nas pr6ximas semanas. 

Certos de vossa compreensao, permanecemos a disposigao para eventuais 

Atenciosamente, 

Alan 

ZS COPEL 
Distribuicao 

Divisao de Gestao da Cobranca do Poder Publico da Distribuicao - VPPD 

2 



Rua Prof. Brasilio Ovidio da Costa, 1703 - Santa Quiteria 
E-mail: contratoskacoDel.com  www.copel.com  
CEP 80310-130 - Curitiba - Parana 
Contratos: (041) 3331-3683 - Alan 

(041) 3234-6087 

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-virus. Recomenda-se que n'ao sejam abertos e/ou 
executados anexos de mensagens de conteudo ou remetente duvidoso. 

S 

• 

3 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 13:41 
Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 ENC: Termo aditivo ao contrato de fornecimento de energia para IP 
Anexos: 	 Capanema - Termo Aditivo - 2020.pdf 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitagoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema — PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacaocapanema.pr.gov.br  
licitacao@capanema.pr.gov.br  • 
De: alan.cazarim@copel.com  <alan.cazarim@copel.com> Em nome de contratos.ip@copel.com  

Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 17:17 

Para: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br; adm@capanema.pr.gov.br; licitacao@capanema.pr.gov.br  

Cc: contabilidade@capanema.pr.gov.br; camara@capanema.pr.gov.br; prefeito@capanema.pr.gov.br  

Assunto: Termo aditivo ao contrato de fornecimento de energia para IP 

Prezados, 

Conforme correspondencia encaminhada em 09/2019, segue termo aditivo referente a alteracao dos tempos de 
faturamento da IP. 

Solicitamos que nos encaminhem tres vias do termo, assinadas e rubricadas pelo prefeito e por uma testemunha do 
municipio. 

O envio pode ser através da Agencia de Atendimento da Copel para: 

• A/C Alan Cazarim - VPPD 

Santa Quiteria - Curitiba, 

ou através dos Correios para: 

A/C Alan Cazarim - VPPD 

Rua Prof. Brasilio Ovidio da Costa, 1703 - Santa Quiteria 

Curitiba/PR - CEP 80310-130. 

Obs.: 0 termo nao deve ser alterado, deve ser assinado corn timbre da Copel, conforme arquivo encaminhado. 

Qualquer dOvida, estamos a disposicao. 

Atenciosamente, 

Alan 



COPEL 
Srir Distribuicao 
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Divisao de Geste° da Cobranca do Poder Ptiblico da Distribuicao - VPPD 
Rua Prof. Brasilio Ovidio da Costa, 1703 - Santa Quiteria 
E-mail: contratosioAcoDel.com  I www.couel.corn  
CEP 80310-130 - Curitiba - Parana 
Contratos: (041) 3331-3683 - Alan 

(041) 3234-6087 

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-virus. Recomenda-se que nao sejam abertos e/ou 
executados anexos de mensagens de conteudo ou remetente duvidoso. 

• 

• 
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COPEL 
Ag..1 	 p=e r- "sense de Energia 	 GOVERNO  

DO ESTADO DO PARANA 
DACD/VPPD/0037/2019 
Curitiba, 10 de janeiro de 2020. 

A/C Roselia Kriger Becker Pagani 
Municipio de Capanema 
Av Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
CEP 85760-000 Capanema - PR 

CONTRATO PREFEITURA — COPEL (PARA ARQUIVO) 

Para controle e arquivo dessa Municipalidade, encaminhamos uma via do termo aditivo 
ao Contrato para Fornecimento de energia para Iluminagao Publica, devidamente 
assinada pelas partes, em conformidade a Resolucao Homologatoria 2590, de 13 de 
agosto de 2019. 

Permanecendo a disposicao de V. Sa., subscrevemo-nos 

enciosamente 

Evandro Luiz Zaclikevisc 
Gerente da Divisao de Gestao da Cobranca do Poder Public() da Distribuicao 

Anexo: citado 

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - bI.0 - Curitiba - PR - CEP 81200-240 - Fone: (41) 3331-4141 
www.copel.com/faleconosco  



4 1 WI  
Termo aditivo ao contrato de Fornecimento de Ene 	etrica 
para o Sistema de Iluminagao PUblica corn Cessao de Postes 
para FixacAo do Conjunto do Sistema de Iluminacao POblica. 

COPEL 
IF 	Companhia Paranaense de Energia 

>IV 

GOVERNO #40  
DO ESTADO DO PARANA 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 
0 SISTEMA DE ILUMINAcA0 PUBLICA COM 
CESSAO DE POSTES PARA FIXAcA0 DO 
CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAcA0 
PUBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COPEL 
DISTRIBUICAO S.A. E 0 MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, NA FORMA ABAIXO: 

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS: 

DE UM LADO: 

A COPEL DISTRIBUIcA0 S.A. sociedade por agoes, concessionarias de servigo 
pUblico federal de distribuigao e comercializagao de energia eletrica, subsidiaria 
integral da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, corn sede na Rua José 
Izidoro Biazetto, 158, ern Curitiba - PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n. ° 04.368.898/0001-06 e 
Inscrigao Estadual n.° 90.233.073-99, doravante denominada CONCESSIONARIA 
neste ato representada pelo seu Gerente de Divisao de Gestao da Cobranga do 
Poder PUblico da Distribuigao, Sr. Evandro Luiz Zaclikevisc ao final assinado; 

E DE OUTRO LADO: 

o MUNICIPIO DE CAPANEMA inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas 
do Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.° 75.972.760/0001-60, corn sede na 
Av Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP 85760-000 em Capanema, Estado 
do Parana doravante denominado MUNICIPIO, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Americo Belle, ao final assinado. 

CONSIDERANDO a necessidade de regular o fornecimento de energia eletrica destinado a 
prestagao do servigo de iluminagao publica instalado em areas de dominio public°, as partes 
ACORDAM em firmar o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Fornecimento de 
Energia Eletrica para o Sistema de Iluminagao Publica corn Cessao de Postes para fixagao do 
conjunto do Sistema de Iluminagao PUblica, adiante designado CONTRATO, mediante as 
clausulas e condigoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

A Clausula 1.3 do contrato ora aditado, a partir desta data, passara a vigorar corn o seguinte 
texto: 

1.3. Aplica-se ao objeto deste Contrato as seguintes normas tecnicas e normas juridicas, 
naquilo que forem aplicaveis: 

a) Lei 8.666/93 e alteragoes subsequentes; 
b) Lei 13.303/16; 

1 de 3 



103 

COPEL s 	Companhia Paranaense de Energia 

Termo aditivo ao contrato de Fornecimento de Energia Eletrica 
GOVERNO 	 para o Sistema de Iluminagao PUblica corn Cessao de Postes 
DO ESTADO DO PARANA 	pare Fixacao do Conjunto do Sistema de Iluminagao Publica. 

c) Lei 9.427/96; 
d) Resolucao Normativa n° 414, de 09/09/2010, da Agenda Nacional de Energia 
Eletrica - ANEEL; 
e) NTC 841050 - Normas Tecnicas de Projeto de Iluminagao Publica; 
f) NTC 848500 a 848688 - Normas Tecnicas de Montagem de Redes de Iluminagao 
Publica 
g) Norma Regulamentadora NR -10 - Seguranca em Instalagoes e Servicos em 
Eletricidade, do Ministerio do Trabalho e Emprego; 
h) Norma Regulamentadora NR -15 - Atividades e Operacoes Insalubres, do 
Ministerio do Trabalho e Emprego; 
i) Norma Regulamentadora NR - 6 - Equipamentos de Protecao Individual, do 
Ministerio do Trabalho e Emprego; 
j) PRODIST — Procedimentos de Distribuicao de Energia Eletrica no sistema eletrico 
nacional e seus respectivos modulos; e 
k) Reso'Lica° Homologatoria n° 2590, de 13/08/19 da ANEEL. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A Clausula 8.1 do contrato ora aditado, a partir desta data, passara a vigorar com o seguinte 
texto: 

8.1. Os consumos de energia eletrica do sistema de iluminagao pOblica sera° faturados com 
base na quantidade e potencia das lampadas e respectivos equipamentos auxiliares 
instalados, considerando-se 11 horas e 25 minutos (onze horas e vinte e cinco minutos) por 
dia para a iluminagao publica normal e 24 horas (vinte e quatro horas) por dia, no caso de 
tuneis e demais logradouros pCiblicos que necessitem de iluminagao permanente, conforme 
determina a Reso!Lica° ANEEL 414/2010, calculados de acordo com a seguinte formula: 

kWh = 

11 

  

x horas 

1000 

  

   

kWh = [yvv x horas / 1000 ] 

Onde: 
kWh = Total do consumo a faturar; 
W = Somatorio das potencias (em watts) das lampadas e equipamentos auxiliares x 
quantidades; 
horas = Quantidade de horas de funcionamento por dia em 11 horas e 25 minutos (onze 
horas e vinte e cinco minutos) em caso de iluminagao publica normal ou 24 horas (vinte e 
quatro horas) em caso de necessidade de iluminagao publica permanente. (Em casos onde 
houver equipamento automatic° de controle de carga que reduzam o consumo de energia 
eletrica do sistema de iluminagao publica instalado, considerar o tempo de funcionamento 
prog ram ado); 
1000 = conversao de W em kW. 
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Companhia Paranaense de Energia GOVERNO 

 

Termo aditivo ao contrato de Fornecirnento de Energia Eletrica 
para o Sistema de Iluminacao PUblica corn Cessao de Postes 
para Fixacao do Conjunto do Sistema de Iluminacao POblica. 

 

DO ESTADO DO PARANA 

CLAUSULA TERCEIRA 

As PARTES ratificam todas as demais clausulas do CONTRATO, que nao conflitarem corn o 
estabelecido no presente TERMO ADITIVO. 

E, por se acharem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 3 (tres) vias 
para urn so efeito, na presenca de 2 (duas) testemunhas nomeadas e assinadas. 

Capanema, It de  ilE.L-CO FAD  de 20a 

ei* 

`0~`~O\ppG~pA 
 

1/4A 
Evand o Luiz Zaclikevisc 	 (`(2-4` 

cP e Gere e da Divisao de Gestao da Co ranc_o Poder PUblico da Distribuicao 
CPF — '39.119.089-03 

Americo Belle 
Prefeito Municipal de Capanema 
CPF - 240.595.879-15 

TESTEMUNHAS 

ah Alan Ell:aril-157Zr 
CPF — 082.219.396 -00 
Tecnico Comercial da Cobranca Leste 
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Municipio de Capanema - PR 

NOTIFICAcA0 

Ao Senhor 
Valdeci Alves dos Santos 
Secretario Municipal de Administracao 

Notifico o Sr. Valdeci Alves dos Santos, Secretario Municipal de Administragdo do 
vencimento de alguns contratos no mes de JANEIRO DE 2020, conforme relagao em anex•  

Solicito que nos encaminhe corn antecedencia as licitagOes que precisam ser feitas 
novamente e tambem as solicitacOes de aditivo nos contratos que podem ser aditivados. 

Segue abaixo a lista de LicitagOes que irao vencer, as demais inforrnagOes como data 
do vencimento, n° de contrato esta.o na relacao em anexo. 

MODALIDADE 
N° 

OBJETO SECRETARI 
A 

Pregdo 
presencial 
140/2018 

AQUISIcA0 DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS 
SECRETAIRAS DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA 
- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREcOS. 

ADM 

PREGAO 
128/2018 

AQUISIcA0 DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E 
GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS A UTILIZAcA0 POR 
VE1CULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAcA0 
PUBLICA DE CAPANEMA - PR, QUE SE DESLOCAM ATE A 
CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREcOS. 

ADM 

PREGAO 
PRESENCIAL 
142 / 2018 

AQUISIcA0 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS 
PROGRAMAS E PROJETOS OFERTADOS NO CENTRO DE 
REFERENCIA 	DE 	ASSISTENCIA 	SOCIAL- 	CRAS 	DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA- 	PR, 	PROCESSADO PELO 
SISTEMA REGISTRO DE PREcOS 

FAMILIA 

PREGAO 
PRESENCIAL 
144/2018 

CONTRATAcA0 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	EM 
SERVIcOS DE ESTERILIZACAO EM CAES E GATOS, ALEM DE 
FORNECIMENTO DE MEDICAcOES DIVERSAS E RAcOES 
COM 	0 	DEVIDO 	ACOMPANHAMENTO 	MEDICO 
VETERINARIO, PARA UTILIZAcA0 NOS PROJETOS DE 
CONTROLE DE ZOONOSES DO SETOR DE VIGILANCIA EM 
SAUDE DO MUNICfPIO, EM PARCERIA COM A ASSOCIAcA0 
DE PROTEcAO ANIMAL DE CAPANEMA - APAC (ASSOCIAcA0 
DE PROTEcA0 ANIMAL DE CAPANEMA), PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS 

ADM 

DISPENSA 
01/2019 

CONTRATACAO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	PARA 
PRESTACAO 	DE 	SERVICOS 	EDUCACIONAIS 	NA 
MODALIDADE 	QUALIFICACAO 	PROFISSIONAL 	BASICA 
EDUCACIONAL E DE MAO DE OBRA, EM CAPANEMA - PR. 

IND.E COM. 

PREGAO 
PRESENCIAL 
146 / 2018 

AQUISIcA0 DE CARTUCHOS DE TONNER E DEMAIS 
CONSUMIVEIS RELACIONADOS, PARA USO EM TODAS AS 
SECRETARIAS DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DO MUNICfPIO 
DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PRE OS 

ADM 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

PREGAO 
PRESENCIAL 

AQUISIcA0 DE COMPUTADOR, MONITOR, IMPRESSORA, 
SCANNER DE DOCUMENTOS, SCANNER BIOMETRICO, 

IND. E 
COM. 

147 / 2018 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, WEBCAM E BANNER 
FOTOGRAFICO PARA USO DO POSTO DE IDENTIFICAcA0 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS 

PREGAO CONTRATAcA0 DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO FAMILIA 
PRESENCIAL NA AREA DE CABELO BEM COMO PARA AQUISIcA0 DE 
150/2018 PRODUTOS DIVERSOS DE BELEZA E COSMETICOS PARA 

USO EM OFICINAS DA SECRETARIA DA FAMILIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CRAS EM ATENDIMENTO AO 
PAIF E SUAS ( SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREQ0 

INEXIGIBILID CONTRATAcAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ADM 
ADE 01/2019 ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ILUMINAcA0 

PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIXAcAO DO 
CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAcA0 PUBLICA DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR 

Lembrando que os que sap Processados pelo Sistema Registro de Precos nao podem 
ser aditivados, deverao ser feitas licitacOes novas. 

Capanema, 09 de dezembro de 2019 

Roselia Kriger Becker &gani 
Pregoeitai—Presidente da Comissao Permanente de 

Abertura e Julgamento de LicitacOes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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