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FUND AMENT Ag AO DA ON 36/2011

O inciso II do § 3° do art. 62 da Lei n° n° 8.666, de 1993, preceitua que “aplica- 

se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber, 

aos contratos em que a Administragdo for parte como usudria do servigo publico".

Observa-se, portanto, que tal dispositivo nao faz referencia ao art. 57 do citado 

diploma legal, cujo inciso II estabelece que a vigencia dos contratos de servi90S 

continues esta limitada a 60 (sessenta) meses, bem como cujo paragrafo 3° que veda 

contratos administrativos com prazo indeterminados.

Isso significa que, quando a Administra^ao firma contrato na qualidade de 

usuaria de servigo publico, acaba por se submeter, de forma predominante, as normas 

especfficas relativas ao objeto do ajuste (contrato de adesao), de modo que a aplicagao 

da Lei n° 8.666, de 1993, ocorre apenas subsidiariamente.

Especificamente para a contratagao do “fornecimento ou suprimento de energia 

eletrica e gas natural com concessiondrio, permissiondrio ou autorizado, segundo as 

normas da legislagdo especifica” tem-se a autorizagao para dispensa de licitagao no 

inciso XXII do art. 24 da Lei de Licitagoes e Contratos.

Sobre este dispositivo, assevera Margal Justen Filho1:

A regra surgiu em virtude da reforma introduzida no setor 

eletrico, atraves de inumeros diplomas legais. Deve lembrar-se que o 

regime geral das Lei 8.987 e 9.074 foi complementado e alterado para o 

dmbito da energia eletrica.

(...)

As inovagoes introduzidas no setor energetico promoveram a 

dissociagdo entre as atividades que configuram monopolio natural e 

outras que comportam competigdo. (...) Dai que a atividade de geragdo 

de energia eletrica foi aberta a competigdo, inclusive com algumas 

hipoteses de descaracterizagdo de servigo publico. A transmissdo de 

energia continua a ser um servigo publico sob regime de monopolio. A 

distribuigdo e reconhecida como servigo publico, mas com crescente

1 JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a lei de licitagoes e contratos.Ed. Sao Paulo: Dialetica, 
2002. P. 262/263.



abertura a competigdo, o que e incrementado por meio de atividades 

especificas de comercializagdo.

A decorrencia fundamental reside em que o fornecimento de 

energia eletrica para o setor publico poderd configurar-se como 

situagdo de competigdo entre agentes economicos (ainda que mantido o 

regime de servigo publico) - situagdo similar a verificada a proposito da 

telefonia, alias (...).

Dentro deste contexto e que se poe a regra de dispensa de 

licitagdo. Com a eliminagdo da exclusividade de concessiondrios de 

distribuigdo de energia eletrica, produz-se a pluralidade de potenciais 

fornecedores.

(...)

Haverd casos em que o dispositive enfocado ndo terd maior 

efeito, em virtude da ausencia de altemativa para o orgdo 

administrativo. Sdo aquelas situagdes em que o sujeito estatal sera 

configurado como um consumidor cativo, beneficiando-se do 

fornecimento de energia promovido por uma concessiondria de servigo 

publico (em virtude da ausencia dos requisites para contratagdo de 

energia de outra origem). (...)

Especificamente para a contrata^ao do saneamento basico, no aspecto de 

fornecimento de agua potavel e coleta de esgoto, regula a materia a Lei n° 11.445, de 

2007. Nos termos de sen art. 9° o titular dos services formulara a respectiva politica 

publica de saneamento basico, devendo, para tanto elaborar os pianos de saneamento 

basico (inc. I), bem como prestar diretamente ou autorizar a delega^ao dos services (inc. 

II), entre outras atividades.

Nestas conduces, havera sempre uma unica titular ou sua autorizada para prestar 

os services em determinada localidade para presta^ao dos services publicos essenciais 

de saneamento basico, donde a sua contrata9ao mediante inexigibilidade de licita^ao.

Assim, o fato de estar autorizada a contratac^ao direta para estes services por 

impossibilidade de competitividade faz com que, em termos logicos, nao haja a 

incidencia do art. 57, inciso II e § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993. Se ha um unico 

fomecedor do servi9o publico - nao havendo que falar, portanto, em viabilidade de
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competigao nao ha, a principle, obice juridico a que contratos da especie contemplem 

prazo indeterminado de vigencia.

Nao estao afastadas, entretanto, as demais formalidades para a contrata9ao em 

questao, tais como formaliza^ao dos autos proprios para a contrata9ao direta, projeto 

basico com o dimensionamento anual estimado do consume, necessarias aprova9oes e 

previsao de dota9ao or9amentaria a ser empenhada anualmente.
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CAPITULO I - DENOMINAQAO, DURAgAO, SEDE E OBJETO SOCIAL
Art. 1° A Copel Distribuigao S.A., abreviadamente denominada “Copel DIS”, e uma sociedade por 

agoes, subsidiaria integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel, dotada de 
personalidade jundica de direito privado, parte integrante da administragao indiretado Estado do 
Parana, institufda pela Lei Estadual n° 12.355/1998, sob autorizagao das Resolugoes Aneel n° 
558/2000 e 258/2001, e e regida por este Estatuto, pelas Leis Federais n° 6.404/1976 e 
13.303/2016 e demais disposigoes legais aplicaveis.

O prazo de duragao da Copel DIS e indeterminado.

A Copel DIS tern sede e foro no municipio de Curitiba, Estado do Parana, Brasil, a Rua Jose 
Izidoro Biazetto, 158, bloco C, bairro Mossungue, CEP 81.200-240.

Constitui o objeto social da Copel DIS:

prestar servigo publico de distribuigao de energia eletrica e servigos correlatos;

estudar, planejar, projetar, implantar, operar e manter sistemas de distribuigao de 
energia eletrica, provendo solugoes para o desenvolvimento com sustentabilidade; e

prestar servigos administrativos, de comunicagao e tecnologia da informagao, locagaode 
equipamentos associados, para sociedades de controlador comum.

§ 1° Para atingir os objetivos sociais acima enumerados, bem como obter resultados 
tecnicos, mercadologicos e de rentabilidade, a Copel DIS firmara contrato de gestao 
com a Companhia Paranaense de Energia - Copel.

§ 2° Para a consecugao do objeto social e observada a sua area de atuagao, a Copel DIS 
podera abrir, instalar, manter, transferir ou extinguir filiais, dependencias, escritorios, 
representagoes ou quaisquer outros estabelecimentos ou, ainda, designar 
representantes, respeitadas as disposigoes legais e regulamentares.

Art. 2° 

Art. 3°

Art. 4°

I

II

III

CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL E AgOES
O capital social subscrito e integralizado e de R$5.359.205. 948,71 (cinco bilhoes,Art. 5° Art. 5°

trezentos e cinquenta e nove milhoes, duzentos e cinco mil, novecentos e quarenta e oito 
reais e setenta e um centavos), representados por 5. 359. 205. 948 (cinco bilhoes, trezentos e 
cinquenta e nove milhoes, duzentas e cinco mil, novecentas e quarenta e oito) agoes 
ordinarias sem valor nominal.

§ 1° As agoes sao nominativas.

§2° A distribuidora nao transferira, cedera ou, de qualquer forma, alienara, direta ou 
indiretamente, gratuita ou onerosamente, as agoes que fazem parte do bloco de 
controle acionario sem a previa anuencia da ANEEL, conforme disposto na Clausula 
13a, Subclausula 1a do 5° Termo Aditivo do Contrato de Concessao de Servigo Publicode 
Distribuigao de Energia Eletrica n° 046/1999-ANEEL, firmado em 09 de dezembrode 
2015 com a Uniao.

CAPITULO III - ASSEMBLEIA GERAL (AG)
A Assembleia Geral e o orgao maximo da Copel DIS, com poderes para deliberar sobre todos 
os negocios relatives ao seu objeto social e sera regida pela legislagao vigente.

A Assembleia Geral sera convocada pelo Conselho de Administragao ou, nas hipoteses 
admitidas em lei, pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas.

A convocagao sera feita com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data da realizagao 
da Assembleia Geral e, a falta de quorum de instalagao, far-se-a segunda convocagao, com 
antecedencia minima de 08 (oito) dias, nos termos da legislagao vigente, sendo 
disponibilizados os documentos relatives a respectiva pauta na mesma data da convocagao, 
de modo acessivel, inclusive de forma eletronica.

Paragrafo unico. As formalidades de convocagao podem ser dispensadas, nos termos do

Art. 6°

Art. 7°

Art. 8°

Estatuto Social Copel DIS - pag. 3/20
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artigo 124, § 4°, da Lei n° 6.404/76.

A Assembleia Geral sera instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administragao ou pelo substitute que esse vier a designar dentre os demais membros do 
Conselho de Administragao.

§ 1° O quorum de instalagao de Assembleias Gerais, bem como o das deliberagoes, sera 
aquele determinado na legislagao vigente.

§2° O Presidente da Assembleia escolhera, dentre os presentes, 01 (urn) secretario.

A Assembleia Geral reunir-se-a ordinariamente dentro dos 04 (quatro) primeiros meses apos o 
encerramento do exercicio social, para deliberar sobre as materias previstas em lei, e 
extraordinariamente, quando necessario.

Paragrafo Unico. A Assembleia Geral Ordinaria e Assembleia Geral Extraordinaria poderao 
ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas 
em ata unica.

A ata da Assembleia Geral sera lavrada conforme a legislagao aplicavel.

A Assembleia Geral, alem de outros casos previstos em lei, reunir-se-a para deliberar sobre: 

modificagao do capital social;

avaliagao de bens com que o acionista concorre para a formagao do capital social; 

transformagao, fusao, incorporagao, cisao, dissolugao e liquidagao da empresa; 

alteragao do estatuto social;

eleigao e destituigao, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de 
Administragao e dos membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;

fixagao da remuneragao dos Administradores, dos conselheiros fiscais e dos membros 
dos comites estatutarios;

aprovagao das demonstragoes financeiras, da destinagao do resultado do exercicio 
eda distribuigao de dividendos, em conformidade com a poh'tica de dividendos;

autorizagao para a Copel DIS mover agao de responsabilidade civil contra os 
Administradores pelos prejuizos causados ao seu patrimonio;

alienagao de bens imoveis diretamente vinculados a prestagao de servigos e a 
constituigao de onus reais sobre eles;

permuta de agoes ou outros valores mobiliarios;

projetos de investimento e participagao em novos negocios e outras sociedades, 
consorcios, joint ventures e outras formas de associagao e empreendimentos, bem 
como pela aprovagao de constituigao, encerramento ou alteragao de quaisquer 
sociedades, consorcios ou empreendimentos que ultrapassarem o valor equivalente 
a 2% (dois por cento) do patrimonio liquid© da Companhia Paranaense de Energia - 
Copel;

os criterios para a alienagao e/ou cessao em comodato de bens do ativo 
permanent©, a constituigao de onus reais e a prestagao de garantias, quando o valor 
da operagao ultrapassar o limite equivalente a 2% (dois por cento) do patrimonio 
liquid© da Companhia Paranaense de Energia - Copel;

emissao de debentures conversiveis em agoes;

emissao de quaisquer outros titulos e valores mobiliarios conversiveis em agoes, no 
Pais ou no exterior; e

eleigao e destituigao, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando-lhes as contas.

Art. 9°

Art. 10

Art. 11

Art. 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV
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CAPITULO IV - ADMINISTRAgAO
Art. 13 A Copel DIS sera administrada pelo Conselho de Administragao e pela Diretoria.

SEQAO I - CONSELHO DE ADMINISTRAQAO (CAD)

O Conselho de Administragao e orgao de deliberagao estrategica e colegiada responsavel 
pela orientagao superior da Copel DIS.

Art. 14

Composigao, investidura e mandato

O Conselho de Administragao sera composto por 04 (quatro) membros titulares, eleitos e 
destitufdos pela Assembleia Geral, nos termos da Lei Federal n° 6.404/1976, observados os 
seguintes parametros para sua composigao:

I 02 (dois) Diretores da Companhia Paranaense de Energia - Copel, sendo 01 (urn) o 
Diretor Presidente;

II 01 (urn) membro do Comite de Auditoria Estatutario da Companhia Paranaense de 
Energia - Copel; e

III o Diretor Geral da Copel DIS.

§ 1° Os membros do Conselho de Administragao terao mandato unificado de 02 (dois) anos, 
permitidas, no maximo, 03 (tres) recondugoes consecutivas.

§2° O Diretor Geral da Copel DIS integrara o Conselho de Administragao como seu 
Secretario Executive, mediante eleigao em Assembleia Geral.

§ 3° Os cargos de Presidente do Conselho de Administragao e de Diretor Geral nao poderao 
ser acumulados pela mesma pessoa.

§4° O Presidente do Conselho de Administragao sera indicado pelo acionista controlador e 
designado pela Assembleia Geral que o eleger, sendo substituido, em suas ausencias 
e impedimentos, pelo Conselheiro escolhido por seus pares, neste caso especifico, 
sendo permitido inclusive o Diretor Geral extraordinariamente exercer a presidencia.

§ 5° As indicagoes ao Conselho de Administragao devem observar os requisites e vedagoes 
impostos pelas Leis Federais n° 6.404/1976, 13.303/2016 e pela polftica e norma 
interna de indicagao de membros de orgaos estatutarios.

A investidura de membros do Conselho de Administragao observara as condigoes 
estabelecidas nas Leis Federais n° 6.404/1976 e 13.303/2016 e demais disposigoes legais 
aplicaveis.

Art. 15

Art. 16

Vacancia e substituigoes

Ocorrendo a vacancia definitiva da fungao de conselheiro de administragao, antes do termino 
do mandato, o Conselho de Administragao convocara Assembleia Geral para eleigao 
destinada a complementagao do mandato.

§ 1° Observados os requisites e vedagoes legais aplicaveis, poderao os conselheiros nomear 
o substitute, que servira ate a realizagao da Assembleia Geral que elegera o 
conselheiro em definitivo.

§ 2° Na hipotese de vacancia de todos os cargos do Conselho de Administragao, competea 
Diretoria convocar a Assembleia Geral.

A fungao de conselheiro de administragao e pessoal e nao se admite suplente.

Art. 17

Art. 18

Funcionamento

O Conselho de Administragao reunir-se-a ordinariamente 01 (uma) vez por trimestre e 
extraordinariamente sempre que necessario, conforme previsto no Art. 22 do presente 
Estatuto.

Art. 19

Estatuto Social Copel DIS - pag. 5/20
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Art. 20 As reunioes do Conselho de Administragao serao convocadas pelo seu Presidente, ou pela 
maioria dos conselheiros em exercicio, mediante o envio de correspondencia por meio ffsicoou 
eletronico a todos os conselheiros, com a indicagao dos assuntos a serem tratados.

§ 1° As convocagoes enviadas no enderego fisico ou eletronico do conselheiro serao 
consideradas validas, sendo de sua responsabilidade a atualizagao de seu cadastre 
junto a Copel DIS.

§ 2° As reunioes ordinarias deverao ser convocadas com antecedencia minima de 07 (sete) 
dias em relagao a data da sua realizagao.

§ 3° As reunioes do Conselho de Administragao serao instaladas com a presenga da maioria 
dos seus membros em exercicio, cabendo a presidencia dos trabalhos ao Presidente do 
Conselho de Administragao ou, na sua falta, pelo conselheiro escolhidopela maioria dos 
seus pares.

Fica facultada, se necessaria, a participagao nao presencial dos conselheiros na reuniao, por 
audioconferencia ou videoconferencia, que possa assegurar a participagao efetiva e a 
autenticidade do seu voto. O conselheiro nesta hipotese sera considerado presente a reuniao, 
e seu voto sera considerado valido para todos os efeitos legais e incorporado a ata da referida 
reuniao.

Quando houver motive de urgencia, formalmente justificado para os membros do Conselho de 
Administragao, o Presidente do Conselho de Administragao podera convocar as reunioes 
extraordinarias a qualquer momento e desde que com antecedencia minima de48 (quarenta e 
oito) horas para a sua realizagao, mediante o envio de correspondencia por meio fisico ou 
eletronico ou por outro meio de comunicagao a todos os conselheiros, ficando facultada a 
participagao por audioconferencia, videoconferencia ou outro meio idoneo de manifestagao de 
vontade do conselheiro ausente, cujo voto sera considerado valido para todos os efeitos, sem 
prejuizo da posterior lavratura e assinatura da respectiva ata.

O Conselho de Administragao deliberara por maioria de votes dos presentes na reuniao, nao 
computadas as abstengoes, cabendo a cada conselheiro urn voto nas deliberagoes. Em caso 
de empate, prevalecera a proposta que contar com o voto do conselheiro que estiver 
presidindo os trabalhos.

As reunioes do Conselho de Administragao serao secretariadas por quern o seu presidente 
indicar e todas as deliberagoes constarao de ata lavrada e registrada em livro proprio de 
acordo com o estabelecido em seu regimento interno.

Paragrafo Unico. Serao arquivadas no Registro do Comercio e publicadas as atas das 
reunioes do Conselho de Administragao que contiverem deliberagoes destinadas a produzir 
efeitos perante terceiros.

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Atribuigoes

Alem das atribuigoes previstas em lei, compete ainda ao Conselho de Administragao:

assegurar agoes da Copel DIS para garantir os resultados ajustados por meio de 
contrato de gestao com a Companhia Paranaense de Energia - Copel; 
fixar a orientagao geral dos negocios, com base no piano de negocios, no 
planejamento estrategico e no piano de investimentos, aprovados pela Copel DIS, 
definindo objetivos e prioridades compativeis com a area de atuagao da Copel DIS e 
seu objeto social, e em alinhamento as politicas publicas e diretrizes da acionista 
controladora, buscando o desenvolvimento com sustentabilidade; 
eleger, destituir, tomar conhecimento de renuncia e substituir os diretores da Copel 
DIS, fixando-lhes as atribuigoes, fiscalizando sua gestao, bem como:
a) examinar a qualquer tempo os livros e papeis da Copel DIS, contratos ou 

quaisquer outros atos;

b) aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados especificos a serem 
alcangados pelos membros da Diretoria; e

c) promover, anualmente, analise de atendimento das metas e resultados na 
execugao do piano de negocios e da estrategia de longo prazo, devendo 
publicar suas conclusoes e informa-las a Assembleia Legislativa e ao Tribunal 
de Contas do Estado, exceto as informagoes de natureza estrategica cuja 
divulgagao possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da Copel DIS.

Art. 25

I

II

III

Estatuto Social Copel DIS - p£g. 6/20
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IV manifestar-se sobre o relatorio da administrapao e as contas da Diretoria;

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas hipoteses previstas 
nos termos da legislagao vigente;

aprovar o orgamento empresarial de dispendios e investimento da Copel DIS, o qual 
tambem sera submetido a deliberagao da Companhia Paranaense de Energia - 
Copel, por integrar o orgamento corporativo consolidado, bem como, acompanhar 
pianos e programas anuais e plurianuais com o orgamento empresarial de 
dispendios e investimento da Copel DIS, com indicagao das fontes e aplicagoes de 
recursos;

monitorar, periodicamente, a eficacia dos sistemas de gestao de riscos e de controle 
interno estabelecidos para a prevengao e mitigagao dos principals riscos a que esta 
exposta a Copel DIS, inclusive os riscos relacionados a integridade das informagdes 
contabeis e fmanceiras e os relacionados a ocorrencia de corrupgao e fraude, nos 
termos da Lei Federal n° 13.303/2016;

deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital proprio ou distribuigao de 
dividendos por conta do resultado de exercicio em curso, de exercicio findo ou de 
reserva de lucres, sem prejuizo da posterior ratificagao da Assembleia Geral;

analisar, a partir de reporte direto do Diretor de Governanga, Risco e Compliance, da 
Companhia Paranaense de Energia - Copel, as situagoes em que se suspeite do 
envolvimento do Diretor Geral em irregularidades ou quando este se furtar a 
obrigagao de adotar medidas necessarias em relagao a situagao a ele relatada;

realizar avaliagao anual, individual e coletiva, do seu desempenho e das Diretorias, 
observando os dispositivos da Lei Federal n° 13.303/2016;

aprovar as transagoes entre partes relacionadas da Copel DIS, observada a politica 
de transagoes com partes relacionadas e de conflitos de interesses, aprovada pela 
Companhia Paranaense de Energia - Copel, com o assessoramento do Comite de 
Auditoria Estatutario.

mediante proposta da Diretoria, autorizar, quando o valor da operagao ultrapassar a 
2% (dois por cento) do patrimonio liquido da Copel DIS, as provisoes contabeis e, 
previamente, a celebragao de quaisquer negocios jundicos, incluindo aquisigao, 
alienagao ou oneragao de ativos, cessao em comodato de bens do ativo 
permanente, constituigao de onus reais e prestagao de garantias, assungao de 
obrigagoes em geral, renuncia, transagao e ainda associagao com outras pessoas 
jundicas;

constituir, instalar e dissolver comites nao remunerados e comissoes para 
assessoramento ao Conselho de Administragao e da Diretoria da Copel DIS, nomear 
e destituir seus membros, exceto se disposto em contrario neste Estatuto;

fixar o limite maximo de endividamento da Copel DIS, podendo estipular prazo para 
seu atendimento observados os covenants existentes nos contratos ja firmados;

manifestar-se previamente sobre qualquer proposta da Diretoria ou assunto a ser 
submetido a Assembleia Geral;

estabelecer os assuntos e valores para sua algada decisoria e da Diretoria, inclusive 
podendo delegar a aprovagao dos negocios jundicos de sua competencia em limite 
de algada que definir, respeitada a competencia privativa prevista em lei e os termos 
deste Estatuto;

deliberar sobre a proposta de destinagao dos resultados a ser apresentada a 
Assembleia Geral, observado o disposto na politica de dividendos;

deliberar sobre a distribuigao de dividendos intermediaries, de dividendos 
intercalares e de juros sobre capital proprio com base nas reservas de lucres e do 
lucro liquido do exercicio em curso registrados em demonstragoes contabeis 
intermediarias, semestrais ou trimestrais, desde que observado o disposto na 
legislagao, neste estatuto e na politica de dividendos da Companhia Paranaense de 
Energia - Copel, devendo a decisao ser suportada pelos necessaries estudos, 
auditados por auditores independentes, contendo projegao dos fluxos de caixa que 
demonstrem a viabilidade de sua implementagao, com informagoes suficientes que

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Estatuto Social Copel DIS - p£g. 7/20



000010m _ COREL
Oistribui^ao

suportem tal pretensao, nos termos da regulamentagao setorial vigente;

deliberar, por proposta da Diretoria, quando o valor da operagao ultrapassar a 2% 
(dois por cento) do patrimonio liquido da Copel DIS e ate o limite equivalente a 2% 
(dois por cento) do patrimonio liquid© da Companhia Paranaense de Energia - 
Copel, sobre os projetos de investimento e participagao em novos negocios, outras 
sociedades, consorcios, joint ventures e outras formas de associagao e 
empreendimentos, bem como pela aprovagao de constituigao, encerramento ou 
alteragao de quaisquer sociedades, consorcios ou empreendimentos;

estabelecer criterios para a alienagao e/ou cessao em comodato de bens do ativo 
permanente, a constituigao de onus reais e a prestagao de garantias, quando o valor 
da operagao ultrapassar a 2% (dois por cento) do patrimonio liquido da Copel DIS e 
ate o limite equivalente a 2% (dois por cento) do patrimonio liquido da Companhia 
Paranaense de Energia - Copel;

deliberar sobre assuntos que, em virtude de disposigao legal ou por determinagao da 
Assembleia Geral, sejam de sua competencia;

definir as diretrizes relacionadas as atividades da Copel DIS, podendo avocar para si 
qualquer assunto que nao se compreenda na competencia privativa da Assembleia 
Geral ou da Diretoria e deliberar sobre os casos omissos deste Estatuto;

conceder licenga ao Diretor Geral da Copel DIS e ao Presidente do Conselho de 
Administragao;

aprovaro Relatorio Socioambiental da Copel DIS;

assegurar a observancia dos regulamentos vigentes expedidos pela Agenda 
Nacional de Energia Eletrica - Aneel, pela via de atos normativos, bem como por 
meio das clausulas regulamentares constantes no contrato de concessao de que for 
signataria, assegurando a aplicagao integral nas datas base dos valores tarifarios 
estabelecidos pelo poder concedente;

solicitar, quando necessario, com o apoio do Comite de Auditoria Estatutario, a 
avaliagao para inclusao de trabalhos espedficos da Copel DIS relacionados a riscos 
medios ou altos no piano anual dos trabalhos de auditoria interna; e

discutir, com apoio do Comite de Auditoria Estatutario, o piano de trabalho do auditor 
independent© para a emissao das DFs individuais.

As hipoteses elencadas nos incisos XIX e XX deverao ser submetidas para 
manifestagao do Comite de Investimentos e Inovagao da Companhia Paranaense de 
Energia - Copel, considerando o dever de diligencia, conforme estabelecido no Art. 
153 da Lei Federal 6.404/1976, respeitados seus tramites societarios.

A aprovagao e o acompanhamento do piano anual dos trabalhos de auditoria interna 
consolidado para a Companhia Paranaense de Energia - Copel e suas Subsidiarias 
Integrals e realizado de forma centralizada pelo Comite de Auditoria Estatutario.

A responsabilidade pela contratagao e rescisao do contrato de auditoria 
independent©, bem como a contratagao de outros servigos de seus auditores 
independentes e centralizada pelo Comite de Auditoria Estatutario da Companhia 
Paranaense de Energia - Copel.

Compete ao Presidente do Conselho de Administragao conceder licenga a seus membros, 
presidir as reunioes, dirigir os trabalhos bem como coordenar o processo de avaliagao de 
desempenho dos administradores, nos termos do present© Estatuto.

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

§1°

§2°

§2°

Art. 26

SEQAO II - DIRETORIA
A Diretoria e o orgao executive de administragao e representagao, cabendo-lhe assegurar o 
funcionamento regular da Copel DIS, em conformidade com a orientagao geral tragada pelo 
Conselho de Administragao.

Art. 27

Composigao, mandate e investidura
A Diretoria sera composta por 04 (quatro) membros, residentes no Pais, brasileiros ou na sua 
maioria brasileiros, eleitos pelo Conselho de Administragao, com mandate unificado de 02

Art. 28
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(dois) anos, permitidas, no maximo, 03 (tres) recondugoes consecutivas, sendo: 01 (um) 
Diretor Geral, 01 (um) Diretor de Finangas e de Relagoes com Investidores, 01 (um) Diretor 
Jundico e de Relagoes Institucionais e 01 (um) Diretor Comercial, de Regulagao e Gestao.

§ 1° As indicagoes para Diretoria devem observar os requisites e vedagoes impostos pelas 
Leis Federais n° 6.404/1976 e n° 13.303/2016 e pela poh'tica e norma interna de 
indicagao de membros de orgaos estatutarios.

§ 2° Os cargos de Diretor de Finangas e de Relagoes com Investidores e de Diretor Jundico 
e de Relagoes Institucionais serao ocupados exclusiva e respectivamente pelo Diretor de 
Finangas e de Relagoes com Investidores e pelo Diretor Jundico e Regulatorio da 
Companhia Paranaense de Energia - Copel, sem receber qualquer remuneragao 
adicional.

E condigao para investidura em cargo de diretoria da Copel DIS a assungao de compromisso 
com metas e resultados especificos a serem alcangados, que devera ser aprovado pelo 
Conselho de Administragao, a quern incumbe fiscalizar seu cumprimento.

Atribuigoes

A Diretoria tern poderes para praticar os atos necessaries ao funcionamento regular da Copel 
DIS e a consecugao do objeto social, observadas as disposigoes legais, estatutarias e 
constantes do seu Regimento Interne.

Paragrafo Unico. Compete a Diretoria administrar e gerir os negocios da Copel DIS de forma 
sustentavel, cabendo-lhe apresentar, ate a ultima reuniao ordinaria do Conselho de 
Administragao do ano anterior:

piano de negocios para o exercicio anual seguinte;

as bases e estrategias de longo prazo para a elaboragao do planejamento estrategico, 
os pianos e programas anuais e plurianuais, contemplando a analise de riscos e 
oportunidades para um horizonte mmimo de 05 (cinco) anos; e

os orgamentos de custeio e de investimentos da Copel DIS para o exercicio anual 
seguinte, visando ao alcance das estrategias empresariais.

Compete ao Diretor Geral:

dirigir e coordenar a Copel DIS;

gerir os negocios da Copel DIS de forma sustentavel, considerando os fatores 
economicos, sociais, ambientais e mudanga do clima, bem como os riscos e 
oportunidades relacionados, em todas as atividades sob sua responsabilidade;

propor ao Conselho de Administragao as atribuigoes dos diretores;

representar a Copel DIS, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, podendo 
constituir para este fim procurador com poderes especiais, inclusive com poderes para 
receber citagoes iniciais e notificagoes, observado o Art. 34 do presente Estatuto;

dirigir e coordenar os assuntos relacionados ao planejamento e desempenho 
empresarial;

zelar para o atingimento das metas da Copel DIS, estabelecidas de acordo com as 
orientagoes gerais da Assembleia Geral e do Conselho de Administragao;

apresentar a Assembleia Geral Ordinaria o relatorio anual dos negocios da Copel 
DIS, ouvido o Conselho Fiscal;

dirigir e coordenar os trabalhos da Diretoria;

convocar e presidir as reunioes da Diretoria;

conceder licenga aos demais membros da Diretoria e indicar o substitute nos casos de 
ausencia ou impedimento temporario;

resolver questoes de conflito de interesse ou conflito de competencia entreDiretorias;

definir a estrutura organizacional, de acordo com as premissas estabelecidas pela 
Companhia Paranaense de Energia - Copel, bem como a distribuigao interna das 
atividades administrativas da Copel DIS;

Art. 29

Art. 30

I

II

III

Art. 31

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
IX

X

XI

XII
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XIII exercer outras atribuigoes que Ihe forem conferidas pelo Conselho de Administragao, 
observada a legislagao vigente e nos termos deste estatuto; e

XIV autorizar abertura, instalagao, transferencia e extingao de dependencias, escritorios, 
representagoes ou quaisquer outros estabelecimentos.

Sao atribuigoes dos demais diretores:

gerir as atividades objeto da sua area de atuagao, estabelecidas no Regimento Interne 
da Diretoria;

participar das reunioes de Diretoria, contribuindo para a aplicagao das politicas a serem 
seguidas pela Copel DIS e relatar sobre os assuntos relevantes da sua respectiva area 
de atuagao; e

cumprir e fazer cumprir a orientagao geral dos negocios da Copel DIS, estabelecida 
pelo Conselho de Administragao nano que se refere a gestao de sua area especifica de 
atuagao.

§ 1° As demais atribuigoes individuais dos diretores serao detalhadas no Regimento Interne 
da Diretoria.

§ 2° Alem das atribuigoes estabelecidas neste Estatuto, compete aos diretores assistir e 
auxiliar o Diretor Geral na administragao dos negocios da Copel DIS, bem como 
assegurar a cooperagao e o apoio aos demais diretores no ambito de suas respectivas 
competencias, visando a consecugao dos objetivos e interesses da Copel DIS.

§ 3° Os diretores exercerao seus cargos na Copel DIS, sendo permitido o exerefeio 
concomitante e nao remunerado em cargos de administragao das subsidiarias integrals 
e controladas.

§4° Compete ao Diretor de Finangas e de Relagoes com Investidores coordenar os 
assuntos relatives a gestao e planejamento economico, financeiro, tributario, contabil e 
orgamentario, de seguros patrimoniais, de aplicagoes e investimentos no mercado 
financeiro, bem como e responsavel por prestar informagoes ao publico investidor, a 
Comissao de Valores Mobiliarios do Brasil e as bolsas de valores em que os valores 
mobiliarios de emissao da Companhia estejam admitidos a negociagao e por manter 
atualizado o registro de companhia aberta, cumprindo toda a legislagao e 
regulamentagao aplicavel.

§ 5° Compete ao Diretor Jundico e de Relagoes Institucionais dirigir, liderar e coordenar as 
relagoes poh'tico-institucionais da Copel DIS com organismos governamentais e 
privados, bem como dirigir e coordenar todas as atividades de natureza jundica, 
inclusive as contratagoes de profissionais de servigos jundicos externos.

§ 6° Em fungao das atribuigoes privativas da advocacia, o Diretor Jundico e de Relagoes 
Institucionais devera ser advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil, conforme estatuto da Advocacia e da CAB.

§7° Compete ao Diretor Comercial, de Regulagao e de Gestao:

I Dirigir as atividades de suporte administrative, tarifarias, de estudos de mercado, de 
comercializagao e regulagao de energia no ambito da Copel DIS, bem como de 
gestao de ativos da Copel DIS.

II Dirigir os processos de apoio a gestao e integrar todas as atividades de gestao da 
Copel DIS.

III Dirigir as atividades de planejamento e operagao dos processos e sistemas 
comerciais e estudos de mercado relatives aos produtos, servigos e relacionamento 
com os clientes no ambito da Copel DIS.

Os diretores poderao celebrar quaisquer negocios jundicos quando o valor da operagao nao
ultrapassar 0,5% (meio por cento) do patrimonio liquid© da Copel DIS ou outro valor definido
pela Companhia Paranaense de Energia - Copel, sem prejuizo da competencia atribuida pelo
Estatuto ao Conselho de Administragao e a Diretoria Reunida, observado o disposto no Art.
34 deste Estatuto.

Art. 32

I

II

III

Art. 33
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Representagao da Copel DIS

Art. 34 A Copel DIS obriga-se perante terceiros:

I pela assinatura conjunta de 02 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Geral;

II pela assinatura de 01 (um) diretor e 01 (um) procurador, conforme os poderes 
constantes do respective instrumento de mandate;

III pela assinatura de 02 (dois) procuradores, conforme os poderes constantes do 
respective instrumento de mandate;

IV pela assinatura de 01 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo 
instrumento de mandate, nesse caso exclusivamente para a pratica de atos especificos;

V podera qualquer dos diretores representar individualmente a Copel DIS, na celebragao 
de convenios e em operagoes de comodato, locagao e aquisigao de bense servigos, 
observadas normas internas aprovadas pela Diretoria, facultando-lhes, para tanto, 
constituir mandataries dentre empregados da Copel DIS;

VI sem prejufzo do disposto no Art. 31, inciso IV, deste Estatuto, a representagao da Copel 
DIS em juizo, em depoimento pessoal, podera tambem ser exercida por advogado ou 
por outro empregado designado pelo Diretor Geral.

Os diretores poderao constituir mandataries da Copel DIS, devendo ser especificados no 
instrumento os atos ou operagoes que poderao praticar e a duragao do mandate, sendo que 
apenas as procuragoes para o foro em geral terao prazo indeterminado.

§ 1° As procuragoes outorgadas pela Copel DIS devem ser assinadas por 2 (dois) diretores 
conjuntamente, especificando os poderes outorgados e com prazo de vigencia de, no 
maximo, 1 (um) ano. Tal limitagao temporal nao e aplicavel a outorga de procuragoes 
pela Copel DIS no ambito dos instrumentos de financiamento de longo prazo firmados 
pela Companhia.

§ 2° Os instrumentos de mandato especificarao expressamente os poderes especiais, os 
atos ou as operagoes outorgadas, dentro dos limites dos poderes dos diretores que os 
outorgam, bem como a duragao do mandato por prazo determinado de validade, 
vedado o substabelecimento, salvo na hipotese de procuragao para fins de 
representagao judicial da Copel DIS, que podera ser por prazo indeterminado e com 
possibilidade de substabelecimento nas condigoes delimitadas no referido instrumento.

Podera qualquer dos diretores representar individualmente a Copel DIS, quando o ato a ser 
praticado impuser representagao singular e nos casos em que o uso da assinatura eletronica 
impossibilite que (02) duas ou mais pessoas assinem o mesmo documento, mediante 
autorizagao da Diretoria Reunida.

Art. 35

Art. 36

Vacancia e substituigoes

Nas vacancias, ausencias ou impediments temporarios de qualquer diretor, o Diretor Geral 
designara outro membro da Diretoria para acumular as fungoes.

§ 1° Nas suas ausencias e impediments temporarios, o Diretor Geral sera substituido pelo 
diretor por ele indicado e, se nao houver indicagao, os demais diretores elegerao, no 
ato, seu substitute.

§ 2° Os diretores nao poderao se afastar do cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, 
salvo em caso de licenga medica ou nas hipoteses autorizadas pelo Conselho de 
Administragao.

§ 3° Os diretores poderao solicitar ao Conselho de Administragao afastamento por licenga 
nao remunerada, desde que por prazo nao superior a 03 (tres) meses, a qual devera 
ser registrada em ata.

Em caso de falecimento, renuncia ou impediment definitive de qualquer membro da 
Diretoria, cabera ao Conselho de Administragao, eleger o substitute, que completara o 
mandato do substituido. Ate que se realize a eleigao, podera o Diretor Geral, designar um 
substitute provisorio. A eleigao, contudo, podera ser dispensada, se a vaga ocorrer no ano em 
que deva terminar o mandato da Diretoria entao em exercicio.

Art. 37

Art. 38
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SEQAO III - DIRETORIA REUNIDA (REDIS)

Funcionamento

A Diretoria se reunira trimestralmente de forma ordinaria e extraordinariamente sempre que 
necessario, por convocapao do Diretor Geral ou de outros 02 (dois) diretores quaisquer.

§ 1° As reunioes da Diretoria serao instaladas pela presenga da maioria dos diretores em 
exercfcio, considerando-se aprovada a materia que obtiver a concordancia da maioria 
simples dos presentes; no caso de empate, prevalecera a proposta que contar com o 
voto do Diretor Geral.

§ 2° A cada diretor presente conferir-se-a o direito a 01 (urn) unico voto, mesmo na hipotese 
de eventual acumulagao de fungoes de diretores. Nao sera admitido o voto por 
representagao.

§ 3° As deliberagoes da Diretoria constarao de ata lavrada em livro proprio e assinada por 
todos os presentes.

Fica facultada, se necessaria, a participagao nao presencial dos diretores, nas reunioes 
ordinarias e extraordinarias, por audioconferencia ou videoconferencia, que possa assegurara 
participagao efetiva e a autenticidade do seu voto. Nesta hipotese, o diretor que participar 
remotamente sera considerado presente a reuniao, e seu voto valido para todos os efeitos 
legais e incorporado a ata da referida reuniao.

As reunioes da Diretoria serao secretariadas por quern o seu Diretor Geral indicar e todas as 
deliberagoes constarao de ata lavrada e registrada em livro proprio.

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Atribuigoes

Alem das atribuigoes defmidas em lei e no Regimento Interne da Diretoria, compete a 
Diretoria Reunida:

deliberar sobre os negocios da Copel DIS de forma sustentavel, considerando o seu 
objeto social, os fatores economicos, sociais, ambientais, de mudanga do clima e de 
governanga corporativa.bem como os riscos e oportunidades;

observar as poh'ticas e diretrizes tragadas pela Companhia Paranaense de Energia - 
Copel, submetendo-se, ainda, a coordenagao daquela companhia em relagao as 
materias definidas em seu Estatuto Social;

cumprir o contrato de gestao firmado com a Companhia Paranaense de Energia - 
Copel;

recomendar ao Conselho de Administragao a aquisigao de bens imoveis, assim comoa 
alienagao, cessao em comodato ou oneragao de quaisquer bens pertencentes ao 
patrimonio da Copel DIS e a prestagao de garantias, quando tais operagoes forem de 
valor superior a 2% (dois por cento) do patrimonio liquid© da Copel DIS, e deliberar 
quando forem de valor inferior a esse limite;

fazer-se presente, atraves de seu Diretor Geral ou Diretor por ele designado, a 
Assembleia Geral Ordinaria; e

cumprir e fazer cumprir a legislagao aplicavel, o Estatuto Social da Copel DIS, as 
poh'ticas e normas intemas da Companhia Paranaense de Energia - Copel e as 
deliberagoes da Assembleia Geral e do Conselho de Administragao;

instruir e submeter a aprovagao do Conselho de Administragao:

os pianos e programas anuais e plurianuais, alinhando os dispendios de 
investimentos, aos respectivos projetos, contemplando a analise de riscos e 
oportunidades para urn horizonte mmimo de 05 (cinco) anos;

a proposta do orgamento da Copel DIS, que ira integrar o processo orgamentario 
da Companhia Paranaense de Energia - Copel, com a indicagao das fontes e 
aplicagoes dos recursos bem como suas alteragoes;

Art. 42

I

II

III

IV

V

VI

VII

a)

b)
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C) os projetos de investimento em novos negocios, participagoes em novos 
empreendimentos, bem como sobre a participagao em outras sociedades, 
aprovagao da constituigao, encerramento ou alteragao de quaisquer sociedades, 
empreendimentos ou consorcios;

o resultado de desempenho das atividades da Copel DIS;

os relatorios trimestrais da Copel DIS, acompanhados das demonstragoes 
financeiras;

o Relatorio da Administragao, acompanhado das demonstragoes financeiras e 
respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes e a 
proposta de destinagao do resultado do exercicio;

o Relatorio Socioambiental e demais relatorios da Copel DIS a serem subscritos 
pelo Conselho de Administragao;

as diretrizes gerais da Copel DIS; e

as transagoes entre partes relacionadas, dentro dos criterios e limites definidos 
pela Companhia Paranaense de Energia - Copel.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

VIII aprovar:

a) os criterios de avaliagao tecnico-economica para os projetos de investimentos,com 
os respectivos pianos de delegagao de responsabilidade para sua implantagao e 
execugao;

b) residualmente, dentro dos limites estatutarios e regimentais, tudo o que se 
relacionar com atividades da Copel DIS e que nao seja de competencia privativa 
do Diretor Geral, do Conselho de Administragao ou da Assembleia Geral.

autorizar, observados os limites e as diretrizes fixadas pela lei e pelo Conselho de 
Administragao e os limites de algada estabelecidos em normativa interna e no 
Regimento Interne da Diretoria:

a) atos de renuncia ou transagao judicial ou extrajudicial, para por fim a litigios ou 
pendencias, podendo fixar limites de valor para a delegagao da pratica desses atos 
pelo Diretor Geral ou qualquer outro diretor; e

b) celebragao de quaisquer negocios jundicos quando o valor da operagao for 
superior a 0,5% (meio por cento) e nao ultrapassar 2% (dois por cento) do 
patrimonio liquido da Copel DIS ou outro valor definido pela Companhia 
Paranaense de Energia - Copel ou outro valor definido pela Companhia 
Paranaense de Energia - Copel, sem prejuizo da competencia atribuida pelo 
Estatuto ao Conselho de Administragao, incluindo a aquisigao, alienagao ou 
oneragao de ativos, a obtengao de emprestimos e financiamentos, a assungao de 
obrigagoes em geral e ainda a associagao com outras pessoas jundicas.

cumprir as diretrizes e politicas corporativas defmidas pela Companhia Paranaense de 
Energia no ambito da Copel DIS;

§1° A Diretoria podera designar mandataries ou conferir poderes aos demais niveis 
gerenciais da Copel DIS e da estrutura compartilhada de que participa a Copel 
DIS, por meio de norma interna ou por instrumento habil, inclusive em conjunto 
com a sua controladora, para que possam realizar determinadas atividades 
cotidianas, dentro dos limites de competencia individuais atribuidos aos Diretores, 
bem como a assinatura de contratos, convenios, termos de cooperagao, alem de 
outros instrumentos que gerem obrigagao para a Copel DIS, exceto os atos 
indelegaveis por lei, desde que previamente aprovados dentro dos limites ora 
estabelecidos.

§2° Quando o valor acumulado da aquisigao, alienagao ou oneragao de ativos, 
obtengao de emprestimos e financiamentos, assungao de obrigagoes em geral e, 
ainda, associagao com outras pessoas jundicas atingir 5% (cinco por cento) do 
Patrimonio Liquido da Copel DIS, no decorrer do exercicio fiscal, encaminhar 
relatorio para deliberagao pelo Conselho de Administragao.

IX

X
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§3° Deverao ser submetidas para conhecimento da Diretoria Reunida da Companhia 
Paranaense de Energia - Copel, considerando o dever de diligencia, conforme 
estabelecido no Art. 153 da Lei Federal 6.404/1976, respeitados seus tramites 
societarios:

a) As hipoteses elencadas na almea c) do inciso VII do Art. 3642; e

b) As hipoteses de aquisigao ou alienagao entre 0,5% ate 2% (dois por cento) 
do patrimonio liquido, previstas no Inciso IV e na almea b) do inciso IX, 
ambos do Art. 42.

O Regimento Interne da Diretoria detalhara as atribuigoes individuals de cada diretor, assim 
como podera condicionar a pratica de determinados atos compreendidos nas areas de 
competencia especifica a previa autorizagao da Diretoria Reunida.

Art. 43

CAPITULO V - COMITES ESTATUTARIOS
A Copel DIS contara com o Comite de Auditoria Estatutario e o Comite de Indicagao e 
Avaliagao.

Paragrafo Unico. O Comite de Indicagao e Avaliagao (CIA) e o Comite de Auditoria 
Estatutario (CAE) da Companhia Paranaense de Energia - Copel exercerao suas atribuigoes 
e responsabilidades junto a Copel DIS.

Art. 44

CAPITULO VI - CONSELHO FISCAL (CF)
O Conselho Fiscal e urn orgao de funcionamento permanente de fiscalizagao, de atuagao 
colegiada e individual, com as vedagoes, competencias e atribuigoes previstas nas Leis 
Federais n° 6.404/1976 e 13.303/2016 e demais disposigoes legais aplicaveis.

Art. 45

Composigao e Funcionamento

O Conselho Fiscal se reunira 01 (uma) vez por mes e, sempre que necessario, quando 
convocado por qualquer de seus membros ou pela Diretoria, lavrando-se ata em livro proprio.

A Conselho Fiscal sera composto por 03 (tres) membros efetivos e 03 (tres) suplentes, que 
serao os mesmos indicados pelo Governo do Estado do Parana para a Companhia 
Paranaense de Energia - Copel, eleitos em Assembleia Geral Ordinaria, com mandate 
unificado de 02 (dois) anos, permitidas, no maximo, 02 (duas) recondugoes consecutivas.

§ 1° O Presidente do Conselho Fiscal sera eleito por seus pares na primeira reuniao apos a 
eleigao de seus membros, cabendo ao presidente dar cumprimento as deliberagoes do 
orgao;

§ 2° As atribuigoes, o funcionamento e os procedimentos deverao observar a legislagao 
vigente e serao detalhados por regimento interne especifico, o qual sera aprovado pelo 
proprio orgao;

§3° A fungao de membro do Conselho Fiscal e indelegavel; e

§ 4° Os membros do Conselho Fiscal tern os mesmos deveres dos administradores de que 
tratam os artigos 153 a 156 da Lei Federal n° 6.404/1976 e respondem pelos danos 
resultantes de omissao no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com 
culpa ou dolo, ou com violagao da lei ou do estatuto.

Art. 46

Art. 47

Vacancia e substituigoes

Na hipotese de vacancia, renuncia ou destituigao do membro efetivo, este sera substituido 
pelo seu respective suplente, ate que haja eleigao do novo conselheiro para complementagao 
do mandate.

Art. 48

Representagao e pareceres
O presidente do Conselho Fiscal, ou ao menos um dos membros devera comparecer as 
reunioes da Assembleia Geral e responder aos pedidos de informagoes formulados pelos 
acionistas.

Art. 49
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Art. 50 Os pareceres e representagoes do conselho fiscal, ou de qualquer um de seus membros, 
poderao ser apresentados e lidos na Assembleia Geral, independentemente de publicagao e 
ainda que a materia nao conste da ordem do dia.

CAPITULO VII - REGRAS COMUNS AOS ORGAOS ESTATUTARIOS

Posse, impedimentos e vedagoes

Para investidura no cargo, os membros dos orgaos estatutarios deverao observar as 
condigoes mmimas impostas pelas Leis Federais n° 6.404/1976 e n° 13.303/2016, bem como 
deverao cumpriros procedimentos estabelecidos na Polftica de Indicagao.

Os membros dos orgaos estatutarios serao investidos em seus cargos mediante assinatura 
de termo de posse, lavrado no respective livro de atas.

§ 1° O termo de posse devera ser assinado nos 30 (trinta) dias seguintes a eleigao ou 
nomeagao, sob pena de sua ineficacia, salvo justificativa aceita pelo orgao para o qualo 
membro tiver sido eleito, e devera center a indicagao de pelo menos 01 (um) domicilio 
para recebimento de citagoes e intimagoes de processes administrativos e judiciais, 
relatives a atos de sua gestao, sendo permitida a alteragao do domicflio indicado 
somente mediante comunicagao escrita a Copel DIS.

§2° A investidura ficara condicionada a apresentagao de declaragao de bens e valores, na 
forma prevista na legislagao vigente, que devera ser atualizada anualmente e ao 
termino do mandato.

O prazo de mandato dos membros da Diretoria, do Conselho de Administragao e do 
Conselho Fiscal sera de 02 (dois) anos, sendo permitidas, no maximo:

02 (duas) recondugoes consecutivas, para os membros do Conselho Fiscal;

03 (tres) recondugoes consecutivas, para os membros da Diretoria e do Conselho de 
Administragao;

Paragrafo unico. Atingido o limite de recondugoes a que se referem os incisos I e II do caput 
deste artigo, o retorno de membro ao orgao estatutario na mesma Companhia, so podera ser 
efetuado apos decorrido prazo equivalente a um mandato.

Os administradores da Companhia, os membros do Conselho Fiscal e do Comite de Auditoria 
Estatutario deverao aderir a polftica de negociagoes de ativos de emissao da Companhia 
Paranaense de Energia - Copel, e a polftica de divulgagao de informagoes e fatos relevantes 
da Companhia, mediante assinatura dos termos respectivos, caso existentes.

O acionista e os membros da Diretoria, dos Conselhos de Administragao e Fiscal que, por 
qualquer motive, tiverem interesse particular direto, indireto ou conflitante com o da Copel DIS 
em determinada deliberagao, deverao se abster de participar da discussao e votagao desse 
item, ainda que como representantes de terceiros, fazendo-se constar em ata a razaoda 
abstengao, indicando a natureza e a extensao do seu interesse.

Os membros dos orgaos estatutarios serao desligados mediante renuncia voluntaria ou 
destituigao a qualquer tempo, nos termos da legislagao aplicavel e deste Estatuto.

Salvo na hipotese de renuncia ou destituigao, considera-se automaticamente prorrogado o 
mandato dos membros dos orgaos estatutarios, ate a investidura dos novos membros.

Alem dos casos previstos em lei dar-se-a vacancia do cargo quando:

o membro do Conselho de Administragao ou Fiscal deixar de comparecer a 02 (duas) 
reunioes consecutivas ou 03 (tres) intercaladas, nas ultimas 12 (doze) reunioes, sem 
justificativa;

o membro da Diretoria se afastar do exerefeio do cargo por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos, salvo em caso de licenga ou nas hipoteses autorizados pelo Conselho de 
Administragao.

Anualmente sera realizada avaliagao de desempenho, individual e coletiva, dos membros do 
Conselho de Administragao, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Copel DIS, com o apoiodo 
Comite de Indicagao e Avaliagao, podendo contar com instituigao independente, conforme

Art. 51

Art. 52

Art. 53

I

II

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

I

II

Art. 59
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procedimento previamente definido e em conformidade com a “Polftica de Avaliagao”, 
observado os quesitos minimos previstos pela Lei Federal n° 13.303/2016.

Os orgaos estatutarios se reunem validamente com a presenga da maioria de seus membrose 
deliberam por voto da maioria dos presentes, com registro no livro de atas, podendo estas 
serem lavradas de forma sumaria.

§ 1° Em caso de decisao que nao seja unanime, a justificativa para o voto divergente podera 
ser registrada, observando que se exime de responsabilidade o membro dissidente que 
faga consignar sua divergencia em ata de reuniao ou, nao sendo possivel, de ciencia 
imediata e por escrito de sua posigao.

§ 2° Nas deliberagoes colegiadas do Conselho de Administragao e da Diretoria, o membro 
que estiver presidindo a reuniao tera o voto de desempate, alem do voto pessoal.

Os membros de urn orgao estatutario, quando convidados, poderao comparecer as reunioes 
dos outros orgaos, sem direito a voto.

As reunioes dos orgaos estatutarios podem ser presenciais, por audioconferencia ou 
videoconferencia, nos termos deste Estatuto e do respectivo Regimento Interno.

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Remuneragao

A remuneragao dos membros dos orgaos estatutarios sera fixada anualmente pela 
Assembleia Geral e nao havera acumulagao de proventos ou quaisquer vantagens em razao 
das substituigoes que ocorram em virtude de vacancia, ausencias ou impedimentos 
temporarios, nos termos do presente Estatuto.

Paragrafo unico. A remuneragao dos membros do Conselho Fiscal, fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger, observara o mmimo estabelecido legalmente, alem do reembolso 
obrigatorio das despesas de locomogao e estada necessarias ao desempenho da fungao.

£ vedada a participagao remunerada de membros da administragao publica, direta ou 
indireta, em mais de 02 (dois) conselhos, de Administragao ou Fiscal, da Companhia 
Paranaense de Energia - Copel ou de suas subsidiarias. nos termos da Lei Federal n° 
13.303/2016.

§ 1° O Diretor Geral, na condigao de membro do Conselho de Administragao, nao sera 
remunerado.

§ 2° Ao Diretor que tiver vinculo empregaticio com a Copel DIS, e facultado receber a 
remuneragao paga aos demais diretores, ou continuar recebendo o salario inerente a 
fungao que exercia.

Art. 63

Art. 64

CAPITULO VIII - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAgOES FINANCEIRAS, 
LUCROS, RESERVAS EDISTRIBUIQAO DE RESULTADOS

O exercicio social coincide com o ano civil e ao termino de cada exercfcio social serao 
elaboradas as demonstragoes financeiras, observando as regras contidas na Lei Federal n° 
6.404/1976, inclusive quanto a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor 
registrado nesse orgao.

Paragrafo Unico. Ao fim de cada exercicio social, a Diretoria fara elaborar as demonstragoes 
financeiras previstas em lei, observando-se, quanto aos resultados, as seguintes regras:

do resultado do exercicio serao deduzidos, antes de qualquer participagao, os prejuizos 
acumulados e a provisao para o imposto de renda;
do lucro liquid© do exercicio, 5% (cinco por cento) serao aplicados na constituigao da 
Reserva Legal, que nao excedera de 20% (vinte por cento) do capital social;

outras reservas poderao ser constituidas pela Copel DIS, na forma e limites legais.

Os acionistas terao direito, em cada exercicio, a receber dividendos e/ou juros sobre o capital 
proprio, que nao poderao ser inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquid© 
ajustado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/1976.

§ 1° Com base nos lucros retidos, nas reservas de lucres e no lucro liquid© do exercfcio em

Art. 65

I

III

Art. 66

Estatuto Social Copel DIS - pag. 16/20



COREL
Jrm Distribuigao 000019

curso, registrados em demonstragoes contabeis intermediarias semestrais ou 
trimestrais, o Conselho de Administragao podera deliberar a distribuigao de dividendos 
intermediaries, dividendos intercalares ou pagamento de juros sobre o capital proprio, 
desde que em conformidade com a politica de dividendos e sem prejuizo da posterior 
ratificagao da Assembleia Geral.

§ 2° Os dividendos intermediarios, intercalares e os juros sobre ©-capital proprio, distribuidos 
nos termos do §1°, serao imputados ao dividendo obrigatorio referente ao exerefeio 
social em que forem declarados, observada a legislagao aplicavel.

§3° O dividendo nao sera obrigatorio no exercicio social em que a Administragao informara 
Assembleia Geral Ordinaria, com parecer do Conselho Fiscal, ser ele incompativel com 
a situagao financeira da Copel DIS.

§ 4° Os lucros que deixarem de ser distribuidos nos termos do §3° 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 Copel DIS.

§ 5° 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 relatives ao exercicio social 
imediatamente anterior.

§ 6° Quando da distribuigao de juros sobre capital proprio, o percentual previsto no caput 
sera considerado atingido em relagao ao montante distribuido liquido de tributes, nos 
termos da legislagao aplicavel.

§ 7° Os dividendos e pagamentos de juros sobre capital proprio deverao obedecer aos 
ditames da subclausula 1a da clausula 7a, em especial inciso I, ou da subclausula 8a da 
clausula 2a do 5a Termo Aditivo do Contrato de Concessao de Servigo Publico de 
Distribuigao de Energia Eletrica n° 046/1999-ANEEL, conforme tratar-se de 
descumprimento da sustentabilidade economica e financeira ou descumprimento de 
limites anuais globais de indicadores de continuidade coletivos, respectivamente, 
sempre observando as restrigoes financeiras impostas pelo inciso I, referido neste 
paragrafo.

§ 8° Nos ultimos 05 (cinco) anos do contrato acima referido, visando assegurar a adequada 
prestagao doservigo pela Copel DIS o disposto no §7° se aplicara no caso de qualquer 
descumprimento de limites anuais globais de indicadores de continuidade coletivos.

CAPITULO IX - DISSOLUQAO E LIQUIDAQAO
A Copel DIS dissolver-se-a e entrara em liquidagao nos casos previstos em lei, cabendo a 
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidagao e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o 
Conselho Fiscal, caso seu funcionamento seja solicitado por acionistas que perfagam o 
quorum estabelecido em lei ou na regulamentagao aplicavel, obedecidas as formalidades 
legais, fixando-lhes os poderes e a remuneragao.

Art. 67

CAPITULO X - MECANISMOS DE DEFESA
Os membros da Diretoria, do Conselho de Administragao, do Conselho Fiscal e dos comites 
estatutarios respondem pelos prejuizos ou danos causados no exercicio de suas atribuigoes, 
nas hipoteses previstasem lei.

A Copel DIS assegurara, nos casos em que nao houver incompatibilidade com seus proprios 
interesses, a defesa jundica em processes judiciais e administrativos propostos por terceiros 
contra integrantes e ex-integrantes de orgaos estatutarios, durante ou apos os respectivos 
mandates, por atos praticados no exercicio do cargo ou de suas fungoes.

§ 1° A mesma protegao definida no caput sera estendida aos empregados prepostos e 
mandatarios da Copel DIS que venham a figurar no polo passive de process© judiciale 
administrative, exclusivamente em decorrencia de atos que tenham praticado em 
cumprimento de mandate outorgado pela Copel DIS ou no exercicio de competencia 
delegada pelos administradores.

Art. 68

Art. 69
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§ 2° A defesa jundica sera assegurada por meio da area jundica ou da contratagao de 
seguro ou, na impossibilidade de faze-lo, por escritorio de advocacia contratado, a 
criterio da Companhia Paranaense de Energia - Copel.

§ 3° Se apos solicitagao formal do interessado a Copel DIS, nao for assegurada a defesa, 
nos termos do §2°, o agente podera contratar, por sua conta, advogado de sua 
confianga, fazendo jus ao reembolso dos respectivos custos e honorarios advocatfcios 
fixados em montante razoavel, proposto dentro dos parametros e condigoes atuais 
praticados pelo mercado para a defesa do caso especifico, aprovados pelo Conselho 
de Administragao, se for, ao final, absolvido ou exonerado de responsabilidade.

§4° O Conselho de Administragao podera deliberar pelo adiantamento dos honorarios do 
advogado contratado na hipotese do § 3°.

A Copel DIS assegurara o acesso em tempo habil a toda a documentagao necessaria a 
defesa jundica. Adicionalmente, arcara com os custos processuais, emolumentos de qualquer 
natureza, despesas administrativas e depositos para garantia de instancia quandoa defesa for 
realizada pelo jurfdico interno.

Se a pessoa beneficiaria da defesa jundica, dentre as mencionadas no Art. 70 do presente 
Estatuto, for condenada ou responsabilizada, com sentenga transitada em julgado, com 
fundamento em violagao de lei ou do Estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ficara 
obrigada a ressarcir a Copel DIS todo o valor efetivamente desembolsado com a defesa 
jundica, alem de eventuais prejuizos causados.

A Copel DIS podera manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em 
favor das pessoas mencionadas no Art. 69 do presente Estatuto, na forma e extensao 
definidas pelo Conselho de Administragao e na apolice contratada, para a cobertura das 
despesas processuais e honorarios advocatfcios de processes judiciais e administrativos 
instaurados contra elas, a fim de resguarda-las das responsabilidades por atos decorrentesdo 
exerefeio do cargo ou fungao, cobrindo todo o prazo de exerefeio dos respectivos mandates.

Art. 70

Art. 71

Art. 72

CAPITULO XI - DISPOSigPES GERAIS
Na hipotese de retirada da acionista ou de fechamento de capital, o montante a ser pago pela 
Copel DIS a tftulo de reembolso pelas agoes detidas pelos acionistas que tenham exercido 
direito de retirada, nos casos autorizados por lei, devera corresponder ao valor economico de 
tais agoes, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliagao aceitopela Lei Federal 
n° 6.404/1976, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial.

A Copel DIS devera observar as orientagoes e procedimentos previstos em legislagao federal, 
estadual e municipal, bem como em normas regulatorias e normativas expedidas por orgaos 
estaduais e federais.

A Copel DIS envidara seus melhores esforgos para manter seus nfveis de governanga e 
transparencia alinhados as melhores praticas, e harmonicos a sua condigao de prestadora de 
servigo publico essencial, observando em especial o disposto na clausula 8a e subclausulas, 
do 5° Termo Aditivo do Contrato de Concessao de Servigo Publico deDistribuigao de Energia 
Eletrica n° 046/1999-ANEEL, as diretrizes de sua controladora, bem como a regulagao da 
ANEEL sobre governanga e transparencia.

As regras referentes aos prazos de mandate dos membros dos 6rgaos Estatutarios previstos 
neste Estatuto deverao ser aplicadas conforme previsto na Lei Federal n° 13.303/2016 e 
demais disposigoes legais aplicaveis.

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76
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ANEXO 1 - ALTERAgOES ESTATUTARIAS
O texto original do Estatuto da Copel Distribuigao S.A. (outorgado pela Companhia Paranaense de 
Energia - Copel no ato de constituigao da Copel Distribuigao S.A., em 20.03.2001, mediante escritura 
publica, na mesma data, no 10° Tabelionato de Curitiba, conforme fls. 134/137 do Livro de Notas n° 612- 
N., arquivada na Jucepar, sob o n° 41300019282, em 04.04.2001) foi objeto de modificagoes cujas 
referencias sao citadas a seguir:

JUCEPARAta da Extrato publicado 
no DOE PRAG N° arq. Data

30.08.2001 20012540587 23.11.2001

08.01.2003 20030147093 23.01.2003

30.11.2007 29.01.200820075330393 14.01.2008
18.04.2008 20081787987 02.05.2008
13.03.2009 20091796970 12.05.2009
23.04.2009 03.06.200920091796962 12.05.2009
03.05.2010 24.05.201020105537900
09.07.2010 20107407833 26.08.2010

15.05.201226.04.2012 20123192595 09.05.2012

21.11.201307.11.2013 20136423264 13.11.2013

18.05.201523.04.2015 20152655093 14.05.2015
28.04.2016 20162581769 17.05.2016 23.05.2016

20.07.201604.07.2016 20163574243 13.07.2016

01.02.201723.12.2016 20170188310 24.01.2017

08.03.201714.02.2017 20171049098 21.02.2017

06.06.201728.04.2017 20172431972 26.05.2017

23.06.2017 30.06.201708.06.2017 20173264557
14.07.201730.06.2017 20173949509 06.07.2017

16.02.201813.12.2017 20180825216 02.02.2018

05.04.201822.03.201810.01.2018 20180883216

14.06.201830.04.2018 20183056450 11.06.2018

20.09.201831.08.2018 14.09.201820184958539
27.05.201930.04.2019 22.05.201920192817477

26.06.202030.04.2020 20202063836 19.06.2020

12.08.202103.08.2021 20215233050 10.08.2021

07.01.202229.12.2021 06.01.202220220013209
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ANEXO 2 - EVOLUQAO DO CAPITAL (ART. 5°)
Capital Inicial, em 20.03.2001: R$1.000.000,00

Extrato 
publicado no 

DOE PR

JUCEPARAta da NOVO CAPITAL 
APROVADO - R$AG DATAN° ARQ.

23.11.200130.08.2001 1.607.168.161,00 20012540587

29.01.200814.01.200830.11.2007 2.179.955.881,00 20075330393

03.06.200912.05.200923.04.2009 2.624.840.634,97 20091796962

18.05.201514.05.201523.04.2015 3.342.840.634,97 20152655093

23.05.201617.05.201628.04.2016 201625817694.176.840.634,97

06.06.201726.05.201728.04.2017 4.714.840.634,97 20172431972

14.07.201706.07.201730.06.2017 201739495094.746.052.944,97

14.06.201811.06.20182018305645030.04.2018 5.235.943.124,62

27.05.201920192817477 22.05.201930.04.2019 5.341.443.124,62

12.08.202110.08.20212021523305003.08.2021 5.359.205.948,71
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CNPJ N° 04.368.898/0001-06 
NIRE 41300019282 

subsidiAria INTEGRAL DA 
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COREL

ATA DA 80a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO DA 
COREL DISTRIBUIQAO S.A., REALIZADA EM 22.12.2021.---------------------------------------
No dia vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e um, na sede da Companhia, na Rua 
Jose Izidoro Biazetto n° 158, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do Conselho de 
Administragao da Copel Distribuigao S.A. - Copel DIS que ao final assinam, apos terem sido 
dispensadas todas as formalidades de convocagao. Na sequencia, o Sr. Presidente 
cumprimentou a todos e convidou a mim, Amilton Paulo de Oliveira, para secretariar a 
reuniao e ficar responsavel pela assinatura da versao a ser encaminhada a Junta Comercial 
do Parana. A seguir, apresentou o assunto constante na convocagao desta reuniao: 1. 
Eleigao de Diretores da Copel Distribuigao S.A. para o mandate 2022-2023. Sobre o 
unico item da pauta, Eleigao de Diretores da Copel Distribuigao S.A. para o mandate 
2022-2023, o Sr. Presidente informou sobre a necessidade de este Colegiado, exercendo 
a competencia fixada pelo art. 27, inciso II, do Estatuto Social, deliberar sobre a indicagao 
para recondugao dos seguintes nomes aos respectivos cargos na Copel Distribuigao S.A.: 
Maximiliano Andres Orfali, como Diretor Geral; Adriano Rudek de Moura, como Diretor de 
Finangas; e Eduardo Vieira de Souza Barbosa, como Diretor Juridico e de Relagoes 
Institucionais. Assim, apos discutida a materia e a documentagao pertinente, em 
conformidade com a manifestagao do Comite de Indicagao e Avaliagao - CIA da 
Companhia, que, em sua 43a Reuniao, de 15.12.2021, considerou as indicagoes aderentes 
aos preceitos das Leis Federais n° 6.404/76 e n° 13.303/16, ao Estatuto Social da 
Companhia e demais regulamentos vigentes, o Conselho de Administragao, no ambito 
do art. 27, inciso II, do Estatuto Social, e do artigo 142, inciso II, da Lei das Sociedades 
Anonimas - Lei das S.A., reelegeu, por unanimidade, para o mandato 2022-2023, que 
abrange o pen'odo de 1°.01.2022 a 31.12.2023: como Diretor Geral, MAXIMILIANO 
ANDRES ORFALI, brasileiro, casado em regime de comunhao parcial de bens, 
engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade RG n° 2.411.174-1 SSP/PR, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 851.780.989-00, residents e domiciliado na Rua 
Domingos Antonio Moro n° 782, casa 17, Pilarzinho, Curitiba, Parana, CEP 82115-010; 
como Diretor de Finangas, ADRIANO RUDEK DE MOURA, brasileiro, casado, 
contador, portador da Carteira de Identidade RG n° 13.126.515-5 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 037.059.028-73, residents e domiciliado na Rua Oscar Borges de 
Macedo Ribas n° 135, ap. 3101, Campo Comprido, Curitiba, PR, CEP 81200-521; e 
como Diretor Juridico e de Relagoes Institucionais, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA 
Barbosa, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n° 48.709, portador 
da Carteira de Identidade RG n° 6.214.620-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 
039.173.619-14, residents e domiciliado na Rua Desembargador Motta n° 3464, ap. 
503, Merces, Curitiba - PR, CEP 80430-232. Foi registrado que os eleitos tomarao 
posse dentro dos prazos estabelecidos pela legislagao pertinente.. Nada mais 
havendo a tratar, a reuniao foi encerrada. (a) DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - Presidente; 
MAXIMILIANO ANDRES ORFALI - Secretario Executivo; ANA LETICIA FELLER; e 
AMILTON PAULO DE OLIVEIRA - Secretario. A presente e copia fie! da ata da 80a Reuniao 
Extraordinaria do Conselho de Administragao da Copel Distribuigao S.A., realizada em 
22.12.2021, lavrada a pag. 24 do livro prdprio n° 04 e autenticada pelo secretario da mesa, 
com amparo na Instrugao Normativa - IN DREI n° 81 e na Lei n° 6.404/1976.-------------------

Curitiba, 22 de dezembro de 2021

(assinado eletronicamente)
AMILTON PAULO DE OLIVEIRA

Secretario
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa COREL DISTRIBUIQAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAQAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

54513910925 AMILTON PAULO DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2022 09:25 SOB N° 20220005214. 
PROTOCOLO: 220005214 DE 05/01/2022.
CODIGO DE VERIFICA?AO: 12200043893. CNPJ DA SEDE: 04368898000106. 
HIRE: 41300019282. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2021.
COPEL DISTRIBUigAO S/A

JHCEPAR
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETARIO-GERAL 
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprova^So de sua autenticidade nos respectivos portals,
informando seus respectivos codigos de verificagao.

http://www.empresafacil.pr.gov.br


MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75 6®0.025/0001-82

GESTAO 2021-2024
OOO025

Palmital - PR, 23 de fevereiro de 2022MEMORANDO 28/2028-

Assunto: Contratagdo de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia 
Eletrica.

Senhor Prefeito

Venho atraves do presente, solicitor a Vossa Excelencia, autorizagao de 
abertura de procedimento licitatorio, para contratagdo de Empresa Fornecedora 
de energia eletrica, informando que ndo temos em nossa regido esse tipo de 
servigo, somente a Copel, (Companhia Paranaense de Energia Eletrica).

Justifica-se tal medida para atender orientagdo surgida do ACORDAO N° 
1005/18 - Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado Parana no sentido de 
regularizar o servigo de fornecimento de energia eletrica.

Os valores serdo feitos por estimativa, sugiro que seja feita a previsdo de R$ 
37.083,33 (trinta e sete mil e oitenta e tres reais) mensais, somando um total de R$ 
445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) anuais. Sem mais para o 
presente, reitero protestos de estima e elevada consideragdo.

Sem mais para o presente, reitero protestosde estima e elevada
consideragdo.

Atenciosamente

SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA

Ao limo. Sr. 
VALDENEIDE SOUZA 
Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2021-2024

Palmital PR, 23/02/2022.Memorando n° 028/2022/GAB

Assunto: Autorizagao de Licitagao e encaminhamento do procedimento. 

De: Prefeito Municipal

Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Jurldica.

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Administragao requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a CONTRATAQAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA 
DE ILUMINAQAO PUBLICA COM CESSAO DE POSIES PARA FIXAQAO DO CONJUNTO DO 
SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA, DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios disponiveis 

para a realizagao do procedimento;

b) Procuradoria Jundica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento

■atlvel com o objeto e valor, bem como as demaislicitatorio, indicando a modalidade cj 

providencias a serem adotadas oara o cfertame;

Atenciosamente,

«•
ALfoENEI DE SOUZA

efeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



Municipio de Palmital
Solicitagao 28/2022

PaginalEquip! ana

Solicitagsio
Nurrero QuantidadedeitensEnitido emTifjo

28 Aquisigdo de Material 22/02/2022 1
Process© Gerado
Nurrero

Sollcitante
Cdcfgo

3217-4 SILVANIA SCHMfTZ DE SOUZA 
Local ---------------------------------------------------------

Nome

0/2022

Gabinete do Secretario de Administracao6
Orgao--------------------------------------------------------------------------
03 SECRETARY MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Forma de pagamento-------------------------------------------------------------
DescrigSo

MEDIAN TEA NOTA FISCAL
Entrega------------------------------------------------------------------------------------

Tipo

Depbsito banc£rio

Local Prazo

PREFETTURA Dias

Descrigao:
CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA EL^TRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINAQAO 
POBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIXAQAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAgAO PUBLICA.
Lote

001 UteOOl
Codlgo Nome
034364 CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA

CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELIsTRICA 
PARA O SISTEMA DE ILUMINAgAO PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIXAgAO DO 
CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA.

Unitario
445.000,00

Unldade Quantidade
UND

Valor
445.000,001,00

TOTAL 445.000,00
.

TOTAL GERM. 445.000,00

9LVANIA SCHMITZ DE SOUZA 
Secret&la Municipal de Administracao

22/02/2022 17 39:1fEmtidopa: NOEMI DE LIMAMOREIRA naversSo: 5528z



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmital/PR 

CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1222 000028Prefeitura de

Palmitol
CON ST RUIN DO UM NOVO TEMPO!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PR0T0C0L0

TERMO DE ENTREGA DE DOTAQOES ORQAMENTARIAS INFORMADAS

SOLICITAQAO N°: 28/2022 - SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO.

- ILUMINAQAO PUBLICA.

ANTONIO SIMIANO 
CONTADOR 

CRC PR 024.431/0-0

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO 
RECEBIDO EM: / 12022.

Ass:



000029
Municipio de Palmital

Solicitagao 28/2022 

Indicagao de Recursos Orgamentarios

Paginal

Solicitagao
Nunvro Quantidade de itensErritido emTipo

Aquisigao de Material28 122/02/2022
Processo Gerado
Nurrero

Solicitante
Cod go

3217-4 SILVA NIA SCHMITZ DE SOUZA
None

0/2022
Local

Gabinete do Secretario de Administracao6
Orgao

SECRETARY MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO03
Forma de pagamento-------------
DescrigSo

MEDIANTEA NOTA FISCAL 
Entrega------------------------------------
Local
PREFETTURA

Tipo

Depdsito bancario

Prazo

Dias

Descrigao:
contratacAo de empresa especializada fornecimento de energia eletrica PARA 0 SISTEMA DE iluminacAo 
PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA.
iote

001 tote 001
Unitario ValorCbdigo Nome Unidade Quantidade

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO 
003 Departamento de Urbanismo

25.752.1501-2101 Manuten?ao dos Services de llumina?ao Publica 
3.3.90.39.00.00OUTROS SERVI^OS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA

Unidade Quantidade Unitario Valor
3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DESTINADOS A ILUMINApAO PUBLICA 
05610 00507COSIP - Contribuicao de lluminacao Publica, Art. 149-A. CF

034364 CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 
PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIXAQAO DO 
CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA.

Do Exercicio

UND 1,00 445.000,00 445.000,00

Total da dotagao 445.000,00

TOTAL 445.000,00

445.000,00TOTAL GERAL

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
10.003.25.752.1501.2101

Cod 05610 Fonte 00507 G.Fonte E
445.000,00 

445.000,00

9LVANIA SCHMITZ DE SOUZA 
Secretaria Municipal de Administragao

Emi lido por: Maria Daianede Oliveira Silva, navers2o. 5528 z 23/02/2022 1 0.19:26



000030Municipio de Palmltai 
Solicitagdo 28/2022

PaginalEquip'fno

SollcItaQfio
Nuimro Quantidade de itensErritido emTipo

Aquisigao de Material28 122/02/2022
— Processo Gerado

Nunrero

0/2022

Solicltante-------------------------------------------------------
C6dgo Notre

3217-4 SILVANIA SCHMFTZ DE SOUZA
Local

Gabinete do Secretario de Administracao6
6rg§o----------------------------------------------------------------------------------

03 SECRETAR1A MUNIQFAL DE ADMINISTRACAO 
Forma de pagamento

TipoDescrigSo

MHDIANTEA NOTA FISCAL Depdsito banc^rio
Entrega
Local Prazo
PREFBTURA Dias

DescrigSo:
CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALa:? ICA PARA O SISTEMA DE ILUMINAgAO
PtJBLICA COM CESSAO DE POSTES P, A DE ILUMINACAO PtJBLICA.

Codlgo Nome Unitirlo
034364 CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPEClALi; 445.000,00 445.000,0C

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA #£>RN
PARA O SISTEMA DE ILUMINAgAO PUBLICA C
CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMI

TOTAL
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.368.898/0001-06 
Certidao n°: 57324535/2021 
Expedigao: 17/12/2021, as 15:52:08
Validade: 14/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se que 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 debito 
garantido ou exigibilidade suspense:
1991300-04.2003.5.09.0007 - TRT 09* Regiao *
0001104-62.2010.5.09.0014 - TRT 09* Regiao *
0371800-68.2006.5.09.0021 - TRT 09* Regiao *
0351100-37.2007.5.09.0021 - TRT 09* Regiao *
0000994-31.2013.5.09.0023 - TRT 09* Regiao *
0002064-15.2015.5.09.0023 - TRT 09* Regiao *
0431200-93.2009.5.09.0025 - TRT 09* Regiao *
0053000-07.2009.5.09.0071 - TRT 09* Regiao *
0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09* Regiao *
0000187-50.2017.5.09.0094 - TRT 09* Regiao *
0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09* Regiao *
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09* Regiao *
1322400-52.2005.5.09.0652 - TRT 09* Regiao **
0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09* Regiao *
0000795-31.2010.5.09.0664 - TRT 09* Regiao *
0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09* Regiao **
0000464-28.2019.5.09.0666 - TRT 09* Regiao *
* Debito garantido por deposito, bloqueio de numerario ou penhora 
de bens suficientes.
** Debito com exigibilidade suspensa.
Total de processes: 17.
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 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

Diividas e sugestdes: cndt@tst.jus.br

mailto:cndt@tst.jus.br


PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agendas 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.

INFORMA£AO 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 quern versa a certidao no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos debitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por deposito, bloqueio de numerario ou penhora de bens 
suficientes.

Duvidas e sugestdes: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br


Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana

000033

Certidao Positiva
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

com Efeitos de Negative
(Art. 206 do CTN)
N°025952965-73

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 04.368.898/0001-06 
Nome: COREL 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 quais estao com exigibilidade suspensa por outras agoes, autos:

0005664-28.2013.8.16.0004,
0005799-64.2018.8.16.0004,

000319-31.2019.8.16.0179,
0001851-40.2019.8.16.0179, 0005830-50.2019.8.16.0004 e 0001168-77.2018.8.16.0004.

0002930-93.2015.8.16.0179, 
0005740-76.2018.8.16.0004, 
0006994-84.2018.8.16.0004,

000510-86.2013.8.16.0179,
0005800-49.8.16.0004,
0000034-78.2019.8.16.0004,

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

Valida ate 22/03/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Certidao emitida com autorizagao do funcionario que a subscreve.

Inspetoria Regional de Arrecadagao - 1a DRR -
21/01/2022Curitiba

REINALDO JO AO BIANCHI NETO
Pagina 1 de 1
Emitido via Receita^R (21/01/2022 10:07:05) por REINALDO JOAO BIANCHI NETO

http://www.fazenda.pr.gQV.br
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minist£rio da fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DGBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNlAO

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 passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

Iconstam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
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 determina sua 
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos 
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processes de 
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de 
certificagao da regularidade fiscal.

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

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas almeas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 11:31:01 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 30/07/2022.
Codigo de controle da certidao: FFE2.7CA5.763F.6472 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Solicitar certidao Hessoa Juridica24/01/2022 10:2/

000035PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANQAS E ORQAMENTO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 
DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidao n°: 9.481582 

CNPJ: 04.368.898/0001-06 

COREL DISTRIBUICAO S ANome:

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal inscrever e cobrar debitos de responsabilidade do sujeito passivo 
acima identificado? ainda nao registrados ou que venham a ser apurados, e certificado que:

Constam debitos tributarios e nao tributarios administrados pela Secretaria Municipal de Finan9as (SMF) ou pela 
Procuradoria Gera! do Municfpio (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Codigo Tributario National (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e 
direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que 
determina sua desconsidera^ao para fins de certiFicagao da regularidade fiscal.

A certidao expedida em nome de pessoajundica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no 
Munitipio de Curitiba.

Esta certidao compreende os Tributes Mobiliarios (Imposto sobre service - ISS), Tributos Imobiliarios (Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis Intervivos- UBI e Contribuigao de 
Melhoria), Taxas de Servigos e pelo Poderde Polfcia e outros debitos municipais inscritos em dfvidaativa.

A revogagao da suspensao de exigibilidade implica na imediata revogagao da CPEN e de seus efeitos, respondendo o 
Contribuinte poreventuais atos irregulares.

enderegoconfirmadadesta certidao devera 
https ://cn d-ti dadao. curiti ba. pr. gov. br/Certi dao A/al i darCe rtidao.
A autenticidade noser

Certidao emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida as 10:27 do dia 24/01/2022.
Codigo de autenticidade da certidao: D1638B20E5E444DA99GF33CCB381461COO 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Valida ate 24/04/2022 - Fomecimento Gratuito

Voce tambem pode validar a autenticidade 
da certidao utilizando um leitor de QRCode.

1/1r\r r\r\\/ hr/PortlHan/Qr»liritarPnnl
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CAiXA
CAIXA ECONdMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF

Inscrigao: 04.368.898/oooi-oe
Razao Socialicopel distribuicao sa
Enderego: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO C / MOSSUNGUE / CURITIBA / 

PR / 81200-240

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao 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 Service - FGTS.

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

Validade:06/02/2022 a 07/03/2022

Certificagao Numero: 2022020600581337386439

Informagao obtida em 08/02/2022 16:47:39

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

1/1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf


https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=69ec3cffcf&view=pt&search=...

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO <licitapalmital@gmail.com>

Gmail - urgente

M Gmail

000037urgente
2 mensagens

PREFEITURA DE PALMITAL - LICITACAO <licitapalmital@gmail.com> 
Para: Contratos IP <contratos.ip@copel.com>

22 de fevereiro de 2022 15:06

precise da planilha com os gastos 
para ter uma base do valor

MUNICIPIO DE PALMITAL-PARANA
PREFEITURA DE PALMITAL - DEPARTAMENTO DE LICITAQAO
CNPJ-75.680.025/0001-82
RUA MOISTS LUPION - N° 1001 - CENTRO
CEP - 85.270-000
FONE-(42)3657-1222 - RAMAL - 25
PALMITAL - PARANA

22 de fevereiro de 2022 16:29Contratos IP <contratos.ip@copel.com>
Para: PREFEITURA DE PALMITAL - LICITAQAO <licitapalmital@gmail.com>

u. ^ tarde,

Segue resumo com o valor das 12 ultimas agrupadoras de IP do municipio, para que a prefeitura possa estimar o valor do contrato. 
Lembrando apenas que a prefeitura deve considerar, alem do valor da energia consumida, demais gastos relacionados, como obras e 
servigos de expansao da ilumina?ao publica previstos.

Referenda Valor
R$ 26.928,7902/2021
R$ 24.195,6303/2021
R$ 26.775,3904/2021
R$ 25.679,1305/2021
R$ 25.679,1306/2021
R$ 31.319,5607/2021
R$ 36.964,0308/2021
R$ 37.872,7309/2021
R$ 40.949,8310/2021
R$ 42.848,0611/2021

12/2021 R$ 41.944,85
R$ 43.449,5301/2022
R$ 404.606,66Total

Qualquer duvida, estamos a disposigao.

Atenciosamente,
Alan

** COREL
s-Pt&ia-

Divisao de Gestao da Cobran^a do Poder Publico e do Grupo A da Distribui?ao - VCAP 
** EM HOME OFFICE - CONTATO APENAS VIA E-MAIL **
Rua Prof. Brasilio Ovidio da Costa, 1703 - Santa Quiteria 
E-mail: contratos.ip@copel.com | www.copel.com 
CEP 80310-130 - Curitiba - Parana 
(41) 3331-3683-Alan

De: PREFEITURA DE PALMITAL - LICITA^Ao <licitapalmital@gmail.com> 
Enviado: terga-feira, 22 de fevereiro de 2022 15:06 
Para: Contratos IP <contratos.ip@copel.com>

1 o^2?unto: ur8ente 22/02/2022 16:39

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=69ec3cffcf&view=pt&search=
mailto:licitapalmital@gmail.com
mailto:licitapalmital@gmail.com
mailto:contratos.ip@copel.com
mailto:contratos.ip@copel.com
mailto:licitapalmital@gmail.com
mailto:contratos.ip@copel.com
http://www.copel.com
mailto:licitapalmital@gmail.com
mailto:contratos.ip@copel.com
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MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75 680 025/0001-S2

GESTAO 2021-2024
000039

PARECER N° 076/2022 - LIC

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 028/2022

DISPENSA DE LICITAQAO N° 06/2022

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
ANALISE DE SITUAQAO FATICA 
ENSEJADORA DE RECONHECIMENTO 
DE DISPENSA 
CONTRATAQAO 
POSSIBILIDADE 
RECOMENDAQOES 
ARTS. 24, XXII, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE 
JUNHO DE 1993.

DE LICITAQAO.
DIRETA.

JURIDICA.
NECESSARIAS:

Trata-se de analise de contratagao direta mediante situagao fatica que 

enseja o reconhecimento de Dispensa de Licitaqao para a CONTRATAQAO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIAAENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O 

SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA COM CESSAO DE POSTES PARA FIXAQAO 

DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA.

Ressalte-se que o serviqo em questio e fornecido COREL DISTRIBUIQAO
CURITIBA-PR.S.A -CNPJ-04.368.898/0001-06, com sede em

Instruem o presente processo, dentre outros, solicitaqao encaminhada pela 
Secretaria Municipal de Meio Administraqao, proposta de prestaqao de serviqos; 
certidoes e contrato social da empresa objeto da contrataqao.

Justifica-se tal medida em atendimento ao ACQRDAO N° 1005/18 - Tribunal 
Pleno do Tribunal de Contas do Estado Parana.

£ o breve relatorio.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
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GESTAO 2021-2024
000040

Prefacialmente, considera-se conveniente a consigna<?ao de que a presente 

manifestagao toma por base os elementos que constam dos autos do processo 

administrative em epigrafe. Destarte, a luz do art. 3°, VIII e XXII, da Lei Municipal n° 

33/2013, tem-se que compete a esta Procuradoria prestar consultoria sob o prisma 

estritamente juridico, nao Ihe sendo permitido adentrar a analise da conveniencia e 

da oportunidade dos atos administrativos praticados pelo gestor, e nem, ainda, 
verificar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Outrossim, trata o presente de analise de reconhecimento de situagao fatico- 
juridica de Inexigibilidade de Licitagao, com espeque no disposto no art. 24, inciso 

XXII, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com a finalidade de CONTRATAQAO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 

PARA O SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA COM CESSAO DE POSIES 

PARA FIXAgAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA

A normatizagao para efeito da Administragao contratar Empresa por meio do 

institute de Dispensa de licitagao encontra-se disciplinada no Estatuto das Licitagoes 

(arts. 24 da Lei n°. 8.666, de 1993), da seguinte forma, textualmente:

Art. 24. £ dispens£vel a licitagao:

XXII - na contratagao de fornecimento ou suprimento de energia eiatrica e gas natural 
com concessionario, permissionario ou autorizado, segundo as normas da legislagao 
especlfica;

Assim, atendendo a determinadas peculiaridades e posslvel a realizagao da 
contratagao direta, requisites estes salientados pelo ilustre doutrinador Margal 
Justen Filho, "A contratagao depende, portanto, da evidenciagao de tres requisites, a 

saber: a)- necessidade de imovel para desempenho das atividades administrativas; 
b)- adequagao de urn determinado imovel para satisfagao do interesse publico 
especlfico; c)- compatibilidade do prego (ou aluguel) com os parametros de 

mercado." (JUSTEN FILHO, MARQAL, Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos 

Administrativos, 10 ed., Sao Paulo, Dialetica, 2004).

Conforme preve a Lei n. 8.666/93, nos contratos em que a Administragao 
Publica e parte como usuaria de servigo publico a aplicagao da Lei de Licitagoes e 

Contratos Administrativos ocorre de forma subsidiaria, por meio das disposigoes 
contidas nos artigos 55 e 58 a 61 e das normals ^erais, no que couber, senao 

vejamos: \\

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Art. 62.

§ 3 0 Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, 
no que couber:

II — aos contratos em que a Administragao for parte como usu£ria de servigo 
publico.

Isso quer dizer, tais contratos serao regidos pelas normas especificas 

relativas ao objeto do ajuste (contrato de adesao), nao perdendo de vista, entretanto, 
as clausulas necessarias para os contratos administrativos (art. 55]), obedecendo as 

prerrogativas conferidas a Administragao por Lei (art. 58), considerando os efeitos 
da declaragao de nulidade dos contratos (art. 59), bem como mantendo a 

formalizagao dos contratos por meio do competente instrument© (arts. 60-61), 
conforme determine a Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos.

Tais caracteristicas levam estes contratos firmados pelo ente publico ao 

enquadramento na classificagao de contratos semipublicos, ou seja, aqueles que 

sao regidos com predominancia por normas especificas relativas ao objeto do ajuste 
(contrato de adesao), porem respeitando as formalidades previstas para os contratos 

administrativos, bem como a relative supremacia do Poder Publico. Nessa linha, e o 

entendimento do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, citado pelo doutrinador 
Carlos Pinto Coelho Motta:

A costumeira clareza e didatismo do prof. Hely Lopes Meirelles recoloca a 
distingSo classificatbria entre espbcies contratuais da AdministragSo, levando em 
conta os contratos semipublicos:

De acordo com a sistembtica implantada desde o Decreto—Lei n. 2.300/86, 
mantida pela atual Lei de Licitagbes, coexistem trbs espbcies contratuais, a saber: 
contrato privado, contrato semipublico e contrato administrative.

Contrato privado e o celebrado entre particulares, sob a bgide do Direito Privado, 
em que prevalecem a igualdade jurldica entre as partes e, via de regra, a 
informalidade.

Contrato semipublico 6 o firmado entre a AdministragSo e o particular, pessoa 
flsica ou jurldica, com predominancia de normas pertinentes do Direito Privado, 
mas com formalidades previstas nos ajustes administrativos e relativa supremacia 
do Poder Publico.

Contrato administrative tlpico a AdministragSo s6 realizado quando dele participa 
como Poder Publico, derrogando normas de Direito Privado e agindo publicae 
utilitatis causa, sob a bgide do Direito Publico. Tais como os contratos de servigo 
publico, os de obra publica, os de prestagbo de atividades especificas da 
AdministragSo, ajustados com particulares ou com outra entidade administrativa, 
nos moldes prefixados na lei, no regulamento ou no edital, com as

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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correspondentes cISusulas no instrumento contratual. Em tais ajustes, a 
AdministrapSo afirma sua supremacia estatal fixando as condipSes do contrato, 
embora permita discussSo com o particular interessado na contratapSo, para a 
redapSo de algumas cl^usulas definitivas do negdcio administrative. Mas nao se 
exige urn divdrcio total entre o contrato de Direito Privado e o contrato 
administrative, bastando, no ajuste, a prevalfencia das normas de Direito Publico 
para que o contrato se caracterize como administrative (art. 54). (MOTTA, Carlos 
Pinto Coelho. AplicapSo do eddigo civil ds licitapdes e contratos. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004. p. 121-122). (grifou—se)

No tocante ao prazo este podera ser por prazo indeterminado e o que se 

pode retirar da Orientagao Normativa n. 36 da Advocacia-Geral da Uniao, que trata 

sobre o prazo de vigencia de contratos em que a Administra^ao Publica seja usuaria 

de servigos publicos essenciais, tais como energia eletrica, agua, esgoto, servigos 

postals monopolizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, onde 
desvincula a obrigatoriedade de observancia dos prazos estabelecidos no artigo 57 

da Lei n. 8.666/93, bem como desnecessidade de indicagao de prazo certo para 

contratagao (artigo 57, § 3° da Lei n. 8666/93). Senao vejamos:

ORIENTAQAO NORMATIVA N° 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011

"A AdministrapSo pode estabelecer a vigSncia por prazo indeterminado nos 
contratos em que seja usuaria de servipos publicos essenciais de energia eiatrica, 
agua e esgoto, servipos postais monopolizados pela ECT (Empresa Brasileira de 
Correios e Teiagrafos) e ajustes firmados com a Imprensa Nacional, desde que no 
processo da contratapSo estejam explicitados os motives que justificam a adopfio 
do prazo indeterminado e comprovadas, a cada exercicio financeiro, a estimativa 
de consume e a existfencia de previsSo de recursos orpamenterios."

Dessa forma, em se tratado de contrato onde o Poder Judiciario e usuario do 
servigo publico, e este tern natureza de contrato de adesao, regido pelas normas 
especificas do objeto, nao se encontra obice juridico para que se realize as 

contratagoes e/ou termos aditivos dela decorrentes. Ademais, indica-se que 
demandas neste tipo de contratagao sejam acompanhadas para verificagao da 

conformidade dos servigos prestados, necessidade de adequagoes, nao havendo, 
entretanto, vinculagao direta com as previsoes da Lei n. 8.666/93 no que tange as 
regras dos contratos administrativos, senao as indicadas nos artigos 24, inciso XXII 
e 62, § 3° ja transcritas neste parecer referencial, por se tratar de contrato privado da 

Administragao.

Por outro lado, quanto a justificativa do prego, a Administragao deve 
demonstrar a compatibilidade do valor da pega com os pregos praticados no 

mercado, podendo o mesmo ser feito atraves da estimativa de gastos em anos 

anteriores.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Outrossim, acres?a-se que consta dos autos Certificado de Disponibilidade 

Orpamentaria, informando que se encontra previsto na LOA programapao de 
recursos para fazer face a despesas com capacitapao (qualificapao e requalificapao) 
de servidores municipais.

Justifica-se entretanto tal medida face decisao proferido pelo Tribunal Pleno 

do TCE-PR que votou no sentido de se regularizar o vinculo contratual com a Copel 
Distribuipao S.A em decorrencia de alterapoes promovidas na Resolupao Normativa 

ANEELn0 414/2010 en° 888/2020.

Pelo exposto, esta Procuradoria opina pelo prosseguimento do feito, com 

fulcro no Art. 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93, desde que observadas as 

recomendapoes expedidas neste opinativo.

Sugere-se, pois, a restituipao dos autos a Comissao de Licitapao, para 

conhecimento do presente opinativo e providencias pertinentes.

E o parecer.

Palmital, 23 de fevereiro de 2021.

DANILO AMORIM SCHREINER
Procurador oo Municipio 

OAB/PR 46.945

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 028/2022

DISPENSA DE LICITACAO N° 006/2022

OBJETOiCONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA COM CESSAO DE POSIES PARA 
FIXAQAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA

VALOR: R$ 445.000,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil reals) 

PRAZO DE VIGENCIA:60 (SESSENTA) MESES

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas faturas.

CONTRATADO: COPEL DISTRIBUigAO S.A

CNPJ/MF CNPJ-04.368.898/0001-06

DOTAgAO ORgAMENTARIA:

Dotagoes
Fonte de Natureza da Grupo da fonte 
recurso despesa

Exercfcio Conta da Functonal program^tica
da

Do Exercfcio3.3.90.39.0010 003 2575215012101 507

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso XXII,

;ecretaria responsavel, bem como parecer jundico,da Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio 

que embasam esse process©.

Palmital,/23/02/2022

\ ALDENBI DE SOUZA 
RREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAgAO N° 006/2022 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°028/2022

CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 
PARA O SISTEMA DE ILUMINAgAO PUBLICA COM CESSAO DE POSIES PARA FIXAgAO 
DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAgAO PUBLICA

Com fundamento nas informagoes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de 

Administragao, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso XXII, da Lei Federal n° 

8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitagao para a contratagao 

supra supramencionada, tendo como contratada COPEL DISTRIBUigAO S.A -CNPJ- 
04.368.898/0001-06.

Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de 

publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Paimital, 23/32/2022

i

VAH-DENEI DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAgAO

ASSUNTOiDISPENSA DE LICITAQAO N°006/2022

REF:CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA COM CESSAO DE POSIES PARA 
FIXAQAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA, conforme art. 24, inciso 
XXII da Lei 8.666/93.

A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 020/2021, Dispensa de 
Licitagao n° 007/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso XXII, da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitagao n° 

006/2022, para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora:

COPEL DISTRIBUIQAO S.A CNPJ-04.368.898/0001-06.

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 23/02/2022

X

VALDENEI DE SOUZA 

PREFBTO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2021-2024

DISPENSA DE LICITACAO

DISPENSA DE LICITAQAO N°006/2022 DATA: 23/02/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 028/2028

CONTRATADO: COPEL DISTRIBUIQAO S.A

CNPJ: 04.368.898/0001-06

CONTRATO N°: 028/2022

VALOR: R$ 445.000,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil reals)

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA COM CESSAO DE 

POSTES PARA FIXAQAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



Municipio de Palmital - 2022
Classificagao por Fomecedor 

Processo dispensa 6/2022

PaginalEquiplano

Quantidade Status Preps Unitdrio Preps Total SelUN. Marca ModeloItem Produto/Servips

CNPJ: OC3aaMW0OM^»Fomecedor. »8 COPEL DISTRtBUICAO SiA 
BmSh

Lota 001 - Lote 001
001 34364 CONTRATACAO DE EM PR ESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA

K (41) 3331*2002 445.000,00

445000,00

445.000,00 445 000,00 *1,00 ClassificadoUN

VALOR TOTAL: 445.000,00

Emitictopor: NOEMI DE UMAMOREIRA na w=rs5o: 5528z 23/02/202214:41:36
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 028/2022

DISPENSA DE LICITAQAO N° 006/2022

MUNICIPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ n° 75.680.025/0001-82, com sede na Rua 
Moises Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. VALDENEI DE SOUZAdoravante denominadoMUNICIPIO.

COPEL DISTRIBUIQAO 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, com sede na Rua Jose Izidoro Biazetto, 158, 
em Curitiba - PR, inscrita no Cadastre Nacional de Pessoas Jundicas do Ministerio da 
Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.o 04.368.898/0001-06 e Inscrigao Estadual n.o 90.233.073-99, 
doravante denominada CONCESSIONARIA

OBJETO: O presente Contrato tern como objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE 
ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE POSIES PARA FIXAgAO DO CONJUNTO DO 
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA.

DATA DO CONTRATO: 23 de Fevereiro de 2022.

VIGENCIA: 22 de Fevereiro de 2027. 60 (sessenta) meses.

VALOR TOTAL: R$ 445.000,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil reais)

FORO: Comarca de Palmital-PR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



htte3://www.diariomunicipal. com. br/amp/m ateria/9B A 7F504/03A... 
ESTADO DO PARANA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

Prefeitura Municipal de Palmital

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 028/2022 DISPENSA DE 

LICITACAO N" 006/2022 OBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O 

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

000050

Memorando n° 028/2022/GAB Palmital PR, 23/02/2022.

Assunto: Autoriza^ao de Licita^ao e encaminhamento do 
procedimento.
De: Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Jurldica.

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria 
Municipal de Administragao requisitando seja determinada a abertura 
de procedimento para a CONTRATA^AO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 
PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO 
DE POSTES PARA FIXAgAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO PUBLICA, DEFERO o pedido.

Outrossim, determino o encaminhamento do presente para os 
seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos 
orgamentdrios disponiveis para a realizagao do procedimento;
b) Procuradoria Jurldica, para que elabore o parecer acerca da 
necessidade de procedimento licitatdrio, indicando a modalidade 
compativel com o objeto e valor, bem como as demais providdncias a 
serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 028/2022
DISPENSA DE LICITACAO N° 006/2022

OBJETOrCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O 
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE 
POSTES PARA FKACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO PUBLICA

VALOR: R$ 445.000,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) 
PRAZO DE VIGfeNCIA:60 (SESSENTA) MESES 
PAGAMENTO: O pagamento serd efetuado mediante apresentagdo 
das respectivas faturas.
CONTRATADO: COPEL DISTRIBUICAO S.A 
CNPJ/MF CNPJ-04.368.898/0001-06
dotacAo orcamentAria:

Dolafflcs

Grupo da fonteComa da Funcional programitica Fonte de Naturcza

despesa

daExercicio

da despesa despesa recurso

Do Excrcfcio10 003 2575215012101 507 3.3.90.39.00

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tern 
fundamento no artigo 24, inciso XXII, da Lei n. 8666/93, nos termos 
do Oficio da Secretaria responsdvel, bem como parecer jurldico, que 
embasam esse process©.

Palmital, 23/02/2022.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

homologacAo

DISPENSA DE LICITACAO N° 006/2022 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N°028/2022

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O 
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE 
POSTES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO PUBLICA

Com fundamento nas informagbes constantes no Oficio da Secretaria 
Municipal de Administragdo, ante as justificativas que se embasam no 
Art. 24, Inciso XXH, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal 
resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitagdo para a contratagdo 
supra supramencionada, tendo como 24/02/2022 08:<1 of 2 contratada COPEL

http://www.diariomunicipal


distribuicao S.A -CNPJ-tMJfis.^^^A^v^diariomunicipal.com.br/amp/materia/9BA7F504/03A... 
Para a efetivafSo da presente dispensa levou-se em conta a 
necessidade de publicidade e transparSncia dos atos administrativos, 
visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 23/02/2022

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Palmital

000051

GABINETE DO PREFEITO
ratificacao

ASSUNTOrDISPENSA DE LICITACAO N°006/2022

REF:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
FORNECIMENTO DE ENERGIA EL^TRICA PARA O 
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE 
POSTES PARA FDCACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO PtlBLICA, conforme art. 24, inciso XXII da Lei 
8.666/93.
A documenta^ao referente ao Procedimento Licitatbrio n° 020/2021, 
Dispensa de Licitapao n° 007/2021, atende a todos os requisites do 
Artigo 24, Inciso XXII, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formal idades legais e autorizo a 
Dispensa de Licitafao n° 006/2022, para a contratapao dos serv^os 
supramencionados, junto a empresa vencedora:
COPEL DISTRIBUICAO S.A CNPJ-04.368.898/0001-06.

Encaminhe-se para publica9ao e demais providSncias legais

Palmital-PR, 23/02/2022

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO N°006/2022 DATA: 23/02/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 028/2028

CONTRATADO: COPEL DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 04.368.898/0001-06

CONTRATO N“: 028/2022

VALOR: R$ 445.000,00 (Quairoccnlos c quarenta c cinco mil rcais)

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE 
POSTES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA.

Pubiicado por: 
Noemi de Lima Moreira 

Cbdigo Identificador:9BA7F504

Matbria publicada no Dibrio Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 24/02/2022. Edi^ao 2463 
A verificafao de autenticidade da matbria pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
https://www. diariomunicipal .com.br/amp/

24/02/2022 08:42 of 2

https://www


^http^//rrrr»r.dinriomunicipal.cQm.br/amp/materia/7QC9F7E5/Q3A...Prefeitura Municipal de Palmital
ESTADO DO F.______

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

300052PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2022 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 028/2022 DISPENSA DE LICITACAO 
N° 006/2022

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2022

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° 028/2022

DISPENSA DE LICITACAO N° 006/2022

MUNICIPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ n° 
75.680.025/0001-82, com sede na Rua Moists Lupion, n° 1001, 
Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. VALDENEI DE SOUZAdoravante denominadoMUNICIPIO. 
COPEL DISTRIBUICAO S.A. sociedade por apdes, concessiondrias 
de servipo publico federal de distribuip2o e comercializapao de 
energia el^trica, subsididria integral da Companhia Paranaense de 
Energia - COPEL, com sede na Rua Jos6 Izidoro Biazetto, 158, em 
Curitiba - PR, inscrita no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas do 
Minist6rio da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.o 04.368.898/0001-06 e 
Inscripao Estadual n.o 90.233.073-99, doravante denominada 
CONCESSIONARIA
OBJETO: O presente Contrato tern como objeto a 
contratacAo de empresa ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O 
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM CESSAO DE 
POSTES PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO PtlBLICA.

DATA DO CONTRATO: 23 de Fevereiro de 2022.

VIGENCIA: 22 de Fevereiro de 2027. 60 (sessenta) meses.

VALOR TOTAL: R$ 445.000,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco 
mil reais)

FORO: Comarca de Palmital-PR.

Publicado por: 
Noemi de Lima Moreira 

C6digo Identificador:70C9F7E5

Matdria publicada no Difrio Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 24/02/2022. Edipao 2463 
A verificap§o de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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