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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) UGP/PMP Nº 004/2012 

Contrato de Empréstimo nº 2520/OC-BR 

 
1. O Município de Paranaguá recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(doravante denominado "Banco"), em diversas moedas, no montante de US$ 16.649.600,00 para o 
financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaguá e pretende 
aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para a execução de obras de 
recuperação do sistema de drenagem da Praça 29 de Julho (Praça do Mercado). A licitação está aberta 
a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco. 
 
2. O Município de Paranaguá, por meio da Prefeitura Municipal / Secretaria Municipal de Obras Públicas, 
doravante denominado Contratante, convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas 
para a execução de obras de recuperação do sistema de drenagem da Praça 29 de Julho, 
compreendendo as obras de fornecimento e assentamento de tubulação em concreto, caixas coletoras 
em alvenaria e tampa e fundo em concreto, gabião tipo caixa com diafragma galvanizado plastificado, 
gabião tipo colchão, geotéxtil, base de solo cimento e extração de areia com draga. 
 
3. O Edital e cópias adicionais, em mídia eletrônica CD, poderão ser adquiridos à Rua Ada Macaggi, 
146 – Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720 - Paranaguá - Paraná - Fone: (55 41) 3420-6109 - 
FAX: (55 41) 3420-6108, com a Comissão Especial de Licitação, da Unidade de Gerenciamento de 
Programa – UGP, ou através de download pelo sítio eletrônico: www.paranagua.pr.gov.br [link BID / 
Prefeitura de Paranaguá – Programa de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de 
Paranaguá – Editais de Licitação – LPN UGP/PMP Nº 004/2012 – Execução de Obras de 
Recuperação do Sistema de Drenagem da Praça 29 de Julho (Praça do Mercado)]. Cópias em papel 
(impressas) poderão ser adquiridas no mesmo endereço, por meio de solicitação por escrito e o 
pagamento de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) por Edital, para ressarcimento dos custos, 
sem direito à restituição. Os interessados poderão obter maiores informações no mesmo endereço. 
 
4. As propostas deverão ser entregues e protocoladas diretamente na Comissão Especial de Licitação, 
da Unidade de Gerenciamento de Programa – UGP, na Rua Ada Macaggi, nº 146 – Bairro Campo 
Grande - CEP 83.203-720 - Paranaguá - Paraná - até às 15:00 horas do dia 05/11/2012, 
acompanhadas da Garantia de Proposta no valor de R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais) e serão 
abertas imediatamente após, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de 
abertura. 
 
5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um Joint-Venture 
e/ou Consórcio. 

Paranaguá (PR), 02 de outubro de 2012. 
João Carlos de Oliveira e Silva 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

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

