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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (SDP) Nº UGP/PMP 001/2015 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) Nº UGP/PMP 001/2014 

 

CONVITE PARA NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO 

 

O Município de Paranaguá, por intermédio da Comissão Especial de Licitação da Unidade de 

Gerenciamento de Programas – CEL/UGP, dando continuidade à Solicitação de Propostas (SDP) nº 

UGP/PMP 001/2015, decorrente da Manifestação de Interesse (MI) nº UGP/PMP 001/2014, cujo objeto é 

a contratação de empresa consultora para elaboração de projetos finais necessários à construção de um 

prédio administrativo para a Prefeitura Municipal de Paranaguá, com área de 1.867,66m2, no âmbito do 

Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Paranaguá, financiado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, conforme Contrato de Empréstimo nº 2520/OC-BR e 

 

CONSIDERANDO QUE: 

(1) procedidas as análises das Propostas Técnicas e Financeiras (Preço) e elaborado o Relatório de 

Julgamento Final, nas formas estabelecidas pelo BID; (2) recebida do BID a sua não objeção ao 

Relatório de Julgamento Final, através da CBR 4.104/2015, de 20/11/2015 e, ainda, de e-mail datado de 

20/01/2016; (3) estabelecida a colocação final das consultoras, após a avaliação técnica / financeira 

combinada, a saber: 1ª colocada: ESTEL ENGENHARIA LTDA; 2ª colocada: PJJ MALUCELLI 

ARQUITETURA S/S LTDA; 3ª colocada: EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO 

COMÉRCIO DO NORDESTE LTDA; 4ª colocada: STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA; 

 

CONVIDA 

a consultora melhor classificada (1ª colocada), ESTEL ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 82.144.338/0001-

81), com sede em Itajaí-SC, para que, obrigatoriamente, através de seu(s) representante(s) legalmente 

constituído(s), compareça à REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO, a fim de que sejam 

elaboradas e rubricadas/assinadas pelas partes a Minuta do Contrato e a Ata de Negociação do 

Contrato, para envio à não objeção do BID. A referida reunião fica ajustada conforme abaixo: 

 

DIA: 15 de fevereiro de 2016 (segunda-feira) 

HORÁRIO: 14h (horário de Brasília). 

LOCAL: Sala da Comissão Especial de Licitação da Unidade de 

Gerenciamento de Programa – CEL/UGP 

Rua Ada Macaggi nº 146- Bairro Campo Grande – Paranaguá/PR 
 

Começa a contar, a partir do dia subsequente ao da sua publicação no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Paranaguá (página Web) mencionado abaixo, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais 

recursos com relação ao presente Ato Convocatório e à licitação dele decorrente. Outras informações 

com relação ao presente Convite encontram-se disponíveis no site: http://www.paranagua.pr.gov.br/ - 

Portal da Transparência – Licitações UGP/BID – Avisos de Licitação – 2015 ou podem ser obtidas 

através do e-mail cel.ugp@paranagua.pr.gov.br.  

Paranaguá (PR), 01 de fevereiro de 2016. 

Sebastião Renato Furtado 

Presidente da CEL/UGP 
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