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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Data: 04/05/2012 

Acordo de Empréstimo n.º: 2520/OC-BR  

Edital n.º LPN UGP/PMP Nº 01/2012 – Projeto de Infraestrutura Vias Locais e Coletoras 

 

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 revitalização da pavimentação de vias locais e coletoras. 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 revitalização da pavimentação e reforço em 

CAUQ (CBUQ), passeio em PMF, meio fio, terraplenagem, drenagem, sinalização viária e 

rampas de acesso para deficientes físicos das seguintes vias Locais e Coletoras: Rua Francisco 

Machado, Rua Frei José Thomaz, Rua Claudionor do Nascimento, Rua Barão do 

Amazonas, Rua Gastão Soares Gomes, Avenida Governador Manoel Ribas, Rua 

Comandante Didio Costa, Rua Washington Luiz, Rua Alfredo Budant, Rua Aníbal Dias 

Paiva, Rua Arthur Bernardes e Rua José Cadilhe. 

 

3. O Edital e cópias adicionais, em mídia eletrônica CD, poderão ser adquiridos à Rua Júlia da 

Costa, 322 - Centro - CEP 83.203-060 - 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 “Portal da Transparência – Licitações – Download). 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 à Comissão Especial de 

Licitação, da Unidade de Gerenciamento de Programa – UGP, na Sala de Reuniões do Gabinete 

do Prefeito, situada na Rua Júlia da Costa, 322 - Centro - CEP 83.203-060 - Paranaguá - Paraná - 

até às 15:00 horas do dia 04/06/2012, acompanhadas da Garantia de Proposta no valor de R$ 

90.000,00 (noventa 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), 04 de maio de 2012. 

 

João Carlos de Oliveira e Silva 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

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

