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LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº UGP/PMP 001/2018 
COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

 
Licitação Pública Nacional Nº UGP/PMP 001/2018. Processo Nº 30368/2017. Objeto: contratação de 
serviços de aplicação de base, sub-base e Concreto de Asfalto Usinado a Quente – CAUQ em 
pavimentação primária (de acordo com os ensaios de CBR) e reforço da base e/ou camada asfáltica 
existente e recuperação da capa de rolamento em Concreto de Asfalto Usinado a Quente – CAUQ (de 
acordo com ensaios de cargas e inspeção nas camadas), bem como passeio em bloco de concreto 
intertravado (paver = h = 6,0 cm), rampas de acesso, meio-fio e outros serviços em 5.108,60 metros de 
vias urbanas municipais localizadas nos bairros Jardim Esperança, Vale do Sol, Vila Garcia, Jardim Ouro 
Fino, Jardim Jacarandá e Jardim Paranaguá, conforme especificações e demais elementos técnicos 
constantes nos projetos técnicos de engenharia, plantas, peças técnicas, memoriais descritivos e demais 
documentos técnicos e Anexos que são parte integrante do Edital. Nos termos das Políticas de 
Aquisições (GN 2349-7) do Banco Interamericano de Desenvolvimento, conforme previsão legal contida 
no § 5º do art. 42 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nos termos do Decreto Municipal nº 
673, de 02/03/2018 e demais legislações pertinentes. HOMOLOGO todos os procedimentos realizados 
pela Comissão Especial de Licitação da Unidade de Gerenciamento de Programas (CEL/UGP) e 
ADJUDICO o objeto da referida Licitação Pública Nacional Nº UGP/PMP 001/2018 a favor da licitante 
BRF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.093.504/0001-05, pelo valor total 
de R$ 7.851.987,90 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e sete Reais e 
noventa Centavos). O prazo de execução das obras é de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, sendo 210 
(duzentos e dez) dias para realização/execução das obras e os 15 (quinze) dias restantes para 
atendimento às não conformidades contidas no TRPO (Termo de Recebimento Parcial das Obras), 
elaboração dos desenhos de “como construído” (as built), Relatório de Conformidade Ambiental (RCA) e 
Manuais de Operação e Manutenção, no que couber, contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviços. Paranaguá (PR), 18 de abril de 2018. JOSÉ SIMPLÍCIO MARANHÃO. Coordenador Geral da 
Unidade de Gerenciamento de Programas do Município de Paranaguá. 
 
 


