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Manifestação de Interesse Nº 002/2014 

(Projetos de Engenharia - Pavimentações) 

Contrato de Empréstimo Nº 2520/OC-BR 

Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Paranaguá 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e Município de Paranaguá 

 

O Município de Paranaguá, através da Comissão Especial de Licitação da Unidade de Gerenciamento 

de Programa - UGP, CONVIDA a todas as empresas de consultoria / engenharia / arquitetura elegíveis 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, que tenham experiência comprovada na 

elaboração de projetos executivos de engenharia nas áreas de pavimentação e drenagem e estejam 

interessadas em participar da SELEÇÃO DE CONSULTORES para a execução de todos os projetos 

executivos finais de engenharia necessários às obras de revitalização, pavimentação e drenagem de 

6.561,00 metros lineares de vías municipais nos bairros Jardim Ouro Fino, Vila Garcia, Jardim Vale do 

Sol, Parque São João, Vila dos Comerciários e Jardim Jacarandá. Os projetos a serem elaborados 

contemplam pavimentação, sinalização, drenagem, restauração de pavimento, revitalização, 

terraplanagem e obras complementares de acessibilidade e deverão observar as metas e alcance, 

localização e área abrangida pelos serviços, escopo dos serviços, especificações técnicas / legislação, 

relatórios e productos, prazo dos trabalhos, cronograma de execução e orçamento base, de acordo com 

o Termo de Referência (TDR) respectivo, disponível no sítio eletrônico www.paranagua.pr.gov.br (link 

“Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Paranaguá – BID / Unidade 

de Gerenciamento de Programas – UGP” - Termos de Referência e Manifestação de Interesse - 2014). A 

fim de demonstrar que reúnem as qualificações técnicas necessárias à prestação dos serviços, os 

interessados deverão fornecer, no mínimo, as seguintes informações (não limitadas a elas): (i) 

identificação da empresa (CNPJ, endereço, número do registro no CREA/CAU, valor do capital social); 

(ii) experiência em serviços similares (acervo técnico, comprovado através de certidão de acervo técnico 

ou de atestado de capacidade técnica); (iii) identificação do corpo técnico da empresa (indicando se 

próprio ou terceirizado), com a comprovação de sua capacidade e experiência nos serviços (certidão de 

acervo técnico etc) e (iv) outros documentos / informações que julgar relevantes. As empresas serão 

selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação 

de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (edição atual), sendo que a 

seleção está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, conforme definido nestas normas. Os 

interessados poderão obter mais informações através dos endereços e/ou telefones abaixo indicados, 

durante o horário comercial (08:00 às 11:00 - 13:00 às 18:00 horas). As manifestações de interesse 

deverão ser enviadas via postal ou correio eletrônico, ou pessoalmente, conforme abaixo indicado, no 

mais tardar até às 18:00 horas do dia 01 de setembro de 2014. 

Paranaguá (PR), 08 de agosto de 2014. 

SEBASTIÃO RENATO FURTADO 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Unidade de Gerenciamento de Programa – UGP 

Rua Ada Macaggi nº 146 – Bairro Campo Grande – CEP 83.203-720 – Paranaguá – Paraná - Brasil 

Fone: (41) 3420-6109 – Fax: (41) 3420-6108 

SITE: www.paranagua.pr.gov.br – e-mail: ugp@pmpgua.com.br 
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