PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA,
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
URBANO DE CURITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC torna público,
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, na forma de
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, visando à seleção e a
contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de Elaboração
dos Projetos Executivos de Engenharia, objetivando a implantação do dispositivo
de transposição sobre a BR-277 denominado VIADUTO ORLEANS,
compreendendo a Obra de Arte Especial – VIADUTO, e a requalificação e
ampliação da capacidade do sistema viário complementar, com extensão
aproximada de 6,57km, cuja caracterização e abrangência estão descritas no Edital
e seus Anexos.
O VALOR MÁXIMO estimado da licitação é de R$ 1.651.655,60 (um milhão,
seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta
centavos).
OS SERVIÇOS deverão ser desenvolvidos de acordo com o Termo de Referência
apresentado no Anexo B e obedecer aos padrões de apresentação, constantes neste
mesmo anexo.
OS ENVELOPES contendo “Proposta Técnica”, “Proposta de Preços” e
“Documentos de Habilitação” deverão ser protocolados simultaneamente no
“SERVIÇO DE PROTOCOLO” do IPPUC, situado na Rua Bom Jesus nº669 Bairro Cabral - Curitiba – Paraná, até às 11h30min do dia 04/10/2021. Os
envelopes contendo as “Propostas Técnicas” serão abertos em sessão pública às
14h30min do mesmo dia.
O EDITAL e seus anexos poderão ser lidos no próprio IPPUC, no endereço acima
apresentado, e adquiridos mediante o pagamento da importância de R$ 30,00
(trinta reais) relativos aos custos com fotocópias, bem como estarão
disponibilizados no site do IPPUC www.ippuc.org.bre no site do Município de
Curitiba www.curitiba.pr.gov.br no banner “Acompanhe as Licitações da
Prefeitura”.
AS INFORMAÇÕES sobre a Concorrência Pública serão prestadas pela
Comissão Especial de Licitação, situada no IPPUC no endereço acima
mencionado.
Curitiba, 16 de agosto de 2021.
Luiz Fernando de Souza Jamur
Presidente

