
 

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC 
Rua Jacy Loureiro, s/n - 1º andar | 80.530-140 | Curitiba I Paraná | (41) 3320-6900 | www.comec.pr.gov.br 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
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COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE N.º 02/2019 

 
A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC torna público que realizará licitação, na 
modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, submetida ao regime de empreitada por 
preço unitário, na forma a seguir descrita:  
 

OBJETO: Processo licitatório na modalidade de convite, do tipo menor preço global, visando a 
contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, 
realização de serviços de sondagem e levantamento topográfico para construção do novo Terminal de 
Ônibus Metropolitano de São José dos Pinhais, com área a ser construída de 6.416,42 m² (seis mil, 
quatrocentos e dezesseis metros quadrados), a ser implantado em terreno situado à Avenida Rui 
Barbosa com a Rua Anneliese Gellert Krigsner, no bairro Iná, Loteamento Afonso Pena, no município de 
São José dos Pinhais, Paraná, conforme especificações técnicas descritas no presente edital e no seu 
respectivo Termo de Referência e demais anexos do edital (CONVITE N.° 02/2019), na forma instituída 
pela Lei Estadual n° 15.608/2007, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas que regem a espécie. 
 

PREÇO MÁXIMO: R$ 286.372,32 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta 
e dois centavos) 
 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: As empresas interessadas em participar desta licitação deverão 
protocolizar os envelopes, fechados e inviolados, contendo a proposta de preço e os documentos de 
habilitação no Protocolo Geral da COMEC até o momento da abertura do certame ou serão entregues no 
momento da abertura da Licitação para a Comissão Permanente de Licitação (Palácio das Araucárias, 
localizado na Rua Jacy Loureiro, s/n, - 1º andar, CEP: 80.530-140, Curitiba/PR). 
 
SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 11 de dezembro de 
2019, às 14:30 horas, na sala de reuniões da COMEC. 
 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da sede da COMEC, no Palácio das Araucárias, localizado 
na Rua Jacy Loureiro, s/n, - 1º andar, CEP: 80.530-140, Curitiba/PR. 
 
OBSERVAÇÕES: O inteiro teor deste edital, seus modelos e anexos poderão ser consultados no site 
http://www.comec.pr.gov.br, e examinados por qualquer interessado no endereço mencionado no 
subitem acima, a partir da data de sua publicação, em dias úteis das 09:00 às 11:30 horas e das 13:30 
às 17:00 horas. Informações complementares pelo fone: (41) 3320-6900 – Comissão de Licitação, ou 
através da apresentação de protocolo escrito na instituição. Os interessados também podem obter o 
inteiro teor deste Convite, seus modelos, anexos e termo de referência apresentando requerimento 
escrito e protocolado à Comissão Permanente de Licitação acompanhado de 01 (um) CD-ROM para a 
gravação dos respectivos arquivos digitais (em caso de solicitação de fotocópia far-se-á necessário o 
pagamento do custo para a reprodução do documento pela autarquia promovedora). 

 
Curitiba/PR, 28 de novembro de 2019. 

 

 

__________________________ 

GILSON SANTOS 
Diretor-Presidente da COMEC 
Decreto Estadual n.º 60/2019  
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