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COMUNICADO 

 
REFERENTE: CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA  DE 

PREÇO – ENVELOPE 02 
 

PROCESSO Nº 16.241.109-8 – CONCORRÊNCIA Nº 0119/2019/GSM-COMEC 

 
Objeto: Contratação de serviços de Adequação, Revisão e Elaboração de 
Projetos, Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras de requalificação da 
Avenida das Américas – Corredor Marechal Floriano Peixoto e da Avenida das 
Torres – Corredor Aeroporto Rodoferroviária, ambas no Município de São José 
dos Pinhais, contratadas pela COMEC, no âmbito do Programa Pró-transporte e 
no contexto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade 
da Região Metropolitana de Curitiba. Dado que tais serviços compreendem de 
amplo modo, a supervisão e fiscalização da execução das obras, a auditoria de 
quantidades e qualidade para implantação das mesmas, assim como a 
adequação, revisão e elaboração de projetos, a serem contratados pelo Governo 
do Estado do Paraná, através da Coordenação da Região Metropolitana de 
Curitiba – COMEC, na forma instituída pela Lei Estadual 15.608/2007, Lei 
Federal 8.666/1993, e demais normas que regem a espécie. 
 
A Comissão de Licitação, considerando que as empresas licitantes manifestaram 
expressamente renúncia ao direito de recorrer quando ao resultado da análise e 
julgamento da proposta técnica, visando a celeridade e continuidade dos 
trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, informa a todos os 
interessados que, renúncia expressa manifestada pela empresas participantes, 
e consequência inexistência de recurso ou impugnação quanto ao resultado da 
sessão do dia 05/05/2020, fica designada a data de 08/05/2020 às 14:30 horas 
a sessão de abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preço, a ser realizada 
na sala de reuniões da COMEC, no Palácio das Araucárias, 1º andar, ala B, Rua 
Jacy Loureiro, s/n. 
 

Curitiba, 07 de maio de 2020. 
 
 

Raphael Rolim de Moura 
Presidente da Comissão de Licitações 
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