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ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2021 - COMEC 

LICITAÇÃO: Concorrência Pública – 06/2020 – COMEC 

O Diretor Presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC, no uso 

de suas atribuições legais, AUTORIZA a empresa abaixo indicada a iniciar a execução dos 

serviços a seguir identificados, a partir do dia 01/07/2021, em conformidade com a sua 

proposta comercial, objeto do CONTRATO nº 06/2021/COMEC, firmado com esta 

Coordenação, originário da licitação acima referenciada, que juntamente com as condições 

estabelecidas no Contrato passam a fazer parte integrante desta Ordem de Serviço. 

OBJETO:  Contratação de serviços especializados de apoio técnico ao gerenciamento de 

projetos viários junto à diretoria técnica, de acordo com o estabelecido no termo de referência 

- anexo 01 do Edital da Concorrência n° 06/2020/COMEC, na forma instituída pela lei estadual 

n° 15.608/2007, lei nº 8.666/93 e demais normas que regem a espécie. 

CONTRATADA: CONSÓRCIO NUCLEO-CONSOL PR 

CNPJ: 42.195.408/0001-06 

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.927.167,12 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil 

cento e sessenta e sete reais e doze centavos), o qual abrange a execução de todos os 

serviços comportados no objeto contratual. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos, resultantes da contratação do valor total 

do objeto deste contrato, serão de acordo com as medições dos serviços efetivamente 

executados e comprovados pelo relatório de medição, conforme a proposta de preço aceita 

pela COMEC, nos termos previstos no Edital. 

PRAZO: de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir de 01/07/2021, obrigando-se 

a contratada a entregar à contratante o objeto deste contrato inteiramente concluído, em 

condições de aceitação e utilização. 

DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da presente Ordem de Serviço correrão à conta 

da: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/NATUREZA/FONTE: 6731 5069 15 452 12 44903502 00 

0000000147 1, Empenho n° 21000191 

DATA DE EXPEDIÇÃO E ASSINATURA: 

 

 

Curitiba/PR, (datado e assinado digitalmente). 

 

 

____________________________________ 

GILSON SANTOS 

DIRETOR PRESIDENTE DA COMEC 
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