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ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2021 - COMEC 

LICITAÇÃO: Concorrência Pública – 05/2020 – 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 09/06/2021, em conformidade com a sua 

proposta comercial, objeto do CONTRATO nº 04/2021/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 empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e serviços 

de engenharia para elaboração do Projeto Executivo para Pavimentação das Estradas Rurais 

de Ligação entre São José dos Pinhais e Mandirituba, iniciando em São José dos Pinhais na 

Rua Pedro Buhrer, a 100 m da Rua Antônio Singer, seguindo pelas ruas Arcioto Claudino 

Barbosa, Domingos Benvenuto Moleta e Vereador Benvenuto Moleta, terminando no 

entroncamento com a Estrada Gilberto Palú, em Madirituba, na Região Metropolitana de 

Curitiba, com extensão total de 26,61 km, de acordo com o estabelecido no Termo de 

Referência -Anexo 01 do Edital da concorrência 05/2020/COMEC, na forma instituída pela Lei 

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

EMPRESA: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.. 

CNPJ: 04.967.284/0001-40 

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 599.729,23 (quinhentos e noventa e nove mil setecentos 

e vinte e nove reais e vinte e três 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 CONTRATANTE, nos termos previstos no Edital. 

PRAZO: de 180 (cento e oitenta) 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° 21000156 

DATA DE EXPEDIÇÃO E ASSINATURA: 

Curitiba/PR, 11 de junho de 2021. 

 

 

____________________________________ 

GILSON SANTOS 

DIRETOR PRESIDENTE DA COMEC 
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Documento: OrdemdeServicoAzimute03202108062021.pdf.
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