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ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2022/COMEC 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022 – COMEC 

O Diretor-Presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec, 

no uso de suas atribuições legais, AUTORIZA a empresa abaixo a iniciar a execução 

dos serviços relativos ao CONTRATO nº 03/2022/COMEC, a partir de 07 de 

junho de 2022, em conformidade com as condições fixadas, originário do RDCi n° 

01/2022/COMEC, que juntamente com as condições do respectivo Termo de 

Referência passam a fazer parte integrante desta Ordem de Serviço. 

OBJETO: Contratação integrada de empresa especializada para a elaboração do 

Projeto Básico e do Projeto Executivo de Engenharia e Execução de Obras de 

Implantação de Iluminação Pública e Dispositivos de Segurança Rodoviária na BR-

376/PR, trecho Contorno Sul de Curitiba, km 587,8 ao km 598,5, com extensão igual 

à 10,7 km. 

EMPRESA: CONSÓRCIO ENGELUZ – MARANDEL – CNPJ: 46.453.728/0001-70 

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 21.615.153,18 (vinte um milhões, seiscentos e 

quinze mil reais e cento e cinquenta e três reais e dezoito centavos). 

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. 

PRAZOS: de execução de 300 (trezentos) dias, contados a partir da data de 

autorização para início das obras, obrigando-se a contratada a entregar à contratante 

o objeto deste contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e 

utilização; de vigência de 180 (cento e oitenta) dias, após o término do prazo de 

execução. 

DESPESAS: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6731 5069 15 452 12 44905111 00 0000000147-1 

DATA DE EXPEDIÇÃO E ASSINATURA: 

Curitiba/PR, 07 de junho de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

GILSON DE JESUS DOS SANTOS 

Diretor-Presidente da Comec 
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