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ORDEM DE SERVIÇO n.º 02/2022/COMEC 

REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2022 - COMEC 

LICITAÇÃO: Concorrência Pública n.° 01/2021 - 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 relativos ao CONTRATO n.° 02/2022/COMEC, a partir do dia 04.07.2022, em 

conformidade com as condições fixadas no contrato formalizado, originário da licitação acima 

referenciada, que juntamente com as condições no respectivo Termo de Referência passam 

a fazer parte integrante desta Ordem de Serviço. 

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obras de construção do Terminal de 

Ônibus Metropolitano de Piraquara, no terreno localizado na Avenida Brasília com Avenida 

São Roque, bairro Jardim Primavera, no município de Piraquara, Paraná, conforme as 

especificações constantes no Edital da Licitação e seus anexos, que são partes integrantes 

do presente contrato administrativos. 

EMPRESA: CONEX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ: 76.388.743/0001-42  

VALOR DA CONTRATAÇÃO: 12.568.472,84 (doze milhões, quinhentos e sessenta e 

oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), a qual 

abrange todos os serviços comportados no objeto contratual. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados pelos serviços 

efetivamente executados, após a entrega de cada um dos produtos pela CONTRATADA e o 

devido aceite dos mesmos por parte da CONTRATANTE, conforme o Cronograma de Execução 
Físico-Financeiro do Contrato. 

PRAZO: O prazo global de execução do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias 

corridos, contados a partir da data de início constante nessa Ordem de Serviço 

(04/07/2022), obrigando-se a contratada a entregar à contratante o objeto do contrato 

inteiramente concluído, em condições de aceitação e utilização pela comunidade. 

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

da: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA nº: 6731 5060 15 453 12 44905104 00 0000000147 1; 

Projeto/Atividade 5060 Transporte Metropolitano FONTE: Recursos do Tesouro Geral do 

Estado; (estando garantida pela Nota de Empenho n.° 220000109, emitida em 

20.04.2022). 

DATA DE EXPEDIÇÃO E ASSINATURAS: 

Curitiba/PR, 31 de maio de 2022. 
 
 
 

 
____________________________________ 

GILSON SANTOS 
Diretor-Presidente da COMEC  

Decreto n.° 60/2019. 
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Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 31/05/2022 11:50. Inserido ao protocolo 18.903.296-0 por: Joacir da Silva Rodrigues em: 31/05/2022
11:48. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 8f909aac13bd8bfed3fa968d043dc096.
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Documento: OrdemdeservicoexecutoraTerminalcontrato02.20221.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 31/05/2022 11:50.
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Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.
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