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Prefeitura Municipal de Curitiba
Secretaria Municipal de Obras Públicas 

R. Emílio de Menezes nº 450, São Francisco
CEP: 80510-320   Curitiba – PR

Tel.: (41) 3350-9704

www.curitiba.pr.gov.br

MINUTA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
    

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº CP/006/2022-SMOP/OPP-NDB

O MUNICIPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP e da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, torna público, para conhecimento dos interessados que está 
promovendo a republicação da CONCORRÊNCIA, visando à seleção e Contratação de Empresa 
Especializada para Execução das obras para implantação de Binário nas ruas Olga Balster X Nivaldo 
Braga, ação integrante do PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA – PROJETO 
AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DO BRT NA EXTENSÃO DO EIXO LESTE-OESTE.

O Valor da obra perfaz o total de R$ 59.650.997,17 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta mil, 
novecentos e noventa e sete reais e dezessete centavos). A presente licitação realizar-se-á por moeda corrente 
nacional (reais), cujos recursos são provenientes do New Development Bank – NDB e da Prefeitura Municipal de 
Curitiba.

A Obra é composta por serviços de engenharia civil de: Terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, 
paisagismo, infraestrutura para fibra ótica, semaforização, contenções, iluminação pública e remanejamento de 
interferências. 

A obra está localizada no Município de Curitiba – Estado do Paraná - Brasil.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para “download” no site www.curitiba.pr.gov.br no ícone
“Licitações” ou junto à Gerência de Licitações da SMOP no endereço abaixo informado, ou ainda na Unidade 
Técnico Administrativa de Gerenciamento - UTAG, à Rua Bom Jesus nº 669 – Juvevê – (041) 3250-1436. As 
informações sobre a Concorrência Pública serão prestadas somente pela CEL – UTAG, no email: 
utagndb@ippuc.org.br

Os envelopes contendo “proposta de preços” e “documentos de habilitação” deverão ser protocolados 

simultaneamente no “SERVIÇO DE PROTOCOLO” da SMOP, situado na Rua Emílio de Menezes n.º 450 -
Bairro São Francisco - Curitiba – Paraná, até às 09h do dia 22/09/2022. Os envelopes contendo as “propostas 
de preços” serão abertos em sessão pública às 09:30h do mesmo dia 22/09/2022, na Sala de Reuniões desta 
SMOP, situada no endereço acima mencionado.

Curitiba, 18 de agosto de 2022.

RODRIGO ARAUJO RODRIGUES
Secretário Municipal de Obras Públicas
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