
 
  
 

 
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 – IPPUC-NDB 
 

 
AVISO 

 
O INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA – IPPUC 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na 
modalidade Concorrência Pública, do tipo Menor Preço, na forma de execução indireta, 
sob o regime de empreitada por preço global, visando à seleção e contratação de 
empresa (s) para prestação dos serviços abaixo descritos, de conformidade com as 
especificações que fazem parte integrante deste Edital e seus anexos. 
O objeto da presente licitação é a seleção e a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de elaboração de projetos executivos de Engenharia e Arquitetura, 
objetivando a Implantação do novo TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO DO CAPÃO 
DA IMBUIA, conforme especificações contidas no Anexo B – Termo de Referência, no 
Edital e demais anexos. 
O valor total máximo estimado da licitação é de R$ 1.011.994,01 (um milhão, onze mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e um centavo). 
Esta obra é integrante do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba – 
Projeto de Aumento de Capacidade e Velociadade do BRT na extensão do Eixo Leste 
Oeste e BRT Sul, financiado pelo New Development Bank – NDB. 
 
Os envelopes contendo a (s) Proposta(s) de Preços e os Documentos para Habilitação 
deverão ser entregues simultaneamente no Protocolo do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, situado na Rua Bom Jesus, nº 669, Bairro 
Cabral - Curitiba - Paraná, Brasil, CEP 80.035-010, telefone (041) 3250 1436, até às 
9h00min do dia 07/10/2022. A abertura dos envelopes contendo a(s) Proposta(s) de 
Preços dar-se-á às 9h30min do mesmo dia no Auditório do IPPUC, no mesmo endereço. 
 
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através de “download” no site 
utag.ippuc.org.br, no menu transparência e no ícone NDB ou no site 
www.curitiba.pr.gov.br no ícone “Licitações”. Informações adicionais sobre esta 
Concorrência Pública poderão ser obtidas somente junto à Comissão Especial de 
Licitação da UTAG, no endereço acima citado, no email utagndb@ippuc.org.br ou através 
do telefone (041) 3250 1436. 

 
 

Curitiba, 01 de setembro de 2022. 
 

 
Luiz Fernando de Souza Jamur 

 Presidente do IPPUC 
  


