AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº CP DPL/001/2022 – IPPUC/BID

O IPPUC – INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA torna público,
para conhecimento dos interessados que está promovendo licitação nas diretrizes de contratação do
BID, visando à seleção e contratação de empresa, na modalidade Desenho e Construção, para o
desenvolvimento dos seguintes serviços: elaboração de projetos de engenharia e arquitetura,
serviços de execução (construção) e operação assistida, objetivando análise em escala real
de protótipo de um novo modelo de estação para o transporte público coletivo de Curitiba, a
ESTAÇÃO PROTÓTIPO AGRÁRIAS DA LINHA DIRETA INTER 2, assim como o desenvolvimento dos
projetos executivos das demais estações pertencentes a referida linha de transporte. A referida
estação conta com área interna total aproximada de 58,00m² e área externa (entorno) ocupando
aproximadamente 450 metros da via pública, contemplando total acessibilidade, segurança viária e
funcionalidade. Esta contratação é ação integrante do Contrato de Financiamento 4958-OC/BR
celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID. O valor estimado para esta
licitação é de R$ 4.629.953,77 (quatro milhões, seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta
e três reais e setenta e sete centavos.
Os envelopes de “oferta” e demais documentos, deverão ser protocolados no “SERVIÇO DE
PROTOCOLO” do IPPUC, situado na Rua Bom Jesus, 669 - Bairro Juvevê - Curitiba – Paraná, até
às 11:00h do dia 18/04/2022. Os envelopes de oferta serão abertos em sessão pública às 15:00h do
mesmo dia 18/04/2022, na Sala de Reuniões deste IPPUC, situada no endereço acima mencionado.
O Edital, bem como os documentos complementares encontram-se disponíveis para “download” no
site utag.ippuc.org.br no ícone “transparência” ou junto à UTAG – Unidade Técnica Administrativa de
Gerenciamento, no endereço acima mencionado e também pelo telefone 41 3250 1436.
Curitiba, 24 de fevereiro de 2022
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