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A Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal (SMAP), por 

intermédio da Coordenação de Concessões e Parcerias Público-Privadas, comunica a 

quem possa interessar que, em atendimento ao disposto no art. 39 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e no art. 9º da Lei Municipal nº 11.929/2006, realizará Audiência Pública 

para apresentação do Projeto de Parceria Público-Privada (PPP), destinada à 

celebração de contrato de Concessão Administrativa, pelo prazo de 23 (vinte e três) 

anos, para a prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Curitiba, 

incluídos a modernização, a eficientização, a expansão, a operação e a manutenção 

da rede municipal de iluminação pública, com valor estimado de R$ 982.560.000,00 

(novecentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e sessenta mil) reais, bem como 

para obter contribuições e sugestões em relação ao referido Projeto. 

Considerando que, em razão do estado de Emergência em Saúde Pública, declarada 

por meio do Decreto Municipal nº 407, de 13 de março de 2020, decorrente de 

pandemia da doença infecciosa viral respiratória provocada pelo COVID 19;  

Considerando que o Decreto Municipal nº 1.710, de 17 de dezembro de 2020, em seu 

art. 2º, inciso IX, determinou a suspensão (enquanto durar a situação de Risco Médio 

de Alerta - Bandeira Laranja) de eventos, comemorações, assembleias, 

confraternizações, encontros corporativos presenciais, que envolvam contato físico e 

causem aglomerações com grupos com mais de dez pessoas, excluídas da contagem 

crianças de até quatorze anos, em espaços de uso público ou de uso coletivo, 

localizados em bens públicos ou privados; 

Considerando que o Decreto Municipal nº 50, de 08 de janeiro de 2021, prorrogou o 

prazo previsto no art. 20, do Decreto Municipal nº 1.710, de 17 de dezembro de 2020;  
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A Audiência Pública ocorrerá no dia 26 de janeiro de 2021, das 14h30min às 16h30min 

e será realizada de forma remota ou virtual, por meio da rede mundial de 

computadores (internet).  

A participação é aberta a todos, observada a necessidade de registro, que se dará por 

meio do preenchimento do formulário de inscrição, disponível no link 

https://forms.gle/rygduSPZ7jovDfsy9. Os participantes, devidamente cadastrados, 

receberão no e-mail que informarem no formulário, o link para conexão e participação 

da Audiência Pública. O link também será disponibilizado no site 

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/ppp-da-iluminacao-publica-de-

curitiba/3054, a partir de 21 de janeiro de 2021. 

A participação se realizará na forma estabelecida no Regulamento da Audiência 

Pública, a ser disponibilizado no site https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/ppp-

da-iluminacao-publica-de-curitiba/3054, a partir de 21 de janeiro de 2021. 

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria 

Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal (SMAP), pelo e-mail 

coordenacaodecppp@curitiba.pr.gov.br. 

Todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, estão convidados a participar da 

Audiência Pública, inclusive para fornecer seus comentários e contribuições ao 

Projeto. 

Curitiba, 12 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Alexandre Jarschel de Oliveira 
Secretário Municipal de Administração e 

de Gestão de Pessoal 

Everton Mesquita 
Coordenador de Concessões e 

Parcerias Público-Privadas 
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