
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
O MUNICIPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA torna público, para conhecimento dos interessados, que está
promovendo a PUBLICAÇÃO da LICITAÇÃO, que será realizada através do Regime Diferenciado de
Contratação (RDC) – PRESENCIAL, do tipo MAIOR DESCONTO, modo de disputa FECHADA, pelo
Regime de Contratação por EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, com fundamento legal no Art. 1º,
incisos IV e VIII, da Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011, visando à seleção e contratação de empresa
ou consórcio de empresas para a execução do remanescente de obras da Linha Verde Norte Lote 4.1;
composta por serviços de engenharia civil de: estruturas de concreto, terraplenagem, pavimentação,
drenagem, paisagismo, obras complementares, sinalização viária, iluminação pública e adequação de
rede - RDU, semaforização, estações Solar e Atuba, serviços preliminares, administração local,
instalação do canteiro, ensaios, mobilização e desmobilização; a serem executadas com recursos
provenientes da Prefeitura e do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC-2 – Programa
Mobilidade Urbana e Transito, Ação Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano,
repassados por meio da CAIXA, através do Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014
MCidades/CAIXA – Execução da complementação da Linha Verde – Linha Verde Norte e Linha Verde
Extensão Sul, celebrado entre o Governo Federal e o Município de Curitiba, cuja caracterização e
abrangência estão descritas no Edital. O envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser
protocolado no Serviço de Protocolo da SMOP até às 09h do dia 04 de maio de 2022.  Os envelopes
contendo as propostas de preços serão abertos em sessão pública às 09h30 do mesmo dia 04 de maio
2022, no Auditório da Sede da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP situada na rua Emílio de
Menezes n° 450, Bairro São Francisco, Curitiba – Paraná. O Edital, seus anexos, assim como os
documentos que integram o ANEXO I – PROJETO EXECUTIVO, 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 acima mencionado 
 

 
Secretaria Municipal de Obras Públicas, 4 de abril de 2022. 
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