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AVISO DE LICITAÇÃO 
TIPO MENOR PREÇO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001 /2019 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019 
 

OBJETO: Seleção de empresa especializada na área de engenharia civil e 
arquitetura com comprovada capacidade técnica para desenvolvimento dos Projetos 
de Infra-Estrutura das obras e serviços necessários para dar condições de uso e 
ocupação do solo dos 43 lotes da quadra F do Loteamento Jardim Viviane 
destinados à execução de unidades habitacionais nas áreas das matrículas de n° 
41.577 a 41.619 do Registro de Imóveis de Araucária, somando 6.365,06m², sito no 
bairro CAMPINA DA BARRA - ARAUCÁRIA/PR, conforme Termo de Referência. A 
empresa especializada, com comprovada capacidade técnica, ficará responsável por 
elaborar, detalhar e apresentar projetos e trabalhos técnicos específicos da infra-
estrutura necessária, ou seja, movimentação de terra com contenção, consolidação, 
arrimo e patamarização dos lotes, de modo a garantir acessibilidade entre vias, 
quadras e greide apropriado, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 

VALOR MÁXIMO: R$ 50.272,40 (Cinquenta mil duzentos e setenta e dois reais 
quarenta centavos). 
DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes de habilitação e 
proposta deverão ser protocolados no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
COMPRAS da Prefeitura do Município de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz, nº 
160, sobreloja, Centro, Araucária-PR, até às 13h30 do dia 12 de abril de 2019 e a 
abertura se dará na mesma data e local, às 14h00. 
O Edital completo está disponível no site www.cohabaraucaria.com.br ou no 
Departamento de Licitações e Compras da Companhia Municipal de Habitação de 
Araucária, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Informações pelo telefone (41) 
3031-8403. 

 
Araucária, 08 de março de 2019. 

 
 
 
 

JOSÉ FERREIRA SOARES NETO 
Diretor Presidente 

 
 
 
 
 
  


		2019-03-08T13:47:05-0300
	JOSE FERREIRA SOARES NETO:03015659960




