
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ.   

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001 /2014 – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANDIRA 

 
O município de Andirá  torna público que fará realizar, às 09h:00m horas do 
dia 19 de Janeiro do ano de 2015, na Prefeitura Municipal de Andirá, 
localizada na Rua Mauro Cardoso de Oliveira n° 190 em Andirá , Paraná, 
Brasil, CONCORRÊNCIA  para Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços e execução de pavimentação em CBUQ com 31.160,60 
m² de área, sendo implantada no Jardim Nova Andirá, contendo os serviços 
de: demolição mecânica de pavimento, remoção do revestimento primário, 
execução de galerias de águas pluviais, dissipadores, regularização e 
compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação com CM30 e 
pintura de ligação, capa em CBUQ, bloco de concreto sextavado, meio fio 
com sargeta, demolição de calçada em concreto, calçada em concreto, rampa 
conforme norma, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, 
sinalização vertical e placa do programa , sob regime de empreitada por preço 
global, tipo menor preço,  a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) 
obra(s): 

 
Local do  objeto 

 
Objeto 

 

Quantidade e 
unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 
Jardim Nova Andirá, 
na sede do município. 

Pavimentação 
em CBUQ. 

31.160,60 m2 360 

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir 
do dia  03 de dezembro de 2014, no horário comercial e será fornecida 
mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 0,00 (0,00 
reais). No caso de empresa com sede fora do Município de Andirá, a Pasta 
Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor 
supracitado à conta n° 0,00, agência 0,00 do Banco 000, 000 - Paraná – Brasil. 
Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do 
depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço 
acima mencionado – Telefone (043 - 3538 - 8100), fax 043 - 3538 - 8100 - “e-
mail” comprasandira@yahoo.com.br. 
                     
                                             Andirá, 28 de novembro de 2014. 

                                              ANGELA MARIA DA SILVA CORREIA - 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 


