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AVISO DE LICITAÇÃO 

    CONCORRÊNCIA N.º 001/2015     

OBJETO: CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de bem público 
do Município de Almirante Tamandaré, LOTES n.º 03 e n.º 04, 
matriculados, respectivamente, sob números 10.648 e 10.649 no 
Registro de Imóveis de Almirante Tamandaré, totalizando a área 
individual de 6.682 m.² (seis mil seiscentos e oitenta e dois metros 
quadrados), totalizando a área de 13.364 m.² (treze mil trezentos e 
sessenta e quatro metros quadrados) ambos situados à Rua dos 
Pinheiros - Bairro Botiatuba - no município de Almirante Tamandaré/PR, 

para a instalação de empresa de transporte rodoviário, exceto transporte 
de cargas perigosas, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) anos, com 
possibilidade de prorrogação por igual prazo, nos termos do Edital e da 
Minuta do Contrato de Concessão. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior pontuação alcançada em razão do 
somatório dos pontos em função de: a) Quantidade de Veículos de 
cargas a serem utilizados na empresa, b) quantidade de funcionários a 
serem utilizados na Empresa e c) Tempo de Experiência na atividade 
econômica de transportes rodoviários de cargas. 
ABERTURA: 20/03/2015 às 10h30min. 
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré/PR, situada na Avenida Emílio Johnson n.º 360 – Centro – 
Almirante Tamandaré/PR CEP 83.510-000. 
O EDITAL COM SEUS ANEXOS E MODELOS poderão ser solicitados 
ou examinados na Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré 
localizada na Avenida Emílio Johnson n.º 360 – CENTRO – Almirante 
Tamandaré – Departamento de Compras, no horário comercial das 
08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. Também poderão 
ser solicitados via e-mail mediante requerimento do interessado no 
endereço: compras@tamandare.pr.gov.br  
INFORMAÇÕES ADICIONAIS E ESCLARECIMENTOS: deverão ser 
dirigidos à Comissão Permanente de Licitação no endereço acima 
mencionado, via protocolo, ou nos telefones: (41) 3699-8665 e (41) 
3699-8663. 

Almirante Tamandaré, 27 de janeiro de 2015. 
 

Aline Guerra 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 


