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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  

SERVIÇOS DE CONSULTORIA BID MI 008/20 – DER/PR 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 009/20 (Número GMS) 
 

Instituição: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 
Pais: Brasil 
Projeto: Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná 
Setor: Transportes 
Resumo: SELEÇÃO DE CONSULTORES PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS (EIA/RIMA) E ESTUDOS 
PRELIMINARES DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE NA BAÍA DE GUARATUBA E SEUS RESPECTIVOS 
ACESSOS. 
Contrato nº:  4299/OC-BR / Projeto BR-L1434 
Data limite: 23/10/2020 

O Estado do Paraná através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) firmou contrato de 
financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para o Programa Estratégico de Infraestrutura e 
Logística de Transporte do Paraná e se propõe a utilizar uma parte dos fundos para os contratos de serviços de 
consultoria. 

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) convida às empresas consultoras elegíveis a 
manifestar seu interesse em prestar os serviços de "SELEÇÃO DE CONSULTORES PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 
AMBIENTAIS (EIA/RIMA) E ESTUDOS PRELIMINARES DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE NA BAÍA 
DE GUARATUBA E SEUS RESPECTIVOS ACESSOS.” 

As empresas interessadas deverão apresentar informações que indiquem que estão qualificadas. Solicita-se 
que seja encaminhado um documento de Apresentação da Empresa/Consórcio que pretende prestar o serviço e 
uma relação dos trabalhos similares desenvolvidos anteriormente e concluídos com sucesso, que  devem ser 
apresentados no formulário do “Anexo I – Relação de Trabalhos Executados”, disponível no site 

www.comprasparana.pr.gov.br, contendo os trabalhos mais relevantes, no máximo 15 (quinze),  para os objetos 
e quantidades máximas de contratos, por item, informados a seguir:  

i. Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para 
implantação de obras de infraestrutura rodoviárias: máximo 05 contratos; 

ii. Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para 
implantação de empreendimentos de infraestrutura em geral: máximo 04 contratos; 

iii. Elaboração de Projetos Básicos e/ou Executivos para implantação de OAE em ambientes marinhos: 
máximo 03 contratos; 

iv. Elaboração de Projetos Básicos e/ou Executivos de Implantação de OAE: máximo 02 contratos; 

v. Utilização de metodologia BIM na elaboração de Projetos de Infraestrutura: máximo 01 contrato. 

A planilha do Anexo I deverá ser elaborada em Excel, conforme modelo disponível no site do Compras Paraná, 
indicando para cada serviço, o número do contrato, objeto, nome do contratante, escopo com a descrição dos 
serviços efetivamente prestados pelo pessoal da empresa/consórcio dentro do contrato, extensão de OAE, e o 
tipo do serviço (i, ii , iii ,iv ou v). 

Os valores das extensões apresentadas para pontes deverão ser individuais por obra/local, não sendo 
admitidos o somatório de pontes em um mesmo contrato.  

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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Caso o contrato tenha mais de um dos itens do escopo poderão ser duplicados na planilha, indicando as 
informações relativa a cada um. 

A responsabilidade pela veracidade das informações será da empresa que os apresenta e estará sujeitas às 
sanções do BID em caso de irregularidades. 

As empresas poderão associar-se a fim de melhorarem suas qualificações, neste caso, deverá ser entregue 
apenas uma planilha de Anexo I (as empresas consorciadas deverão apresentar uma única ficha representativa). 

As Manifestações de Interesse deverão ser elaboradas no idioma Português, não podendo exceder a 20 (vinte) 
páginas, incluindo a Apresentação da(s) empresa(s), e o Anexo I, que deverá ser encaminhado no formato.xls.   

Na primeira página da Apresentação deverá ser informada a nacionalidade da empresa e o nome e contato 
(telefone e e-mail) de seu representante. No caso de Consórcio deverá ser indicado também o nome da empresa 
líder. As mesmas informações devem constar no corpo do e-mail de envio. 

As Manifestações de interesse deverão ser enviadas para o e-mail ugpbid@der.pr.gov.br, até o dia 
23/10/2020  às 18h00min (hora local). Para cada e-mail recebido será encaminhada a confirmação de leitura. 

A descrição do assunto do e-mail deverá incluir o nome da empresa interessada: MI 008/20 – “SELEÇÃO DE 
CONSULTORES PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS (EIA/RIMA) E ESTUDOS PRELIMINARES DE 
ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE NA BAÍA DE GUARATUBA E SEUS RESPECTIVOS ACESSOS” – 
[Inserir nome da Empresa/Consórcio]. 

Na fase licitatória a firma consultora será selecionada de acordo com a método de Seleção Baseado nas 
Qualidade e Custo (SBQC) e de acordo com os procedimentos indicados nas Políticas para a Seleção e Contratação 
de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-15,disponibilizada no site 
www.iadb.org, podendo participar todas as firmas de países de origem que forem elegíveis, segundo o 
estabelecido nessas políticas. 

Este Aviso encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br. Para obterem 
maiores informações, as firmas consultoras interessadas deverão cadastrar suas dúvidas no Portal Compras 
Paraná. Não serão respondidos os questionamentos encaminhados por e-mail. 

Portal Compras Paraná SMI nº 009/20 – Solicitação de Manifestação de Interesse. 

 

Curitiba, 08 de outubro de 2020. 
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