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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE 

   
 

 

 

CONCORRÊNCIA - EDITAL nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 
 

1 - O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARA-
NÁ – DER/PR, entidade autárquica estadual, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
76.669.324/0001- 89, vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logísti-
ca - SEIL, torna público que fará realizar licitação, conforme os termos deste Edital. 

 

1.1 MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA – TÉCNICA E PREÇO 

1.2 REGIME DE EXECUÇÃO Execução indireta – empreitada por preço 
global 

1.3 PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO Conforme Item 3 do Edital. 

1.4 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM 
“PROPOSTAS TÉCNICAS”; “PROPOSTAS 
DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO”  

até o dia 05 de fevereiro de 2019, durante o 
horário normal de expediente do Protocolo da 
Superintendência Regional Leste do DER/PR, 
Rua Konrad Adenauer, 41, - Tarumã - Curiti-
ba/PR, onde deverão ser protocolados os en-
velopes. 

1.5 DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTU-
RA DA LICITAÇÃO 

DIA: 06 de fevereiro de 2019. 

HORA: 14:30. 

Edifício Sede do DER/PR, Pequeno Auditório - térreo - 
Av. Iguaçu, nº 420, Rebouças, Curitiba/PR. 

 

1.6 MEIOS DE COMUNICAÇÃO Presidente da Comissão de Julgamento, da 
Superintendência Regional Leste, Rua Kon-
rad Adenauer, 41, Bairro - Tarumã   - Curiti-
ba/PR, no sítio: 
http://www.comprasparana.pr.gov.br, Tele-
fone **41-3361-2034 no horário compreen-
dido entre 8:30 às 12:00 e 13:30 às 18:00 
horas, onde também poderão ser adquiridas 
cópias deste Edital, Projetos e demais nor-
mas que regem a presente licitação. 

 

 
 
 
 

http://www.pr.gov.br/compraspr
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2- LEGISLAÇÃO 

2.1 - Regem a presente licitação a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; a 
Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, aplicando - se, no que couber, o 
contido nas Normas Gerais para Licitar e Contratar com o DER/PR, aprovadas pela 
Deliberação n.º 085, de 13 de março de 1991 e demais normas em vigor que regu-
lam à espécie. 

 

3- IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO EDITAL 

3.1 - O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, mo-
tivado e fundamentado, endereçado ao Presidente da Comissão da Licitação. 

a) - Por qualquer cidadão em até 5 (cinco) dias úteis, 

b) - Por qualquer interessado em participar da licitação em até 2 (dois) dias úteis. 

3.2 - Os prazos acima mencionados no subitem 3.1, deverão considerar a data de 
abertura das propostas técnicas e de preços, retroagindo o período fixado em cada 
hipótese, excluindo o dia em que será processada a abertura das aludidas propos-
tas técnicas e comerciais. 

3.3 - A impugnação, tempestiva, não impede a participação do potencial licitante 
no respectivo certame. 

3.4 - As impugnações deverão ser protocoladas no Protocolo Geral do DER/PR, 
em qualquer uma de suas Unidades. 

3.5 - Serão aceitas impugnações registradas no sítio: 

http://www.comprasparana.pr.gov.br, desde que sejam cópias fiéis dos originais, 
devidamente assinadas e substituídas por estes no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
corridos, contados do seu recebimento, mediante registro no Protocolo Geral de 
qualquer das Unidades do DER/PR, sob pena de não serem consideradas. (Lei nº 
9.800, de 26 de maio de 1999). 

3.6 - Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados po-
derão formular, por escrito, as respectivas consultas, com indicação precisa dos 
pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Presidente da Comissão de Julgamen-

to, devendo registrá-las no sítio http://www.comprasparana.pr.gov.br.  

3.7 - As Consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações des-
te Edital, conforme subitem 3.1. 

3.7.1 - As respostas de que trata o subitem 3.6, serão divulgadas aos licitantes 
mediante correspondência eletrônica, no sítio 

http://www.comprasparana.pr.gov.br, na pasta da licitação respectiva, porque de 
observância obrigatória a todos os interessados, uma vez que concebidas como 
normas complementares do Edital. 

3.8 - É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via down-
load dos atos disponibilizados no endereço eletrônico 

http://www.comprasparana.pr.gov.br. 

 

http://www.pr.gov.br/compraspr
http://www.pr.gov.br/compraspr
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3.9 - As respostas também estarão disponíveis no quadro próprio de avisos da Su-
perintendência Regional Leste do DER/PR. 

 

4 - OBJETO - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - O objeto do presente Edital é a Elaboração de Projeto Executivo de Engenha-
ria para Estabilização de Talude na rodovia PR-466, no trecho Entr. BR-153 – Rio 
Iguaçu (Ponte Manuel Ribas) (União da Vitória), entre os km 429,90 e 430,20, de 
acordo com o estabelecido no Termo de Referência, Anexo 01 deste Edital.  

4.2 - Os recursos orçamentários pertinentes correrão às expensas do Proje-
to/Atividade 4398 da Rubrica 4490.3921. 

 

5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 - Não poderão participar da presente licitação empresas ou pessoas: 

a) reunidas em consórcio; 

b) que estejam suspensas temporariamente do direito de licitar e impedidas de 
contratar com o DER/PR ou, conforme o caso, com outro ente da Administração 
Pública Estadual, em qualquer das hipóteses previstas na legislação que rege a 
matéria, indicadas no item 2 deste edital; 

c) que possuam declaração de inidoneidade emanada por qualquer órgão gover-
namental, autárquico, fundacional, empresas públicas ou de economia mista na 
esfera municipal, estadual e federal;  

d) que se encontrem em processo falimentar; 

e) enquadradas nas disposições do art. 16 da Lei Estadual (PR) nº 15.608, de 16 
de agosto de 2007 e nas do artigo 4º do Decreto (PR) nº 26, de 01 de janeiro de 
2015; 

f) sócias de pessoa jurídica incursa nas penalidades de suspensão temporária do 
direito de licitar e impedidas de contratar com o DER/PR ou de declaração de ini-
doneidade, enquanto perdurar os efeitos das sanções; 

g) pessoa jurídica que tenha como sócio pessoa física integrante de sociedade que 
está sob os efeitos das sanções de suspensão temporária do direito de licitar e im-
pedida de contratar com o DER/PR ou de declaração de inidoneidade.  

5.1.1 - Empresas em Recuperação Judicial poderão participar da presente licita-
ção, desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentação de Certidão Ju-
dicial específica, o seu regular cumprimento. 

5.2 - A empresa que participe desta licitação não poderá contratar ou ter contrato 
de obras que estejam incluídas na consecução do objeto do presente edital. 

5.3 - A empresa deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a pre-
paração e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do 
processo licitatório. 
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6 - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A Contratada deverá cumprir as exigências previstas nos itens 11; 13; 14 e 
15 do Termo de Referência – Anexo 01 deste Edital. 

 

7 - RECEBIMENTO DAS “PROPOSTAS TÉCNICAS”, “PROPOSTAS 

DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

7.1 - No dia e local designados no preâmbulo deste Edital, durante o horário regu-
lar de expediente do Protocolo Geral do DER/PR, as proponentes deverão efetuar 
o protocolo dos envelopes contendo Proposta Técnica, Proposta de Preços e os 
Documentos para Habilitação, em envelopes separados e fechados, contendo na 
parte externa, além da razão social da empresa, os dizeres: 

 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ 

CONCORRÊNCIA – EDITAL nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 

o primeiro com o subtítulo “PROPOSTA TÉCNICA”, o segundo com o subtítulo 

“PROPOSTA DE PREÇOS” e o terceiro com o subtítulo “DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO”.  

7.1.1 - As propostas técnicas deverão ser apresentadas em um único envelope e 
em uma única via, assinada e rubricada por responsável ou representante legal da 
empresa. 

7.1.2 - As propostas de preços deverão ser apresentadas em um único envelope e 
em uma única via, assinada e rubricada por responsável ou representante legal da 
empresa. 

7.1.3 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em um único 
envelope e em uma única via. 

7.2 - Após encerrado o prazo para o protocolo dos envelopes, nenhum outro do-
cumento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 
esclarecimentos relativos à proposta técnica e comercial e à documentação de ha-
bilitação, salvo as hipóteses previstas no Item 10, deste Edital. 

 
 

8 - COMISSÃO DE JULGAMENTO 

8.1 - De acordo com Portaria nº 344/2018, a Comissão de Julgamento da presente 
licitação constitui-se pelos seguintes servidores:  

Presidente: Sidnei dos Santos 

Membro efetivo: Larissa Vieira, Jefferson Kuster e Marcio Gurski. 
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9 - PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE JULGAMENTO 

9.1 - Em ato público, no local, dia e hora designados no preâmbulo deste Edital, a 
Comissão de Julgamento, referida no subitem 8.1, verificará se os envelopes en-
tregues estão lacrados. 

9.2 -Todos os membros da Comissão de Julgamento e os representantes das em-
presas Licitantes, presentes na sessão pública, deverão rubricar os envelopes, 
ainda lacrados. 

9.3 - Em seguida a Comissão de Julgamento abrirá os envelopes contendo as 
Propostas Técnicas, facultando aos presentes rubricá-las. 

9.4 - Após, procederá análise das propostas técnicas, verificando se estão em con-
formidade com todas as exigências estabelecidas neste Edital.  

9.5 - A Comissão de Julgamento avaliará as propostas técnicas que estiverem de 
acordo com os critérios definidos neste Edital.  

9.6 - Ato contínuo, serão divulgadas as Notas Técnicas, conforme estabelecido 
neste Edital, publicando-o na Imprensa Oficial do Estado. 

9.7 - Deste resultado cabe recurso, consoante regra insculpida no item 18, deste 
Edital. 

9.8 -  Na sequência, em nova sessão pública, a Comissão de Julgamento abrirá 
os envelopes contendo as  propostas de preços, facultando aos presentes rubricá-
las. 

9.9 - Após, procederá análise das propostas comerciais, verificando se estão em 
conformidade com todas as exigências estabelecidas no Edital, inclusive quanto ao 
preço máximo estimado, desclassificando aquelas incompatíveis. 

9.10 - A Comissão de Julgamento classificará as propostas de preços que estive-
rem de acordo com os critérios definidos neste Edital, em ordem crescente.  

9.11 -  A seguir, serão divulgadas as Notas de Preços em consonância ao disposto 
no subitem 16.2, bem como a classificação dos proponentes de acordo com a mé-
dia ponderada das valorações das propostas técnicas e de preços, conforme esta-
belecido neste Edital, publicando-as na Imprensa Oficial do Estado. 

9.12 - Deste resultado cabe recurso, consoante regra insculpida no item 18, deste 
Edital. 

9.13 - Encerrada a fase de classificação das propostas técnicas e comerciais, se-
rão abertos os envelopes e analisados os documentos de habilitação das empre-
sas classificadas nos três primeiros lugares.  

9.14 - Verificado o atendimento dos requisitos previstos no Edital, quanto aos do-
cumentos para habilitação, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado 
vencedor. 

9.15- Ocorrendo a inabilitação de qualquer uma das empresas classificadas nos 
três primeiros lugares, serão abertos os envelopes de documentação da empresa 
classificada em ordem subseqüente e assim sucessivamente, mantendo sempre o 
número mínimo de três empresas classificadas e habilitadas, se houver número 
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suficiente na ordem de classificação.  

9.16 - A Comissão de Julgamento dará o Resultado Final da licitação, publicando-o 
na Imprensa Oficial. 

 

10 - SANEAMENTO 

10.1 - A empresa que apresentar sua proposta de preços ou qualquer um de seus 
documentos de habilitação com as falhas enumeradas no subitem 10.3, deverá 
saneá-las em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da respectiva noti-
ficação. 

10.2 - A empresa que não cumprir o contido na notificação prevista no subitem 
10.1, estará sujeita a penalidade prevista subitem 24.2 deste Edital, sendo des-
classificada ou inabilitada, conforme o caso.  

10.3 - São impropriedades passíveis de saneamento: 

a) falta de assinatura nos documentos ou na proposta técnica e/ou de preços; 

b) prazo de validade da proposta comercial inferior ao previsto no Edital; 

c) erro de digitação, em qualquer um dos anexos, na indicação dos subitens do 
Edital. 

 

11 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DO REPRESEN-

TANTE 

11.1 - Para atuar na licitação a empresa deverá apresentar credenciamento no ato 
da sessão de abertura da Licitação, na forma prevista nos subitens 11.1.1 ou 
11.1.2. 

11.1.1 - Nomear um representante que poderá ser credenciado de acordo com o 
modelo Anexo 02 deste Edital ou portar procuração, por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, não 
sendo permitido o mesmo representante para mais de uma empresa. 

11.1.2 - Indicar seu responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade me-
diante apresentação de cópia do contrato social, estatuto ou documentos pertinen-
tes. 

11.2 - Caso a empresa opte pelo credenciamento previsto no subitem 11.1.2 deve-
rá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a receberem 
eventuais comunicações decorrentes desta licitação.  

11.3 - O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos 
endereços informados, comunicando qualquer alteração ao Presidente Comissão 
da Licitação, sob pena de responder pelo não recebimento das informações perti-
nentes. 

11.4 - A não indicação de representante implica aceitação dos procedimentos ado-
tados na licitação e, conforme o caso, revelia quanto aos atos que couberem ao 
próprio Licitante. 

11.5 - As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os 
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efeitos, o dever do DER/PR de dar conhecimento dos atos praticados.   

11.6 - No caso de impossibilidade de utilização do meio eletrônico, a ciência dos 
atos será procedida, sucessivamente: 

- por correspondência, com aviso de recebimento, ou 

- publicação, no Diário Oficial do Estado, da sua síntese. 

11.7 - O disposto nos subitens 11.5 e 11.6 não se aplica à comunicação dos atos 
de classificação e desclassificação das propostas técnica e de preços; habilitação 
e inabilitação do licitante; homologação; anulação e revogação da licitação. 

 

12 - PREÇO MÁXIMO 

12.1 - O preço global máximo estabelecido pelo DER/PR para a execução dos ser-
viços objeto desta licitação é de R$ 247.939,24 (duzentos e quarenta e sete mil, 
novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos). 

 

13 - Envelope nº 01: PROPOSTA TÉCNICA 

13.1 - A Proposta Técnica deverá atender às tarefas, atividades e serviços previs-
tos no Termo de Referência - Anexo 01 deste Edital, e será constituída dos grupos 
de documentos descritos a seguir: 

Índice: 

 I   – Apresentação; 

 II  – Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho; 

 III  – Experiência Técnica da Empresa; 

 IV – Equipe Técnica. 

Em forma clara, concisa e objetiva, a Proposta Técnica deverá abordar, em cada 
capítulo, os aspectos e informações que, a critério da proponente, possam contri-
buir para um melhor ajuizamento da mesma. 

          - Índice: 

 Deve apresentar a estrutura da Proposta Técnica incluindo a paginação do 
início de cada capítulo e suas subdivisões. 

 I - Apresentação: 

 Deve apresentar texto dissertativo de livre formatação, objetivando apresen-
tar informações relativas à Proposta Técnica da empresa proponente. 

 II - Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho (NOTA 1): 

 Visa demonstrar o nível de conhecimento da empresa proponente sobre o 
local de projeto, as condicionantes técnicas, operacionais e ambientais envolvidas 
e demais aspectos relevantes. Deve ainda apresentar a descrição dos serviços ne-
cessários para o desenvolvimento do projeto, a metodologia de execução e organi-
zação das atividades, as tecnologias aplicadas, a alocação da equipe e demais re-
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quisitos considerados necessários para o cumprimento do objeto, bem como as 
estratégias utilizadas para atendimento dos prazos previstos para cada etapa e pa-
ra a entrega dos produtos.   

 A licitante deve apresentar, para este item, texto dissertativo de livre forma-
tação, com no máximo 10 (dez) páginas no formato A-4, com texto redigido em le-
tra Arial, corpo 11. Para a apresentação de planilhas, desenhos e gráficos, incluí-
dos no número de páginas citado, poderão ser utilizados formatos múltiplos de A-4, 
e nesta hipótese, os múltiplos de A-4 serão considerados uma página para fins dos 
limites fixados neste item. Os textos contidos em páginas adicionais, que ultrapas-
sarem o limite definido, não serão objeto de qualquer análise ou consideração, por 
parte da Comissão de Licitação, para fins de atribuição da Nota da Proposta Téc-
nica. 

 III - Experiência Técnica da Empresa (NOTA 2) 

 Visa demonstrar a prévia experiência técnica da licitante na elaboração de 
serviços de natureza semelhante em complexidade tecnológica e operacional aos 
do objeto da presente Licitação. 

 Esta experiência será comprovada, através da apresentação de atestados 
e/ou certidões de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito pú-
blico ou privado, discriminando, no mínimo, a natureza dos contratos, locais e pra-
zos de execução. 

 IV – Capacitação da Equipe Técnica (NOTA 3) 

 A Equipe Técnica indicada pela empresa proponente tem por objetivo de-
monstrar que seus técnicos possuem experiência na execução de serviços simila-
res aos do objeto deste Edital, comprovadas através da apresentação de atestados 
ou certidões, devidamente certificados/acervados pelo CREA ou Conselho de 
Classe Profissional competente, e dos currículos dos profissionais técnicos de nível 
superior. 

13.3. - Devem ser apresentadas as fichas curriculares dos técnicos de Nível Supe-
rior - Anexo 08, para a função de acordo com a relação contida no Anexo 09. 

 

14 - Envelope nº 02: PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 - A Proposta de Preços deverá ser constituída dos seguintes elementos: 

14.1.1 - Carta Proposta, conforme modelo, Anexo 04 deste Edital, na qual conste a 
razão social da empresa, seu endereço comercial e eletrônico atualizado e número 
do CNPJ/MF, nome, RG, CPF e assinatura do responsável ou representante legal, 
e ainda: 

Preço global para a execução dos serviços objeto da licitação; 

Mês de referência da proposta; 

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) 
dias corridos, contados da data da abertura da licitação. 

Informar, sob as penas da lei, se a empresa está sujeita ao regime da Lei Com-
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plementar nº 123/2006 e, em caso afirmativo, anexar à Carta Proposta: 

d.1) cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, em período 
não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação, 
onde conste seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte e 

d.2) Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE – (Decreto nº 8.703/2018). 

14.1.2 – Quadro de Quantidades e Preços Unitários dos serviços, conforme mode-
lo Anexo 05 deste Edital, que deverá ser assinado por Engenheiro Civil, como dis-
põe os artigos 13 e 14, da Lei Federal n° 5.194/1966. 

14.1.3 – Todos os preços deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais 
e as operações matemáticas deverão considerar apenas 02 (duas) casas deci-
mais, eliminando-se sempre a 3ª (terceira) casa decimal, independentemente da 
aproximação. 

14.1.4 – Nos preços unitários propostos para os serviços deverão estar incluídas 
todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas, que venham a incidir sobre os 
mesmos, representando a compensação integral para todas as operações, trans-
portes, materiais, perdas, mão de obra, controles tecnológicos, equipamentos e 
eventuais encargos necessários à completa execução de todos os serviços, bem 
como, todos os necessários para a perfeita compreensão, quantificação e execu-
ção da obra referente ao trecho a ser projetado. 

14.1.5 - Para todos serviços prevalecem os preços resultantes da proposta da em-
presa contratada. 

 

15 - Envelope nº 03: DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

15.1 - As empresas proponentes deverão apresentar os documentos a seguir rela-
cionados, sendo que as certidões, certificados e outros afins deverão estar com 
validade na data de abertura da licitação. 

15.2 - Declarações da empresa, conforme modelo Anexo 03. 

15.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

15.3.1 - A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante apresenta-
ção, conforme o caso: 

a) Registro comercial para empresa individual ou;  

b) Inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não 
empresárias, acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em 
exercício ou; 

c) Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembléia devidamen-
te registrado (s) na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da 
Companhia e o Capital Social atualizado, se houver. 

15.3.1.1 - As provas de que tratam o subitem 15.3.1 poderão ser feitas por certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades não empre-
sárias (alínea “b”) por certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das 
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Pessoas Jurídicas. 

15.3.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar Cer-
tidão, expedida pela Junta Comercial, onde conste seu enquadramento nas dispo-
sições da Lei Complementar nº 123/2006. 

15.4 - REGULARIDADE FISCAL: 

15.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda (cartão CNPJ/MF). 

15.4.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver 
sediada a empresa, através da apresentação da Ficha de Inscrição Cadastral ou 
documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida 
inscrição. 

15.4.3 - Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União. 

15.4.4 -Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada 
a empresa. 

15.4.4.1 – Se a sede da empresa for em outro Estado, deverá apresentar, inclusi-
ve, a Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado do Paraná. 

15.4.5 - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sedi-
ada a empresa. 

15.4.6- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) - CRF. 

15.4.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

15.4.8 – MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

15.4.8.1 - As Certidões referidas nos subitens 15.4.3, 15.4.4, 15.4.4.1, 15.4.5, 
15.4.6 e 15.4.7 deste Edital, deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte, independentemente de qualquer 
restrição. 

15.4.8.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora do 
certame, na hipótese de ter apresentado qualquer certidão fiscal ou trabalhista com 
restrição, deverá comprovar sua regularidade em até 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos da data da publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso contendo o Resul-
tado Final da licitação, sob pena de decadência ao direito à contratação, sem pre-
juízo das sanções previstas neste Edital. 

15.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

15.5.1 - Certidão(ões) negativa(s) de pedido(s) de falências, concordatas, recupe-
ração judicial e extrajudicial, expedida(s) pelo(s) Distribuidor(es) Judicial(is) da se-
de da empresa, com antecedência máxima de 30 (trinta) dias da data de abertura 
da licitação, ressalvado o disposto no subitem abaixo: 

15.5.1.1 - Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 
juntar à documentação Certidão emitida pela instância judicial competente, que 
ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de 
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procedimentos licitatórios. 

15.5.1.2 - A empresa que se encontrar na condição prevista neste item, deve de-
monstrar todos os demais requisitos para habilitação econômica - financeira. 

15.5.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis (demonstração do Resul-
tado e dos lucros ou prejuízos acumulados) complementadas por Notas Explicati-
vas, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. 

15.5.2.1 - O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá 
ser o aprovado em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, 
devidamente publicada, sendo que o das Capital Aberto deverá, ainda, vir acom-
panhado de Parecer de Auditor(es) Independente(s). 

15.5.2.2 - O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no 
"Livro Diário", contendo identificação completa da empresa, de seu titular e de seu 
responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos Termos de Aber-
tura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de 
Títulos e Documentos, ou no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, com 
o Recibo de Entrega de Escrituração   Contábil Digital. 

15.5.2.3 – Para a empresa que, comprovadamente, não encerrou seu primeiro 
exercício social, antes da data de início da licitação, deverá apresentar o Balanço 
Provisório ou Balancete, referente ao mês imediatamente anterior a data de aber-
tura da licitação, obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração. 

 

15.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

15.6.1- DA EMPRESA  

15.6.1.1.- Certificado de registro da empresa no CREA, atendendo ao disposto na 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com o artigo 1º da Re-
solução nº 413, de 27 de junho de 1997, do CONFEA, contendo, no mínimo, os 
seguintes dados: 

 Razão social; 

 Endereço; 

 Atividade; 

 Número e data do registro; 

 Ramo/atividade; 

 Nome do(s) responsável(is) técnicos(s) registrado(s). 

 

15.6.1.2. Comprovação mediante Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões), 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a empresa 
tenha executado serviço(s) similar(es) ao objeto do presente Edital: elaboração de 
projetos executivos de contenção e/ou Estabilização de Taludes e/ou encostas. 

A) A(s) Certidão(ões) ou Atestado(s) ou Declaração(ões), deverá indicar a licitante 
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como executora e estar vinculada(s) à(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo(s) 
Técnico – CAT registrada(s) no CREA do profissional que atuou como responsável 
técnico pela obra/serviço.  

Deverão ser apresentados os dois documentos - Certidão(ões) ou Atestado(s) ou 
Declaração(ões) e a(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT.  

B) A(s) Certidão(ões) ou Atestado(s) ou Declaração(ões) apresentada(s) para 
atendimento do subitem 15.6.1.2 deverão ser fornecido(s) pelo(s) respectivo(s) 
contratante(s), proprietário(s) da(s) obra(s) e/ou serviço(s). 
 
15.6.1.3. Declaração da empresa indicando o(s) Engenheiro(s) Civil(s) responsá-
vel(is) técnico(s) que atenda(m) ao solicitado no subitem 15.6.2.3, nos termos do 
modelo Anexo 06 do Edital.  
15.6.1.4 - Poderão ser indicados um ou mais Engenheiro(s) Civil(s) responsável(is) 
técnico(s), desde que atendam a todas condições dos subitens 15.6.2. 
 

15.6.2.- DO ENGENHEIRO(S) CIVIL(IS) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) 

15.6.2.1.- Declaração firmada pelo(s) engenheiro(s) civil(is) responsável(is) técni-
co(s) indicado(s) pela empresa autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, 
nos termos do modelo Anexo 07 deste Edital. 

15.6.2.2.- Comprovação de que o(s) engenheiro(s) civil(is) responsável(is) técni-
co(s)  indicado(s) pela empresa: 

a) pertença(m) ao quadro permanente de empregados da(s) empresa(s) na data 
da abertura da licitação através da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
OU de seu respectivo Contrato de Prestação de Serviços OU declaração de 
que estará disponível na data da celebração do contrato, nos termos do modelo 
Anexo 14 deste Edital.  

b) Caso o(s) engenheiro(s) civil(is) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela em-
presa seja(m) o(s) proprietário(s) da(s) mesma(s), deverá(ão) fazer prova atra-
vés do Contrato Social ou Estatuto. 

15.6.2.3 Comprovação, através de Certidão(ões) ou Atestado(s) ou Declara-
ção(ões) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que o(s) 
engenheiro(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa para esta licita-
ção, tenha(m) participado da execução e/ou fiscalização e/ou supervisão dos servi-
ços de contenção de taludes 

A) A(s) Certidão(ões) ou Atestado(s) ou Declaração(ões) deverá(ão) estar registra-
das no CREA. 

B) A(s) Certidão(ões) ou Atestado(s) ou Declaração(ões)  deverá(ão) ser forneci-
do(s) pelo(s) respectivo(s) contratante(s), proprietário(s) da(s) obra(s) e/ou servi-
ço(s). 

C) Caso o(s) engenheiro(s) civil(is) responsável(is) técnico(s) indicado(s) apresen-
te(m) o acervo técnico do CREA, o mesmo deverá estar acompanhado da(s) Certi-
dão(ões) ou Atestado(s) ou Declaração(ões). 

 
15.7 - Atestado de visita ao local dos serviços, conforme relacionado no subitem 
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15.7.2, emitido pelo Superintendente Regional Leste ou pelo Gerente de Obras e 
Serviços, ambos do DER/PR. 

15.7.1 - A visita ao local dos serviços deverá ser feita por Engenheiro Civil respon-
sável técnico da empresa, comprovando sua habilitação através da Certidão de 
Registro de pessoa jurídica da empresa, expedida pelo CREA. 

15.7.2 - A visita deverá ser programada no(s) endereço(s) abaixo relacionado(s), 
no horário compreendido entre as 08:30 e 12:00 horas e 13:30 e 18:00 horas. 

SR: Município: Endereço: Telefone 

Leste Curitiba Rua Konrad Adenauer nº 41- Tarumã 
4133612000 
4133612038 

 

15.7.3 - A empresa deverá visitar previamente os locais dos serviços, tomando co-
nhecimento de todas as suas particularidades, não podendo, assim, alegar desco-
nhecimento de eventuais dificuldades. 

15.76.4 - Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da em-
presa. 

15.7 - Os documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou 
atestados pela própria Comissão de Julgamento, mediante cotejo da cópia com o 
original, ou ainda mediante impresso extraído de sítio oficial do órgão emissor do 
respectivo documento. 

15.7.1 - A Comissão de Julgamento poderá, a seu exclusivo critério, solicitar os 
originais de quaisquer documentos apresentados, se julgar necessário. 

15.7.2 - As declarações e outros anexos deverão atender aos termos dos modelos 
apresentados no Edital. 

 

16 - JULGAMENTO 

16.1 - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

16.1.1 - Na avaliação da Proposta Técnica das empresas proponentes serão atri-
buídas, pelos membros da Comissão, notas individuais conforme tabela constante 
do subitem 16.1.3, para cada um dos grupos de documentos especificados no item 
13 deste edital, devendo as propostas conterem elementos suficientes para uma 
correta avaliação. 

16.1.2 - Na análise da Proposta Técnica, a nota correspondente a cada um dos 
grupos de documentos referidos anteriormente, será obtida pela média aritmética 
das notas atribuídas individualmente pelos membros da Comissão de Licitação. 

16.1.3 - A Nota Técnica (NT) de cada proposta será obtida pela soma das notas 
correspondentes a cada um dos grupos de documentos, considerando as seguin-
tes pontuações máximas: 
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ITENS A SEREM AVALIADOS NOTAS MÁXIMAS 

DIAGNÓSTICO, METODOLOGIA E PLANO DE 
TRABALHO (N1) 

40 PONTOS 

EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA (N2) 30 PONTOS 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA (N3) 30 PONTOS 

TOTAL (NT) 100 PONTOS 

 

16.1.3.1 – A apresentação do item “Diagnóstico, Metodologia e Plano de Traba-
lho”(N1) deverá demonstrar o nível de conhecimento da empresa proponente so-
bre o local de projeto, as condicionantes técnicas, operacionais e ambientais en-
volvidas e demais aspectos relevantes. Deve ainda apresentar a descrição dos 
serviços necessários para o desenvolvimento do projeto, a metodologia de execu-
ção e organização das atividades, as tecnologias aplicadas, a alocação da equipe 
e demais requisitos considerados necessários para o cumprimento do objeto, bem 
como as estratégias utilizadas para atendimento dos prazos previstos para cada 
etapa e para a entrega dos produtos. 

16.1.3.1.1 - O item “Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho” (N1), será 
julgado atribuindo-se até 40 (quarenta) pontos, conforme subitens descritos na ta-
bela a seguir: 

 

ALÍNEA ITENS NOTA MÁXIMA 

N1a Conhecimento dos serviços 10 

N1 b Descrição e metodologia de execução das atividades 10 

N1 c Organograma da Equipe Técnica 10 

N1 d Cronograma de Execução dos serviços 10 

 Pontuação Total Máxima 40 

16.1.3.1.2 - O item "Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho" (N1), será 
julgado conferindo-se notas aos seguintes quesitos: 

N1a) Conhecimento dos Serviços: descrição da abrangência e dimensões dos 
serviços objeto da licitação, demonstrando conhecer o local do projeto, a infraes-
trutura do entorno, as condições técnicas, operacionais e ambientais envolvidas e 
demais aspectos relevantes para implantação do empreendimento. Serão avalia-
dos: 

- Nível de conhecimento do local de projeto, observações colhidas em campo e 
dados de estudos já existentes que possibilitem um diagnóstico prévio dos taludes 
da rodovia e suas condições; 

- Observação de fatores que possam interferir no desenvolvimento do projeto e/ou 
execução das obras; 
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- Objetividade das informações apresentadas. 

N1b) Descrição e Metodologia de Execução das Atividades: avalia o conheci-
mento da empresa referente à todas as atividades necessárias ao desenvolvimen-
to do projeto, descrição, alcance, abrangência, inter-relação, caminho crítico, pon-
tos de atenção, principais marcos, e outros. Serão avaliadas: 

- Suficiência da descrição das atividades com o objeto do escopo; 

- Metodologia de execução e organização das atividades; 

- Adequado inter-relacionamento entre várias atividades a serem desenvolvidas; 

- Coerência dos caminhos críticos, pontos de atenção e marcos de projeto. 

- Principais tecnologias aplicadas;  

- Alocação da equipe; 

- Estratégias de gestão e controle; 

- Objetividade das informações apresentadas. 

N1c) Organograma da Equipe Técnica: Apresentar o esquema gráfico do orga-
nograma da equipe de projeto com todas as relações de comando perfeitamente 
identificadas, inclusive a sua relação com o DER/PR. É facultada a apresentação 
de texto dissertativo que oriente a perfeita compreensão do organograma proposto. 
Serão avaliadas: 

- Abrangência e coerência em relação ao objeto e o escopo da licitação e a meto-
dologia geral a ser utilizada; 

- Suficiência e coerência do pessoal alocado. 

N1d) Cronograma de Execução dos Serviços: Apresentar o cronograma de exe-
cução dos serviços com nível de detalhamento adequado à fase de proposta, po-
rém que demonstre pleno conhecimento dos pacotes de trabalho e do relaciona-
mento das atividades necessárias para o atendimento do escopo.  Serão avalia-
das: 

- Abrangência e coerência em relação ao objeto e ao escopo da licitação. 

- Compatibilidade com as entregas previstas em Edital. 

16.1.3.1.3 – As notas N1a, N1b, N1c e N1d serão avaliadas quanto ao grau de 
abordagem, coerência, clareza e objetividade do texto, inovação e qualidade da 
apresentação e serão atribuídas conforme tabela e critérios a seguir: 

 

Avaliação % da nota máxima Pontuação atribuída 

Adequado/Excelente 100% 10 pontos 

Bom 80% 08 pontos 

Regular 50% 05 pontos 

Insuficiente 30% 03 pontos 

Errôneo ou não abordado Pontuação 0 (zero) 

 

Adequado/Excelente será aplicado quando o texto apresentar informações rele-
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vantes, for coerente, claro, objetivo, apresentando grau excelente de qualidade; 

Bom será aplicado quando o texto contiver informações satisfatórias sobre o as-
sunto em pauta, for coerente, claro, objetivo e com qualidade na apresentação. 

Regular será aplicado quando o texto contiver informações mínimas para a com-
preensão do assunto abordado e não tiver objetividade e clareza suficientes ou 
quando o assunto tiver abordagem restrita e sem definição objetiva; 

Insuficiente será aplicado quando o texto e/ou as informações estiverem incom-
pletos ou quando não forem abordados pontos fundamentais do problema ou ainda 
quando as informações forem insuficientes para a completa compreensão da pro-
posta; 

Errôneo ou não abordado será aplicado quando o texto não considerar o tema 
indicado ou quando o texto e as informações não corresponderem ao objeto da 
proposta, ou ainda, quando estes forem contraditórios;  

16.1.3.1.4 – A nota do item "Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho” 

(N1) será dada pela soma das notas de cada item avaliado (N1= 

N1a+N1b+N1c+N1d), e será obtida pela média aritmética das notas atribuídas in-
dividualmente pelos membros da Comissão de Licitação. 

16.1.3.2 - O item “Experiência Técnica da Empresa” (N2) visa demonstrar a pré-
via experiência técnica da licitante na elaboração de serviços de natureza seme-
lhante em complexidade tecnológica e operacional aos do objeto da presente lici-
tação. Esta experiência será comprovada por meio da apresentação de atestados 
e/ou certidões de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito pú-
blico ou privado, discriminando, no mínimo, a natureza dos contratos, locais, ex-
tensões e prazos de execução. 

16.1.3.2.1 – O item Experiência Técnica da Empresa” (N2), será julgado atribuindo-
se até 30 (trinta) pontos, assim distribuídos: 

TIPO DE SERVIÇO 
PONTUAÇÃO 

POR ATESTADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Elaboração de Projetos Executivos de Con-
tenção e/ou Estabilização de Taludes e/ou 
Encostas. 

10 pontos 30 pontos 

 

- A(s) Certidão(ões) ou Atestado(s) ou Declaração(ões) apresentada(s) para aten-
dimento do subitem 16.1.3.2, deverá(ão) ser fornecido(s) pelo(s) respectivo(s) con-
tratante(s) e/ou proprietário(s) da(s) obra(s) e/ou serviço(s). 

16.1.3.4 - O item “Capacitação da Equipe Técnica” (N3) será julgado atribuindo-
se até 30 (trinta) pontos, objetivando demonstrar que seus técnicos possuem expe-
riência na execução de serviços similares aos do objeto deste Edital, comprovada 
por meio da apresentação de atestados e/ou certidões de capacidade técnica emi-
tidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente acervados 
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e dos currículos dos 
profissionais técnicos de nível superior. 
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16.1.3.4.1- As notas parciais referentes à Equipe Técnica serão atribuídas, inde-
pendentemente, para o Coordenador Geral, Engenheiro Civil e Geólogo ou Enge-
nheiro Geólogo. 

 16.1.3.4.2 - Somente serão considerados, para fins de atribuição de notas, os fa-
tos alegados e devidamente comprovados por atestados ou certidões. 

16.1.4 - Declaração da empresa, nos termos do modelo, Anexo 06 do Edital, indi-
cando: 

- Coordenador Geral da equipe técnica para execução dos serviços, objeto do pre-
sente Edital, que obedeça ao disposto nos subitens 16.1.6 e 16.1.9.2 deste Edital; 

- Engenheiro civil e geólogo ou engenheiro geólogo responsáveis técnicos que 
obedeçam ao disposto nos subitens 16.1.6 e 16.1.9.2 deste Edital; 

16.1.5 - Declarações firmadas pelos profissionais indicados pela empresa licitante, 
autorizando suas inclusões na equipe técnica da obra, nos termos do modelo, 
Anexo 07 do Edital. 

16.1.6 - Comprovação de que o Coordenador Geral do projeto, o engenheiro civil e 
o geólogo ou engenheiro geólogo responsáveis técnicos, indicados pela empresa 
no subitem 16.1.4, que estiverem atendendo ao solicitado no subitem 16.1.9.2, per-
tencem ao quadro permanente de empregados da empresa, na data da abertura 

da licitação, através da Carteira de Trabalho e Previdência Social OU de seu res-

pectivo Contrato de Prestação de Serviços OU Declaração de que estará disponí-
vel na data da celebração do Contrato, nos termos do modelo – Anexo 14 deste 
Edital. Caso o Coordenador Geral do projeto, o engenheiro civil e o geólogo ou en-
genheiro geólogo responsáveis técnicos indicados pela empresa seja(m) o(s) só-
cio(s) ou acionista(s) da mesma, deverá(ão) fazer prova através do Contrato Social 
ou Estatuto. 
16.1.7 - Deverão ser apresentados os Currículos e os Atestados dos seguintes pro-
fissionais: 

a. Coordenador Geral, sendo este um Engenheiro Civil, com experiência compro-
vada em Coordenação e/ou Fiscalização e/ou Supervisão de Projeto Executivo de 
Contenção e/ou Estabilização de Taludes e/ou Encostas; 

b. Engenheiro Civil, com experiência comprovada como responsável técnico na 
elaboração de Projeto Executivo de Contenção e/ou Estabilização de Taludes e/ou 
Encostas;  

c. Geólogo ou Engenheiro Geólogo, com experiência comprovada na participa-
ção de Projeto Executivo de Contenção e/ou Estabilização de Taludes e/ou Encos-
tas; 

16.1.8 - Para os demais profissionais da equipe, apresentados no modelo Anexo 
08 deverão ser apresentadas apenas os currículos, conforme modelo do Anexo 09;  

16.1.9 - Para cada serviço relacionado no subitem 16.1.9.1, a título de experiência 
do técnico, deve ser anexado atestado e/ou certidão que comprove que o profissi-
onal tenha participado efetivamente da execução dos serviços e que estejam devi-
damente certificados pelo CREA com indicação do contrato, nome do contratado e 
do contratante, bem como discriminação dos serviços.  
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16.1.9.1 - De acordo com os serviços relacionados e comprovados será avaliado o 
nível de experiência da equipe para execução dos serviços.  

16.1.9.2 – A Pontuação dos Atestados/Acervo dos Profissionais, dadas pelas notas 

N3a, N3b, N3c, serão atribuídas se estiverem de acordo com os critérios estabele-
cidos nos itens 16.1.3.4.1 e 16.1.3.4.2, conforme tabela a seguir: 

 

ALÍNEAS CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

CRITÉRIOS DE PON-

TUAÇÃO 

Pontos 

por 

Atesta-

do 

Pontuação 

Máxima 

N3a 

Coordenador Geral: Engenheiro Civil, com experiên-
cia comprovada em Coordenação e/ou Fiscalização 
e/ou Supervisão de Projeto Executivo de Contenção 
e/ou Estabilização de Taludes e/ou Encostas. 

5 10 

N3b 

Engenheiro Civil com experiência comprovada como 
responsável técnico na elaboração de Projeto Execu-
tivo de Contenção e/ou Estabilização de Taludes o/ou 
Encostas 

5 10 

N3c 

Geólogo ou Engenheiro Geólogo, com experiência 
comprovada na participação de Projeto Executivo de 
Contenção e/ou Estabilização de Taludes o/ou Encos-
tas 

5 10 

 Pontuação máxima total  30 

 

A. A(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) deverá(ão) estar registra-
da(s) no Conselho Profissional competente. 

B. A(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) apresentada(s) para aten-
dimento do subitem 16.1.9.2 deverá(ão) ser fornecida(s) pelo(s) respectivo(s) con-
tratante(s) e/ou proprietário(s) da(s) obra(s) e/ou serviço(s). 

C. Caso o engenheiro indicado apresentar o acervo técnico do Conselho Profissio-
nal competente, o mesmo deverá estar acompanhado da(s) respectiva(s) Certi-
dão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões). 

16.1.10 - Relação nominal da equipe técnica que deverá atuar na execução dos 
serviços, conforme modelo Anexo 09 deste edital. 

16.1.11 – Relação nominal da equipe técnica para os estudos do PCAS: 

Tipo Formação sugerida 

Coordenador geral  
 

Curso superior com comprovação de ativida-
des na área ambiental 

Coordenador técnico  
 

Curso superior com comprovação de ativida-
des na área ambiental 
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Responsável Técnico – Meio Físico 
Eng.º civil, geólogo, eng.º florestal, eng.º ambi-
ental. 

Responsável Técnico – Meio Biótico Biólogo, Eng.º florestal. 

Responsável Técnico – Meio Socioeconômico Sociólogo, economista, geógrafo. 

 

16.1.11.1 – Registro da empresa e do(s) profissional(is) de nível superior indica-
do(s) para a execução dos serviços ambientais, no Cadastro Técnico Federal do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBA-
MA, conforme Resolução nº 001 de 16 de março de 1988 do CONAMA. 

16.1.12 - A NOTA TOTAL da Capacitação Equipe Técnica (N3) será obtida através 

da soma da Nota Final de cada profissional (N3 = N3a + N3b + N3c), considerando 
arredondamento centesimal. 

16.1.13 – A Nota Técnica (NT) será obtida mediante a seguinte fórmula: 

NT = N1 + N2 + N3 

16.1.14. – Será atribuída nota zero (0) a qualquer Proposta Técnica que não aten-
der às condições deste Edital ou ainda que:  

- Apresentar Nota Técnica (NT) inferior a 50% (cinquenta por cento) do total dos 
pontos, critério válido também para cada nota parcial N1, N2, N3; 

- Apresentar quaisquer alíneas das notas parciais N1 (N1a, N1b, N1c ou N1d) com 
pontuação igual a 0 (zero). 

 

16.2 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

16.2.1 – As Notas de Preços (NP) serão determinadas conforme definido nas fór-
mulas a seguir: 

 

 

Onde: 

NP = Nota de Preços; 

Pmáx = proposta de maior valor ofertado; 

Pmín = proposta de menor valor ofertado; 

VP = proposta em análise 

16.2.2 - Serão atribuídas notas 0 (zero) as PROPOSTAS DE PREÇOS: 

 Elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens 
de descontos sobre os preços mais baixos apresentados; 

 Cujo preço global proposto para a execução dos serviços objeto do presente 
Edital, for superior ao estabelecido pelo DER/PR; 
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 As propostas que não atenderem ao solicitado neste Edital; 

 Com preços manifestamente inexequíveis, auferidos com base no critério es-
tabelecido no art. 89, da Lei Estadual nº 15.608 de 16 de agosto de 2007; 

 Que indicarem mês de referência anterior daquele estipulado no orçamento 
do DER/PR, e que teve por base composição de preços do DER/PR do mês 
de julho de 2017. 

16.2.3 - Não será admitida, sob pretexto algum, a modificação ou substituição das 
Propostas de Preços. 

16.3 - Consideram-se empatadas com a melhor proposta apresentada, as propos-
tas das microempresas e empresas de pequeno porte cujo valor seja até 10% (dez 
por cento) superior àquela. 

16.3.1 - O disposto no subitem 16.3 aplica-se apenas quando a melhor proposta 
for de licitante não abrangido pelas disposições da Lei Complementar nº 123/2006. 

16.3.2 - Havendo empate nos termos do subitem 16.3, será oportunizada à mi-
croempresa e à empresa de pequeno porte melhor classificada, a faculdade de 
oferecer proposta, no prazo de 1(um) dia útil, contados do recebimento da notifica-
ção, com preço inferior ao menor preço apresentado e assim por diante, sempre 
obedecendo a ordem de classificação das empresas que se encontram dentro do 
limite estabelecido no subitem 16.3. 

16.3.3 - Se duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte 
apresentarem proposta com o mesmo valor e estiverem sujeitas ao regime de em-
pate previsto no subitem 16.3, será realizado sorteio entre elas, a fim de verificar a 
ordem de apresentação da proposta a que se refere o subitem 16.3.2. 

16.3.4 - Não havendo oferta inferior a melhor proposta inicialmente apresentada, a 
classificação será feita considerando o valor das propostas originalmente apresen-
tadas. 

16.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas será realizado sorteio, em 
ato público, para o qual serão convocados todos os licitantes em igual situação.  

16.4.1 - O sorteio a que se refere o subitem 16.4 será realizado em prazo não infe-
rior a 5 (cinco) dias corridos, contados da data em que se realizou a sessão de jul-
gamento das propostas de preços. 

 

16.5 – RESULTADO DO JULGAMENTO: 

16.5.1 – A Nota Final (NF) da respectiva proposta será determinada pela média 
ponderada entre a nota da Proposta Técnica (NT) e a nota da Proposta de Preços 
(NP), com pesos de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), respectiva-
mente, mediante a seguinte fórmula: 
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16.5.1.1 – A nota final varia de 0 (zero) a 100 (cem). 

16.5.2 - Serão desclassificadas as Propostas que não atingirem a nota final mínima 
70 (setenta). 

16.5.3 - No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos refe-
rentes à Proposta Técnica, Proposta de Preços, a Documentação de Habilitação e 
aos demais constantes deste Edital, será considerada vencedora a empresa cuja 
proposta detenha a maior Nota Final. 

16.6 – Ocorrendo empate na Nota Final a classificação será efetuada através de 
sorteio. 

 

16.7  HABILITAÇÃO: 

16.7.1 - No exame dos documentos, na fase de HABILITAÇÃO, serão considera-
dos: 

A - ÍNDICES FINANCEIROS MÍNIMOS 

B – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

C - ATENDIMENTO AS DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

16.7.1.1 - Serão inabilitadas as empresas que não atenderem a qualquer um dos 
tópicos mencionados no subitem 16.7.1. 

 

A -  ÍNDICES FINANCEIROS MÍNIMOS 

16.7.2 – A comprovação da boa situação financeira da empresa deve constar de 
cálculos demonstrativos dos seguintes índices contábeis: 

 

16.7.2.1 - O Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1,00 
(um), calculados pela fórmula: 

ILG =  (AC+ RLP) / (PC + ELP) ≥ 1,00 

 

16.7.2.2 - O Índice de Liquidez Corrente (ILC) deverá ser igual ou maior que 1,00 
(um), calculados pela fórmula: 

ILC  =  AC / PC  ≥ 1,00 

 
16.7.2.3 - O Índice de Solvência Geral (ISG) deverá ser igual ou maior que 1,00 
(um), calculado pela seguinte fórmula: 

                                            ISG =  AT/(PC + ELP) ≥  1,00                                                        

 

16.7.2.4 - Os elementos das fórmulas contidos nos subitens 16.7.2.1, 16.7.2.2 e 
16.7.2.3, são os provenientes do balanço do último exercício financeiro, exigidos 
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no subitem 15.5.2 e discriminados conforme a seguir: 

 ILG = Índice de Liquidez Geral 

 ILC = Índice de Liquidez Corrente 

 ISG = Índice de Solvência Geral 

 AC = Ativo Circulante 

 RLP = Realizável a Longo Prazo 

 PC = Passivo Circulante 

 ELP = Exigível a Longo Prazo 

 AT  =  Ativo Total 

16.7.3 - As empresas deverão apresentar, obrigatoriamente, as memórias de cál-
culo referente aos subitens 16.7.2.1, 16.7.2.2 e 16.7.2.3 do edital. 

B – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

16.7.4 - O Patrimônio Líquido mínimo exigido é de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil, e setecentos reais). 

C - ATENDIMENTO AS DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL 

16.7.5 - Os demais documentos para habilitação somente serão aceitos atendendo 
o solicitado neste Edital. 

17 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

17.1 – O Presidente da Comissão dará ciência aos interessados da data em que 
será divulgado o RESULTADO DAS NOTAS TÉCNICAS; de PREÇOS; FINAIS e 
CLASSIFICAÇÃO e da data da sessão de abertura dos envelopes contendo os 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO das empresas classificadas nos três primei-
ros lugares. 

17.2 - O resultado das notas técnicas, da proposta de preços, final e classificação 
será divulgado, se presentes todos os licitantes, através de comunicação direta, 
lavrada em ata ou mediante Aviso: 

a) afixado em quadro próprio, localizado nas dependências da Superintendência 
Regional e  

b) publicado no sítio oficial do Estado http://www.comprasparana.pr.gov.br e no 
Diário Oficial do Estado.. 

17.3 - O RESULTADO FINAL da licitação será divulgado mediante Aviso: 

a) afixado no quadro próprio, existente nas dependências da Superintendência 
Regional Oeste do DER/PR, e 

b) publicado no sítio oficial do Estado http://www.comprasparana.pr.gov.br e no 
Diário Oficial do Estado. 

17.4 - Após a divulgação do resultado do Julgamento de cada fase do procedimen-
to licitatório, poderão ser interpostos recursos administrativos, conforme item 18 
deste Edital. 

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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18 - RECURSOS 

18.1 – Cabe recurso dos atos de: 

a) Classificação das notas das propostas técnicas e das notas das propostas de 
preços; 

b) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

c) Anulação ou revogação da licitação e, 

d) Aplicação das penas de advertência, de multa e de suspensão temporária de 
participar em licitações e impedimento de contratar. 

18.2 - O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

18.3 - Decorrido o prazo acima os demais licitantes, querendo, poderão oferecer 
contra-razões, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da 
comunicação de interposição de recurso. 

18.4 - Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral do DER/PR, em 
qualquer uma de suas Unidades. 

18.5 - Serão aceitos recursos enviados através do e-mail: 

http://www.comprasparana.pr.gov.br, desde que sejam cópias fiéis dos originais, 
devidamente assinadas, e substituídos por estes no prazo máximo de 5 (cinco) di-
as corridos, mediante registro no Protocolo Geral de qualquer das Unidades do 
DER/PR, sob pena de não serem considerados. (Lei nº 9800, de 26 de maio de 
1999). 

18.6 - Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos artigos 94 a 96, da 
Lei Estadual nº 15.608/2007. 

 

19 - GARANTIA CONTRATUAL 

19.1 - A garantia pelo cumprimento do objeto contratual e pela responsabilidade 
indenitária decorrente de sanção consistirá em caução inicial, em percentual de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, nas modalidades previstas no subitem 19.3, 
com validade, no mínimo, equivalente ao prazo de vigência do contrato, subitem 
23.1 do presente Edital. 

19.2 - Em caso de prorrogação do prazo de duração do contrato, a garantia deve, 
igualmente, ser estendida. 

19.3 - Modalidades: 

a)  dinheiro; 

b)  títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministé-
rio da Fazenda; 

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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c)  fiança bancária, de um banco situado no Brasil, vedado o benefício da ordem 
conferido pelo artigo 827 do Código Civil Brasileiro (excussão) e com prazo inde-
terminado; 

d) seguro - garantia, acompanhado de Certidão de Regularidade, expedida pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, do Ministério da Fazenda. 

19.4 - A garantia deverá ser apresentada à Diretoria Técnica do DER/PR em até 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da convocação da empresa vencedora pelo 
DER/PR, para assinatura do respectivo Termo Contratual, observando-se o seguin-
te: 

 a) quando realizada em dinheiro, mediante entrega do comprovante, devi-
damente autenticado, de depósito efetuado junto ao Banco do Brasil, através de 
guia própria e nas demais modalidades, mediante apresentação do original do títu-
lo próprio. 

 b) se oferecida nas modalidades de seguro-garantia ou fiança bancária, as 
respectivas apólices deverão consignar, expressamente, que garantem a satisfa-
ção do escopo e abrangem toda e qualquer multa imposta à Contratada decorrente 
da execução do objeto. 

19.5 - Ocorrendo aumento no valor do ajuste ou desconto decorrente da aplicação 
de multa, a garantia inicial deverá ser reforçada no mesmo percentual previsto no 
subitem 19.1 e nas mesmas modalidades e locais. 

19.6 - A garantia será liberada após o término do prazo de vigência do contrato, 
devidamente corrigida, se for o caso, mediante apresentação do Termo de Entrega 
e Recebimento definitivo dos serviços. 

19.7 - O não recolhimento da garantia estabelecida no subitem 19.1, no prazo pre-
visto no subitem 19.4 deste Edital, caracteriza descumprimento total da obrigação, 
sujeitando-se as sanções previstas no item 25 deste Edital. 

 

20 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

20.1 – Para assinatura do contrato, fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data da convocação da empresa vencedora, pelo DER/PR. 

20.2 - Quando da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar: 

a) Cadastro Unificado/Geral de Fornecedores do Estado do Paraná, no Sistema 
GMS – Gestão de Materiais e Serviços, Departamento de Administração de Mate-
rial – DEAM, Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, sítio 

http://www.comprasparana.pr.gov.br, com ramo de atividade compatível com o 
objeto deste Edital, válido e regular nesta data (Decreto nº 9.762/2013). 

b) Declaração de que possui conta corrente em agência do Banco do Brasil S/A ou 
que se compromete abri-la até a data do primeiro pagamento a ser efetuado por 
este DER/PR, conforme disposto no Decreto nº 4.505/2016, ressalvadas as exce-
ções previstas no mesmo diploma legal, nos termos do modelo Anexo 12 deste 
Edital; e  

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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c) Garantia, nos moldes previstos no subitem 19 deste Edital. 

20.3 - A empresa vencedora não poderá apresentar pendências no Cadastro In-
formativo Estadual – Cadin Estadual, por ocasião da lavratura/assinatura do con-
trato (Lei nº 18.466/2015 e Decreto nº 1.933/2015). 

20.4 - O não comparecimento, no prazo fixado no subitem 20.1 deste Edital, carac-
teriza descumprimento total do contrato, com imposição das sanções previstas no 
item 25 deste Edital.  

 

21 - MEDIÇÃO - PAGAMENTO – REAJUSTAMENTO  

21.1 – A medição dos serviços será procedida mensalmente e somente será apro-
vada se os produtos apresentados estiverem de acordo com o avanço dos traba-
lhos previstos, da seguinte forma: 

SERVIÇOS

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 100%

SONDAGENS GEOTÉCNICAS 100%

ENSAIOS GEOTÉCNICOS 100%

ENSAIOS E LEVANTAMENTOS DE CAMPO 100%

ESTUDOS PRELIMINARES

ESTUDO TOPOGRÁFICOS 100%

ESTUDOS HIDROLÓGICOS 100%

ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS 100%

ESTUDOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES 100%

PROJETOS

PROJETO GEOMÉTRICO 50% 50%

PROJETO DE TERRAPLENAGEM 50% 50%

PROJETO DE DRENAGEM E OAC 50% 50%

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 50% 50%

PROJETO DE SINALIZAÇÃO 50% 50%

PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 100%

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 50% 50%

PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO 50% 50%

PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 50% 50%

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL SIMPLIFICADO E INVENTÁRIO 

FLORESTAL
50% 50%

ORÇAMENTO 100%

SERVIÇOS GRÁFICOS

Impressão, montagem dos volumes e encadernação 100%

Mês 1 Mês 2 Mês 3

 

 

21.2 - A Etapa II será iniciada na data da emissão da Autorização Ambiental – AA 
emitida pelo Órgão Ambiental. 

21.3 - As Notas Fiscais/Faturas de Prestação de Serviços e demais documentos 
exigidos pela legislação em vigor deverão ser apresentados após a efetivação das 
etapas apresentadas no Cronograma Físico e Financeiro a seguir: 
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Medição Atividades Mês 01 Mês 02 Mês 03

Levantamento topográfico

Sondagens geotécnicas

Ensaios geotécnicos

Ensaios e levantamentos de campo

Estudos topográficos

Estudos hidrológicos

Estudos geológicos e geotécnicos

Estudo de estabilidade de taludes

Projeto Geométrico

Projeto Terraplenagem

Projeto de Drenagem e OAC

Projeto de Pavimentação

Projeto de Sinalização

Plano de Execução de Obras

Projeto de Obras Complementares

Projeto de Obras de Contenção

Projeto de Desapropriação

Plano de Controle Ambiental Simplificado e Inventário 

Florestal

Orçamento

Entrega dos Volumes Finais aprovados

Emissão da Autorização Ambiental
Etapa II 

Etapa I 

Medição 2 

Medição 1 30,39%

Medição 3 34,92%

34,69%

 

21.3.1 - As porcentagens previstas serão atribuídas ao valor total dos serviços con-
tratados, e consideram 100 % dos Serviços previstos para cada etapa. 

21.4 - O Gerente do Contrato deve comunicar expressamente a Contratada que 
procedeu a medição dos serviços, informar o período e o valor para a emissão da 
respectiva Nota Fiscal. 

21.5 – A Contratada deve apresentar ao Gerente do Contrato a respectiva Nota Fis-
cal para o devido atesto, bem como “Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)”, devidamen-
te quitada, indicando o número da respectiva matrícula CEI junto ao INSS, relativa 
ao objeto. 
 
21.6 – O pagamento dos serviços será efetuado em moeda corrente do país, em 
até 30 (trinta) dias corridos de prazo, contados da data do atesto na respectiva No-
ta Fiscal ou Fatura, desde que a Contratada: 

a) esteja com documentação fiscal e trabalhista VÁLIDA junto ao Cadastro Unifica-
do/Geral de Fornecedores do Estado do Paraná, no Sistema GMS – Gestão de 
Materiais e Serviços, Departamento de Administração de Material – DEAM, Secre-
taria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, sítio 

http://www.comprasparana.pr.gov.br. (Decreto nº 9.762/2013); e 

b) informe, expressamente, os dados da agência e conta corrente junto ao Banco 
do Brasil S/A, conforme disposto no Decreto nº 4.505/2016, ressalvadas as exce-
ções previstas no mesmo diploma legal, exigência dispensada se já constar da De-

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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claração anexada ao correspondente contrato, consoante letra “b” do subitem 20.2 
deste Edital. 

21.7 - O pagamento será efetuado de acordo com o medido no período, em face 
do previsto no cronograma de desembolso apresentado pela Contratada no Plano 
de Trabalho e aprovado pelo DER/PR. 

21.8 - Durante toda a vigência do contrato, sob pena de aplicação de multa e res-
cisão unilateral, a Contratada deve: 

a) manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas todas as con-
dições de habilitação e qualificações exigidas neste Edital. 

b) apresentar, mensalmente, “Declaração de Débitos e Créditos Tributários Fede-
rais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)”, devidamente 
quitada, indicando o DER/PR como tomador dos serviços e, sempre que solicitado, 
outros documentos necessários como requisito para pagamento, especialmente no 
que se refere a regularidade fiscal e trabalhista. 

21.9 - Constatada irregularidade fiscal no ato do pagamento o DER/PR, imediata-
mente, notificará a Contratada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados 
do recebimento da correspondência, efetuar a regularização do débito ou apresen-
tar defesa, ficando suspensa a liquidação do crédito em até 10 (dez) dias corridos, 
nos termos da Resolução Conjunta nº 003/2007 – PGE/SEFA. 

21.9.1 - Se a Contratada não regularizar o débito ou não apresentar defesa ou se 
esta for indeferida, o DER/PR poderá rescindir unilateralmente o contrato, sem pre-
juízo da multa. 

21.10 - Os preços contratuais, quando for o caso, estarão sujeitos a reajustamento, 
de acordo com o estabelecido no Anexo 11 deste Edital, e com a variação dos se-
guintes índices, publicados na revista Conjuntura Econômica, editada pela Funda-
ção Getúlio Vargas: 

Consultoria: Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Obras Rodovi-
árias – Consultoria (coluna 39). 

21.10.1 - Quando couber reajustamento, o vencimento da(s) fatura(s) dar-se-á no 
mesmo prazo previsto no subitem 21.6. 

 

22 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - JUROS 

22.1 - Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, os valores serão atualizados 
monetariamente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas e acrescidos de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) ao mês “pro rata temporis”, desde o dia imediatamente posterior a 
data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento. 

 

23 - DURAÇÃO DO CONTRATO 

23.1 - A vigência do contrato terá início com a publicação de seu extrato no Diário 
Oficial do Estado e perdurará até 30 (trinta) dias corridos após o término do prazo 
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previsto para a Etapa II, consoante subitem 23.2 do presente Edital. 

23.2 - O prazo para a execução dos serviços objeto deste edital será conforme de-
terminado no item 11 do Termo de Referência – Anexo 01 deste Edital. 

23.3 - O prazo das etapas poderá ser prorrogado, na forma da lei. 

23.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a empresa contrata-
da deve apresentar à Diretoria Técnica do DER/PR, a Anotação de Responsabili-
dade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pela empresa 
para a licitação. 

23.4.1 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado do Para-
ná, o respectivo Certificado de Registro deve ser visado pelo CREA do Paraná e 
ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço. 

 

24 - IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE - PENA-

LIDADES 

24.1 - A licitante estará sujeita às penalidades previstas no subitem 24.2 quando: 

I – Prejudicar o andamento do procedimento licitatório; 

II - Não manter sua proposta; 

III - Fizer declaração falsa, na fase de habilitação; 

IV - Apresentar documento falso; 

V - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 
o procedimento; 

VI - Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

VII - deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

24.2 - As condutas previstas no subitem 24.1 submeter-se-ão às seguintes penali-
dades: 

I - Advertência na hipótese prevista no inciso I, do subitem anterior; 

II – Multa sobre o valor máximo estimado pelo DER/PR para a contratação, nos 
seguintes percentuais: 

II a - De 0,2% no caso do inciso VII, do subitem anterior; 

II b - De 0,5% no caso do inciso III, do subitem anterior; 

II c - De 1% nos casos dos incisos II; IV, V e VI, do subitem anterior. 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o DER/PR pelo prazo de até 2 (dois) anos quando praticada a conduta previs-
ta no inciso II, do subitem anterior e, 

IV - Declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica Estadual Direta e Indireta pelo prazo de até 5 (cinco) anos quando praticadas 
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as condutas previstas nos incisos III, IV, V, VI, do subitem anterior. 

 

25 - IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA CONTRATADA - PE-

NALIDADES 

25.1 - A contratada estará sujeita às penalidades previstas no subitem 25.2 quan-
do: 

I -  Prejudicar o andamento da contratação; 

II - Deixar de assinar o termo contratual, aceitar ou retirar o instrumento equivalen-
te, dentro do prazo estabelecido no subitem 20.1 deste Edital;  

III – Deixar de apresentar ou apresentar o Plano de Trabalho em desconformidade 
com o Termo de Referência, Anexo 01 deste Edital; 

IV - Descumprir obrigação contratual; 

V - Abandonar a execução do contrato; 

VI - Incorrer em inexecução contratual; 

VII - Agir de má-fé na relação contratual; 

VIII - Deixar de apresentar, em qualquer momento, inclusive quando da assinatura 
do Contrato, documento que comprove sua regularidade fiscal e trabalhista.   

25.2 - As condutas previstas no subitem 25.1 submeter-se-ão às seguintes penali-
dades: 

I - Advertência nas hipóteses previstas no inciso I, do subitem anterior; 

II - Multa sobre o valor total do contrato, na época da infringência, nos seguintes 
percentuais: 

II a -  De 0,05% no caso do inciso IV, do subitem anterior por dia de atraso, quando 
ocorrer irregularidade no cumprimento do cronograma de execução; 

II b - De 0,5% nos casos do inciso II, III e nas demais hipóteses abrangidas pelo 
inciso IV, do subitem anterior; 

II c -  De 1% no caso dos incisos  V e VI, do subitem anterior; 

II d – De 2% no caso do inciso VIII, do subitem anterior, 

II e -  De 5% no caso do inciso VII, do subitem anterior. 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o DER/PR pelo prazo de até 2 (dois) anos quando praticadas as condutas 
previstas nos incisos II, III, IV, V e VI, do subitem anterior. 

IV - Declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica Estadual Direta e Indireta pelo prazo de até 5 (cinco) anos quando praticada a 
conduta prevista no inciso VII, do subitem anterior.  
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26 - EFEITOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA APLICAÇÃO DE PE-

NALIDADE 

26.1 - O procedimento administrativo destinado à apuração do ato faltoso e aplica-
ção da sanção correspondente, será autônomo e obedecerá, quanto aos prazos e 
forma, o disposto nos artigos 161 e 162, da Lei Estadual nº 15.608 de 16 de agosto 
de 2007. 

26.2 - A competência para autorizar a instauração do procedimento administrativo 
e aplicar a penalidade de declaração de inidoneidade, inclusive quando cumulada 
com a pena de multa, pertence ao Governador do Estado do Paraná. 

26.3 - A competência para autorizar a instauração do procedimento administrativo 
e aplicar a sanção de advertência, multa e/ou suspensão temporária de participa-
ção em licitação e impedimento de contratar com o DER/PR, é do Diretor Geral do 
DER/PR.  

26.4 - Os efeitos das sanções de suspensão temporária de participação em licita-
ção e impedimento de contratar com o DER/PR e declaração de inidoneidade es-
tendem-se:  

a) aos sócios de pessoa jurídica incursa nas penalidades de suspensão temporária 
do direito de licitar e impedidas de contratar com o DER/PR ou de declaração de 
inidoneidade, enquanto perdurar os efeitos das sanções; 

b) a pessoa jurídica que tenha como sócio pessoa física integrante de sociedade 
que está sob os efeitos das sanções de suspensão temporária do direito de licitar e 
impedida de contratar com o DER/PR ou de declaração de inidoneidade. 

26.5 - A multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do contrato ou, no caso da licitante, cobrada judicialmente. 

26.6 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo DER/PR, ou ainda, se for o caso, cobra-
da judicialmente. 

26.7 - Se para o pagamento da multa estipulada for utilizado no todo ou em parte o 
valor da garantia, a mesma deverá ser recomposta pela contratada. 

26.8 - Os prazos citados serão contados a partir do recebimento da notificação en-
viada pelo DER/PR à Contratada/licitante. 

26.9 - A proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 
(três) anos, é sanção de competência exclusiva das autoridades ambientais inte-
grantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e da Capitania dos 
Portos, do Ministério da Marinha, processando-se conforme o estabelecido na Lei 
Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto nº 3.179, de 21 de se-
tembro de 1999. 
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27 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

27.1 -  Os serviços serão recebidos conforme determinado no item 24 do Termo de 
Referência – Anexo 01 deste Edital. 

 

28 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1 - O DER/PR poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente. 

28.2 - Ocorrendo divergências entre as disposições deste Edital e as contidas nas 
Normas Gerais para Licitar e Contratar com o DER/PR, prevalecerão as do Edital. 

28.3 - Fazem parte integrante do presente Edital, os seguintes anexos: 

Anexo 01: Termo de Referência; 

Anexo 02: Carta Credencial; 

Anexo 03: Declaração; 

Anexo 04: Carta Proposta; 

Anexo 05: Quadro de Quantidades e Preços Unitários; 

Anexo 06: Declaração; 

Anexo 07: Declaração; 

Anexo 08: Currículos; 

Anexo 09: Relação da equipe técnica; 

Anexo 10: Cronograma de Desembolso; 

Anexo 11: Reajustamento de Preços; 

Anexo 12: Declaração; 

Anexo 13: Minuta do Contrato; 

Anexo 14: Declaração. 
 

 

 

Curitiba,     de                de 2018. 

 

 
Eng.º Gilberto Pereira Loyola, 

Superintendente Regional Leste do DER/PR. 
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CONCORRÊNCIA nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 

                     Anexo 01 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto 

1.1. Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Estabilização de Talu-
de na rodovia PR-466, no trecho Entr. BR-153 – Rio Iguaçu (Ponte Manuel Ribas) 
(União da Vitória), entre os km 429,90 e 430,20, 

1.2. A extensão do talude é de 300 metros com altura média de 30 metros, resul-
tando em aproximadamente 9.000 m² de área de face. 

 

2. Justificativa e objetivo da contratação 

O referido talude, constituído de material rochoso, encontra-se extremamente ins-
tável, com diversas ocorrências de tombamentos e quedas de blocos de grandes 
dimensões diretamente na pista, colocando em risco a segurança dos usuários e a 
integridade do corpo estradal. Assim, é necessária a elaboração de Projeto Execu-
tivo de Engenharia para Estabilização de Talude, para posterior execução dos ser-
viços previstos em projeto. 

 

3. Orçamento – Preço Máximo 

R$ 247.939,24 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e 
vinte e quatro centavos). 
 Data base: janeiro de 2017. 

 

4. Dotação orçamentária 

 As despesas decorrentes correrão, no presente exercício, pelo Proje-
to/Atividade 4398 – Rubrica: 4490.3921. 

  

5. Regime de execução 

 Execução indireta – empreitada por preço global. 

 

6. Consórcio de empresas 

 Não será permitido, pois uma única empresa pode deter a experiência técni-
ca e capacidade financeira necessárias para a elaboração do projeto. 
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7. Capacidade financeira das empresas 

 Sim. Utilizar os Índices de Liquidez Corrente, Geral e Solvência ≥ 1,00 con-
forme Deliberação nº. 099/2016, do Conselho Diretor deste DER/PR. 

 

8. Atestado de visita 

 A visita técnica deverá ser obrigatória, pois a elaboração precisa das pro-
postas pelas empresas licitantes está condicionada ao conhecimento do local e de 
suas particularidades, que poderão ser devidamente constatadas somente median-
te vistoria in loco. 

 Como o objeto em questão trata-se da elaboração de projeto de engenharia, 
tanto a proposta técnica quanto a proposta de preço apresentarão maior exatidão 
se a empresa tiver conhecimento das condições técnicas, operacionais e ambien-
tais existentes no local, evitando assim o recebimento de propostas inaptas pela 
Administração Pública, que possam não compreender todos os elementos técnicos 
e financeiros envolvidos na execução do objeto. 

As visitas deverão ser agendadas nos telefones: 

Superintendência Município Endereço Telefone(s) 

Leste Curitiba Rua Konrad Adenauer 41 - Tarumã 
(41) 3361-2000 
(41) 3361-2034 

 

9. Proposta Técnica – Requisitos 

9.1. A Nota Técnica (NT) de cada proposta será obtida pela soma das notas cor-
respondentes a cada um dos grupos relacionados a seguir, considerando as se-
guintes pontuações máximas: 

Itens a serem avaliados Notas máximas 

Diagnóstico, Metodologia e Plano e Trabalho (N1) 40 pontos 

Experiência Técnica da Empresa (N2) 30 pontos 

Capacitação da Equipe Técnica (N3) 30 pontos 

TOTAL (NT) 100 pontos 

 

9.2. A apresentação do item Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho (N1) 
deverá demonstrar o nível de conhecimento da empresa proponente sobre o local 
de projeto, as condicionantes técnicas, operacionais e ambientais envolvidas, bem 
como demais aspectos relevantes. Deverá ainda apresentar a descrição dos servi-
ços necessários para o desenvolvimento do projeto, a metodologia de execução e 
organização das atividades, as tecnologias aplicadas, a alocação da equipe e de-
mais requisitos considerados necessários para o cumprimento do objeto, bem co-
mo as estratégias utilizadas para atendimento dos prazos previstos para cada eta-
pa e para a entrega dos produtos. 

9.2.1. O item Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho (N1) será julgado 
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atribuindo-se até 40 (quarenta) pontos, conforme subitens descritos na tabela a 
seguir. 

Alínea Itens Nota Máxima 

N1a Conhecimento dos serviços 10 

N1b Descrição e metodologia de execução das atividades 10 

N1c Organograma da Equipe Técnica 10 

N1d Cronograma de Execução dos serviços 10 

Pontuação Total Máxima 40 

 

9.2.2. O item Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho (N1) será julgado 
conferindo-se notas aos seguintes quesitos: 

N1a) Conhecimento dos serviços: descrição da abrangência e dimensões dos 
serviços objeto da licitação, demonstrando conhecer o local do projeto, a infraes-
trutura do entorno, as condições técnicas, operacionais e ambientais envolvidas e 
demais aspectos relevantes. Serão avaliados: 

- Nível de conhecimento do local de projeto, observações colhidas em cam-
po e dados de estudos já existentes que possibilitem um diagnóstico prévio dos ta-
ludes da rodovia e suas condições; 

- Observação de fatores que possam interferir no desenvolvimento do proje-
to e/ou execução das obras; 

       - Objetividade das informações apresentadas. 

N1b) Descrição e metodologia de execução das atividades: avalia o conheci-
mento da empresa referente a todas as atividades necessárias ao desenvolvimen-
to do projeto, descrição, alcance, abrangência, inter-relação, caminho crítico, pon-
tos de atenção, principais marcos etc. Serão avaliados: 

 - Suficiência da descrição das atividades com o objeto do escopo; 

 - Metodologia de execução e organização das atividades; 

 - Adequado inter-relacionamento entre várias atividades a serem desenvol-
vidas; 

 - Coerência dos caminhos críticos, pontos de atenção e marcos de projeto; 

 - Principais tecnologias aplicadas; 

 - Alocação da equipe; 

 - Estratégias de gestão e controle; 

 - Objetividade das informações apresentadas. 

N1c) Organograma da Equipe Técnica: Apresentar o esquema gráfico do orga-
nograma da equipe de projeto com todas as relações de comando perfeitamente 
identificadas, inclusive sua relação com o DER/PR. É facultada a apresentação de 
texto dissertativo que oriente a perfeita compreensão do organograma proposto. 
Serão avaliadas: 
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 - Abrangência e coerência em relação ao objeto e o escopo da licitação e a 
metodologia geral a ser utilizada; 

 - Suficiência e coerência de pessoal alocado. 

N1d) Cronograma de Execução dos Serviços: apresentar o cronograma de exe-
cução dos serviços com nível de detalhamento adequado à fase de proposta, po-
rém que demonstre pleno conhecimento dos pacotes de trabalho e do relaciona-
mento das atividades necessárias para o atendimento do escopo. Serão avaliadas: 

 - Abrangência e coerência em relação ao objeto e ao escopo da licitação; 

 - Compatibilidade com as entregas previstas em Edital. 

9.2.3. As notas N1a, N1b, N1c e N1d serão avaliadas quanto ao grau de aborda-
gem, coerência, clareza e objetividade do texto, inovação e qualidade da apresen-
tação e serão atribuídas conforme a tabela de critérios a seguir. 

Avaliação % da nota máxima Pontuação atribuída 

Adequado/Excelente 100% 10 pontos 

Bom 80% 08 pontos 

Regular 50% 05 pontos 

Insuficiente 30% 03 pontos 

Errôneo ou não abordado Pontuação 0 (zero) 

 

Adequado/Excelente será aplicado quando o texto apresentar informações rele-
vantes, for coerente, claro, objetivo, apresentando grau excelente de qualidade; 

Bom será aplicado quando o texto contiver informações satisfatórias sobre o as-
sunto em pauta, for coerente, claro, objetivo e com qualidade na apresentação; 

Regular será aplicado quando o texto contiver informações mínimas para a com-
preensão do assunto abordado e não tiver objetividade e clareza suficientes ou 
quando o assunto tiver abordagem restrita e sem definição objetiva; 

Insuficiente será aplicado quando o texto e/ou as informações estiverem incom-
pletos ou quando não forem abordados pontos fundamentais do problema ou ainda 
quando as informações forem insuficientes para a completa compreensão da pro-
posta; 

Errôneo ou não abordado será aplicado quando o texto não considerar o tema 
indicado ou quando o texto e as informações não corresponderem ao objeto da 
proposta, ou ainda, quando estes forem contraditórios. 

9.2.4. A nota do item Diagnóstico, Metodologia e Plano de Trabalho (N1) será 
dada pela soma das notas de cada item avaliado (N1 = N1a + N1b + N1c + N1d), e 
será obtida pela média aritmética das notas atribuídas individualmente pelos mem-
bros da Comissão de Licitação. 

9.3. O item Experiência Técnica da Empresa (N2) visa demonstrar a prévia expe-
riência técnica da licitante na elaboração de serviços de natureza semelhante em 
complexidade tecnológica e operacional aos do objeto da presente licitação. Esta 
experiência será comprovada por meio da apresentação de atestados e/ou certi-
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dões de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, discriminando, no mínimo, a natureza dos contratos, locais, extensões e 
prazos de execução. 

 

9.3.1. O item Experiência Técnica da Empresa (N2) será julgado atribuindo-se 
até 30 (trinta) pontos, assim distribuídos: 

Tipo de serviço 
Pontuação por 

atestado 

Pontuação 

máxima 

Elaboração de Projeto Executivo de Conten-
ção e/ou Estabilização de Taludes e/ou En-

costas 
10 pontos 30 pontos 

 

9.4. O item Capacitação da Equipe Técnica (N3) será julgado atribuindo-se até 
30 (trinta) pontos, objetivando demonstrar que seus técnicos possuem experiência 
na execução de serviços similares aos do objeto deste Edital, comprovada por 
meio da apresentação de atestados e/ou certidões de capacidade técnica emitidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente acervados pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e dos currículos dos pro-
fissionais técnicos de nível superior. 

9.4.1. As notas parciais referentes à Equipe Técnica serão atribuídas, independen-
temente, para o Coordenador Geral, Engenheiro Civil e Geólogo ou Engenheiro 
Geólogo. 

9.4.2. Deverão ser apresentados os currículos e os atestados dos seguintes profis-
sionais: 

           a. Coordenador Geral, sendo este um Engenheiro Civil, com experiência 
comprovada em Coordenação e/ou Fiscalização e/ou Supervisão de Projeto Exe-
cutivo de Contenção e/ou Estabilização de Taludes e/ou Encostas. 

            b. Engenheiro Civil, com experiência comprovada como responsável téc-
nico na elaboração de Projeto Executivo de Contenção e/ou Estabilização de Talu-
des e/ou Encostas. 

            c. Geólogo ou Engenheiro Geólogo, com experiência comprovada na 
participação de Projeto Executivo de Contenção e/ou Estabilização de Taludes 
e/ou Encostas. 

9.4.3. A pontuação dos atestados/acervos dos profissionais, dadas pelas notas 

N3a, N3b e N3c, serão atribuídas conforme tabela a seguir. 

 

 

 

 

 



cConcorrência – Edital nº 013 – 2016 – DER/DT/SROESTE  
 

Concorrência – Edital nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE                                                              37  

Alínea Capacitação dos profissionais 

Critérios de pontuação 

Pontos por 

atestado 

Pontuação má-

xima 

N3a 

Coordenador Geral, sendo este um Enge-
nheiro Civil, com experiência comprovada em 
Coordenação e/ou Fiscalização e/ou Supervi-
são de Projeto Executivo de Contenção e/ou 

Estabilização de Taludes e/ou Encostas. 

5 10 

N3b 

Engenheiro Civil, com experiência compro-
vada como responsável técnico na elabora-
ção de Projeto Executivo de Contenção e/ou 

Estabilização de Taludes e/ou Encostas. 

5 10 

N3c 

Geólogo ou Engenheiro Geólogo, com ex-
periência comprovada na participação de Pro-
jeto Executivo de Contenção e/ou Estabiliza-

ção de Taludes e/ou Encostas. 

5 10 

Pontuação máxima total 30 

 

9.4.4. A nota total da Capacitação da Equipe Técnica (N3) será obtida pela soma 
na nota final de cada profissional (N3 = N3a + N3b + N3c). 

9.5. A Nota Técnica (NT) será obtida mediante a seguinte fórmula: 

NT = N1 + N2 + N3 

9.5.1.  Será atribuída nota 0 (zero) a qualquer Proposta Técnica que não atender 
às condições deste Edital ou ainda que: 

- Apresentar Nota Técnica (NT) inferior a 50% (cinquenta por cento) do total máxi-
mo de pontos, critério válido também para cada nota parcial N1, N2 e N3; 

- Apresentar quaisquer alíneas das notas parciais N1 (N1a, N1b, N1c ou N1d) com 
pontuação igual a 0 (zero). 

9.6. A Nota de Preço (NP) será determinada conforme definido na fórmula a seguir: 

 

onde NP = nota de preço; 

Pmáx = proposta de maior valor ofertada; 

Pmín = proposta de menor valor ofertada; 

VP = valor da proposta em análise. 

9.7. A Nota Final (NF) da respectiva proposta será determinada pela média ponde-
rada entre a Nota Técnica (NT) e a Nota de Preço (NP), com pesos de 70% (seten-
ta por cento) e 30% (trinta por cento), respectivamente, mediante a seguinte fórmu-
la: 
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9.7.1. A nota final varia de 0 (zero) a 100 (cem). 

9.7.2. Serão desclassificadas as propostas que não atingirem a nota final mínima 
de 70 (setenta). 

 

10. Qualificação Técnica 

10.1. Comprovação de Experiência Técnica da Empresa, por meio de certi-
dão(ões), atestado(s) ou declaração(ões), expedidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, atestando que a empresa tenha executado serviço(s) simi-
lar(es) ao objeto do presente Edital, abrangendo Elaboração de Projeto Executivo 
de Contenção e/ou Estabilização de Taludes e/ou Encostas. 

10.2. Comprovação, por meio de certidão(ões), atestado(s) ou declaração(ões), 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que o Enge-
nheiro Coordenador, o Engenheiro Civil e o Geólogo ou Engenheiro Geólogo res-
ponsáveis técnicos indicados pela empresa tenham participado da Elaboração de 
Projeto Executivo de Contenção e/ou Estabilização de Taludes e/ou Encostas. 

 

11. Prazo de execução  

11.1. O prazo de execução será de 90 (noventa) dias corridos, divididos em 2 (du-
as) etapas: 

 - Etapa I: até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data fixada 
para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pelo DER/PR em 
até 30 (trinta) dias corridos contados da data de publicação do extrato do respecti-
vo contrato; 

 - Etapa II: até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Entrega da Minu-
ta Corrigida do Projeto Executivo, após terem sido feitas as correções solicitadas 
na análise da minuta pelo Órgão Ambiental e terem sido apresentados todos os 
volumes que caracterizam o Projeto Executivo de Engenharia, conforme explicitado 
neste Termo de Referência. 

11.2. O prazo de execução dos serviços ficará automaticamente suspenso ao final 
da Etapa I, aguardando emissão da Autorização Ambiental. 

11.3. O prazo contratual será reiniciado para a Etapa II, na data de emissão da Au-
torização Ambiental. 

 

12. Previsão de prorrogação do prazo 

 Sim. 
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 13. Sustentabilidade 

 Deverão ser apresentados os documentos constantes nos itens referentes 
ao Componente Ambiental: 

 - Anexo A – Plano de Controle Ambiental Simplificado (PCAS); 

 - Anexo B – Inventário Florestal; 

 - Anexo C – Documentação para Outorga das Águas; 

 - Anexo D – Projeto de Proteção Ambiental. 

 

14. Condições de Execução 

14.1. A empresa contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica do DER/PR, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a data da assinatura do Contrato: 

          - Plano de Trabalho para execução dos serviços, atendendo no mínimo, ao 
estabelecido neste Termo de Referência e no Manual de Gerenciamento de Proje-
tos Rodoviários; 

          - Composições dos preços unitários propostos dos serviços a serem execu-
tados, assinadas por engenheiro civil, como dispõe os artigos 13 e 14 da Lei Fede-
ral nº. 5194 de 24 de dezembro de 1966. 

14.2. A contratada deverá executar os serviços obedecendo às condições previstas 
nas normas relacionadas abaixo, comprometendo-se a refazer aqueles que se re-
velarem insatisfatórios ou deficientes, sem ônus para o DER/PR: 

 - Termo de Referência – Anexo 01 do Edital; 

 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários do 
DNIT; 

 - Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR; 

 - Especificações de Serviços Rodoviários do DER/PR; 

 - Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR; 

  - Especificações de Materiais para Serviços Rodoviários do DER/PR; 

  - Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias; 

 - Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias do DER/PR; 

 - Manual de Gerenciamento de Obra Rodoviárias do DER/PR; 

 - Normas da ABNT e outras aceitas internacionalmente. 

14.3. A contratada deve disponibilizar pessoal, equipe técnica, equipamentos e ve-
ículos, de sua propriedade ou locados de terceiros, na quantidade e pelo prazo ne-
cessário à perfeita execução dos serviços. 

14.4. A equipe técnica relacionada pela empresa para a execução dos serviços fica 
obrigada a realizar pessoal e diretamente os serviços objeto desta licitação. A 
substituição por parte da empresa de qualquer um dos componentes da equipe 
técnica proposta, somente será admitida se o currículo do técnico substituto for no 
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mínimo equivalente ao do técnico substituído, desde que autorizado pelo DER/PR. 

14.5. A contratada assume o compromisso de substituir do local dos serviços, no 
prazo máximo de 3 (três) dias corridos contados da data da notificação formal emi-
tida pelo DER/PR, qualquer funcionário que se revelar negligente, não habilitado 
ou que demonstre comportamento inadequado. 

14.6. Os empregados da empresa contratada não serão subordinados hierarqui-
camente ao DER/PR, por consequência, não possuirão qualquer vínculo emprega-
tício com o mesmo. A empresa contratada será responsável por todas as obriga-
ções, encargos sociais e tributos pertinentes, inclusive as decorrentes de dissídios 
coletivos de trabalho das respectivas categorias e as ações trabalhistas, bem co-
mo, por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser vítimas durante a 
execução dos serviços, questões, reclamações, demandas judiciais, ações e inde-
nizações. 

14.7. A contratada responderá diretamente por todos os danos e prejuízos causa-
dos a terceiros e ao DER/PR, por qualquer irregularidade praticada na execução 
dos serviços contratados, seja por ação, omissão ou negligência. 

14.8. Todas as questões trabalhistas, reclamações, demandas judiciais e indeniza-
ções oriundas de danos causados pela contratada, serão de sua única e inteira 
responsabilidade. 

14.9. A contratada deverá cumprir as determinações da Lei Federal nº. 6.514 de 22 
de dezembro de 1977, e da Portaria nº. 3.214 de 8 de junho de 1978 do Ministério 
do Trabalho, que dispõe sobre Segurança e Medicina do Trabalho, atendendo fi-
elmente às disposições a seguir transcritas, relativas à segurança ocupacional: 

a) Da sinalização: 

     - Previamente à execução dos serviços, deverá colocar e manter placas e bali-
zas indicadoras nos locais de trabalho, nas dimensões e cores constantes das 
normas adotadas pelo DER/PR; 

     - Poderão ser utilizados outros dispositivos de sinalização, tais como cones, ci-
lindros de trânsito, painéis verticais e sinalização noturna; 

     - O DER/PR, por meio do Gerente designado, reserva-se o direito de exigir a 
complementação dos dispositivos de segurança, sempre que constatar deficiência 
na sinalização implantada. 

b) Do transporte de funcionários: 

     - O transporte de pessoal até o local dos serviços será de exclusiva responsabi-
lidade da contratada, devendo atender à legislação de trânsito vigente, inclusive 
quanto à obtenção de licença para transporte de pessoal junto ao(s) órgão(s) rodo-
viário(s) competente(s). 

c) Equipamentos de Proteção Individual e vestimentas: 

    - Os funcionários deverão trabalhar devidamente uniformizados na cor laranja, 
com identificação visível da contratada; 

    - Os funcionários deverão trabalhar munidos de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual necessários e em acordo com as Normas de Segurança do Trabalho do 
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DER/PR; 

14.10. A contratada deve incluir em seu preço global proposto todos os custos ne-
cessários para a perfeita execução de todos os serviços necessários para a elabo-
ração do projeto, sendo que a contratada deve tomar conhecimento de todas as 
particularidades do trecho, não podendo assim alegar desconhecimento de even-
tuais dificuldades ao apresentar o projeto para aprovação pelo DER/PR. 

 

15. Obrigações da contratada 

15.1. Executar os serviços conforme especificações contidas neste Termo de Refe-
rência e em sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfei-
to cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equi-
pamentos, ferramentas e utensílios necessários ao atendimento do escopo. 

15.2. Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, dentro do prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem incorretos ou in-
completos. 

15.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

15.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciá-
rias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência 
não transfere responsabilidade ao DER/PR. 

15.5. Relatar ao DER/PR toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços. 

15.6. Impedir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (catorze) anos; nem permi-
tir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, pe-
rigoso ou insalubre. 

15.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

15.8. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado/Geral de Fornecedo-
res do Estado do Paraná, conforme legislação vigente. 

15.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cum-
primento do contrato. 

15.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inici-
almente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da lici-
tação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 104 da Lei Esta-
dual nº. 15.608 de 2007. 

15.11. Zelar pelo perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital, 
observando rigorosamente os prazos fixados. 

15.12. Assegurar que nos preços já estejam computados os impostos, frete, segu-
ro, materiais, taxas e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham rela-
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ção com o objeto. 

 

16. Obrigações do DER/PR 

16.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus ane-
xos. 

16.2. Exigir cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

16.3. Comunicar à contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularida-
des verificadas, fixando prazo para sua correção. 

16.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, a ser 
realizado pelo Gerente do Contrato. 

16.5. Efetuar pagamento à contratada no valor correspondente a execução do ser-
viço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

16.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura 
fornecida pela contratada, no que couber. 

16.7. Deixar de responder por quaisquer compromissos assumidos pela contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qual-
quer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus em-
pregados, prepostos e subordinados. 

16.8. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Edital e seus anexos. 

 

17. Garantia de contrato 

 Sim (5%). 

 

18. Medição 

18.1. A medição dos serviços será procedida mensalmente e somente será apro-
vada se os produtos apresentados estiverem de acordo com o avanço dos traba-
lhos previstos, da seguinte forma: 
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SERVIÇOS

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 100%

SONDAGENS GEOTÉCNICAS 100%

ENSAIOS GEOTÉCNICOS 100%

ENSAIOS E LEVANTAMENTOS DE CAMPO 100%

ESTUDOS PRELIMINARES

ESTUDO TOPOGRÁFICOS 100%

ESTUDOS HIDROLÓGICOS 100%

ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS 100%

ESTUDOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES 100%

PROJETOS

PROJETO GEOMÉTRICO 50% 50%

PROJETO DE TERRAPLENAGEM 50% 50%

PROJETO DE DRENAGEM E OAC 50% 50%

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 50% 50%

PROJETO DE SINALIZAÇÃO 50% 50%

PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 100%

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 50% 50%

PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO 50% 50%

PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 50% 50%

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL SIMPLIFICADO E INVENTÁRIO 

FLORESTAL
50% 50%

ORÇAMENTO 100%

SERVIÇOS GRÁFICOS

Impressão, montagem dos volumes e encadernação 100%

Mês 1 Mês 2 Mês 3

 

18.2. A Etapa II será iniciada na data da emissão da Autorização Ambiental - AA 
pelo órgão ambiental. 

18.3. As Notas Fiscais/Faturas de Prestação de Serviços e demais documentos 
exigidos pela legislação em vigor deverão ser apresentados após a efetivação das 
etapas apresentadas no Cronograma Físico e Financeiro a seguir: 
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Medição Atividades Mês 01 Mês 02 Mês 03

Levantamento topográfico

Sondagens geotécnicas

Ensaios geotécnicos

Ensaios e levantamentos de campo

Estudos topográficos

Estudos hidrológicos

Estudos geológicos e geotécnicos

Estudo de estabilidade de taludes

Projeto Geométrico

Projeto Terraplenagem

Projeto de Drenagem e OAC

Projeto de Pavimentação

Projeto de Sinalização

Plano de Execução de Obras

Projeto de Obras Complementares

Projeto de Obras de Contenção

Projeto de Desapropriação

Plano de Controle Ambiental Simplificado e Inventário 

Florestal

Orçamento

Entrega dos Volumes Finais aprovados

Emissão da Autorização Ambiental
Etapa II 

Etapa I 

Medição 2 

Medição 1 30,39%

Medição 3 34,92%

34,69%

 

18.4. As porcentagens previstas serão atribuídas ao valor total dos serviços contra-
tados, e consideram 100% dos serviços previstos de cada etapa. 

18.5. A Contratada deve apresentar ao Gerente do Contrato a respectiva Nota Fis-
cal para o devido atesto, bem como “Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)”, devida-
mente quitada, indicando o número da respectiva matrícula CEI junto ao INSS, re-
lativa ao objeto. 
 

19. Pagamento 

19.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda corrente do país, em até 
30 (trinta) dias corridos de prazo, contados da data de atesto na respectiva Nota 
Fiscal, desde que a contratada: 

         - Esteja com documentação fiscal e trabalhista regular junto ao Cadastro Uni-
ficado/Geral de Fornecedores do Estado do Paraná, no Sistema GMS; e 

         - Informe, expressamente, os dados da agência e conta corrente junto ao 
Banco do Brasil S/A. 

19.2. O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma de desembolso 
máximo por período a seguir: 
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Mês Valor mensal (R$) Valor acumulado (R$) 

1 75.354,42 75.354,42 

2 86.001,37 161.355,79 

3 86.583,45 247.939,24 

 

20. Reajuste 

20.1. Os preços contratuais, quando for o caso, estarão sujeitos a reajustamento, 
de acordo com o estabelecido no Anexo 11 do Edital e com a variação do seguinte 
índice, publicado na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio 
Vargas: 

 - Consultoria: Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Obras 
Rodoviárias – Consultoria (coluna 39). 

20.2. Quando couber reajustamento, o vencimento da(s) fatura(s) dar-se-á no 
mesmo prazo previsto para pagamento dos serviços. 

 

21. Fiscalização dos serviços 

 A execução dos serviços será fiscalizada pelo Gerente do Contrato designa-
do na respectiva Ordem de Serviço, que estabelecerá a data para início dos traba-
lhos. 

 

22. Sanções administrativas 

 Conforme disposições previstas no Edital. 

 

23. Subcontratação 

 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto, visto que a 
capacidade técnica da empresa possui peso preponderante no julgamento da pro-
posta, não cabendo a transferência de parcelas do objeto a terceiros cuja experi-
ência técnica não tenha sido devidamente apurada pelo processo licitatório. 

 

24. Recebimento dos serviços 

24.1. Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva. 

24.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente mediante termo circunstancia-
do, emitido pelo Gerente de Obras e Serviços após a conclusão do objeto contra-
tual, em até 15 (quinze) dias da comunicação oficial feita pela contratada. 

24.3. A contratada deverá comunicar o término da execução dos serviços ao 
DER/PR até a data limite prevista para o cumprimento do objeto contratual. 

24.4. Os serviços serão recebidos definitivamente mediante termo de Entrega e 
Recebimento, assinado pela Comissão de Recebimento deste DER/PR e pelos re-
presentantes legal e técnico da contratada, em até 90 (noventa) dias corridos, con-
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tados da emissão do recebimento provisório. 

24.5. No Termo de Entrega e Recebimento Definitivo o DER/PR deverá ser repre-
sentado pelo: 

a) Diretor Técnico; 

b) Superintendente Regional; 

c) Gerente de Obras e Serviços. 

24.6. No Termo de Entrega e Recebimento Definitivo a Contratada deverá ser re-
presentada: 

a) Por seu representante ou responsável legal; e 

b) Pelo engenheiro responsável técnico que atuou na execução dos serviços. 

 

25. Alteração subjetiva 

 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, 
cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) Observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigi-
dos na licitação original; 

b) Mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

c) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; 

d) Tenha anuência expressa do contratante à continuidade do contrato. 

 

26. Informações sobre o projeto 

26.1. O projeto executivo, objeto deste termo de referência, tem como objetivo a 
elaboração de estudos e projetos para avaliar as condições de estabilidade do re-
ferido talude, e corrigir as deficiências encontradas visando a segurança do corpo 
estradal e dos usuários. 

26.2. O escopo básico previsto para o projeto executivo é aqui definido como o 
conjunto mínimo de atividades para o desenvolvimento dos estudos e soluções na 
definição dos projetos. 

26.3. As atividades específicas não previstas neste edital, porém necessárias ao 
desenvolvimento dos projetos, deverão ser apresentadas pela empresa contratada, 
e serão objeto de análise e aprovação pelo DER/PR. 

26.4. Caso não tenham sido especificados em qualquer dos itens abordados a se-
guir, os estudos e projetos a serem elaborados deverão seguir o estabelecido nos 
seguintes documentos: 

- Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR; 

- Publicação IPR 726/2006: Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos 
e Projetos Rodoviários: Escopos básicos/Instruções de Serviço –EB-112: Projeto 
Executivo de Engenharia para Estabilização de Taludes de Rodovias; 
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- Publicação IPR 727/2006: Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos 
e Projetos Rodoviários: Instruções para Apresentação de Relatórios – IAR-12: Pro-
jeto Executivo de Engenharia para Estabilização dos Taludes de Rodovias; 

- Publicação IPR 742/2010: Manual de Implantação Básica de Rodovia – 
Anexo D: Obras de Estabilização de Taludes. 

 

27. Particularidades do trecho 

27.1. O projeto será desenvolvido para a contenção e/ou estabilização de talude na 
rodovia PR-466, no trecho Entr. BR-153 – Rio Iguaçu (Ponte Manuel Ribas) (União 
da Vitória), entre os km 429,90 e 430,20, com uma extensão de 300 metros e altu-
ra média de 30 metros, resultando em aproximadamente 9.000 m² de área de face. 

27.2. Deverão ser previstas todas as obras necessárias para a contenção e/ou es-
tabilização do talude, considerando as soluções constantes no Anexo D do Manual 
de Implantação Básica de Rodovia (Publicação IPR 742/2010) ou outras cabíveis, 
para atender aos critérios técnicos definidos nesse termo de referência. 

27.3. Devem ser realizados estudos hidrológicos para verificação do funcionamen-
to hidráulico dos dispositivos de drenagem e de obras de arte correntes existentes, 
e prever substituição dos dispositivos precários ou que não atendem à demanda 
de vazão. As obras-de-arte correntes devem ser avaliadas também quanto a ocor-
rência de erosão, e projetado novos dispositivos, ou reparos nos dispositivos exis-
tentes, caso exista esta ocorrência. 

 

28. Fases de projeto 

O Projeto Executivo de Engenharia deverá ser desenvolvido ao longo de 
duas fases: 

- Fase preliminar; 

- Fase de Projeto Executivo. 

Para que seja realizada a respectiva medição mensal, durante todas as fa-
ses deverão ser apresentados, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, RELATÓRIO 
TÉCNICO MENSAL DE ATIVIDADES, referente a um período de 30 (trinta) dias 
consecutivos, durante toda vigência do Contrato, de acordo com o preconizado no 
Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e determinações 
deste Edital, com a finalidade de mostrar o andamento dos serviços contratuais re-
alizados, apresentar fatos que possam afetar o prosseguimento, permitir a tomada 
de decisões quanto à continuidade normal dos trabalhos, fornecer elementos que 
permitam uma adequada avaliação do desempenho da empresa em suas obriga-
ções contratuais. 

 

28.1. Fase preliminar 

Esta fase se caracteriza pela coleta e análise das informações existentes e 
pelo desenvolvimento de estudos, avaliações e serviços, em nível Preliminar, que 
permitam a identificação das diversas soluções a serem propostas. 
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Devem ser elaborados planos de sondagem e programação de ensaios de 
laboratório, bem como executados os estudos topográficos, geotécnicos e hidroló-
gicos. 

Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

28.1.1. Estudos hidrológicos 

Os estudos hidrológicos terão por objetivo a determinação de todos os ele-
mentos necessários à execução de um projeto de drenagem de cada área instável, 
para eliminar a influência da ação da água, quer precipitada ou urgente, nas possí-
veis causas de instabilidade. Devem ser desenvolvidos, onde couber, segundo a 
metodologia exposta na Instrução de Serviço IS-203: Estudos Hidrológicos – Fase 
Preliminar e Definitiva. 

Serão desenvolvidas segundo a seguinte sistemática: 

 

28.1.1.1. Coleta e processamento de dados 

- Delimitação e confrontação das bacias de captação que contribuem direta 
ou indiretamente para as áreas não estabilizadas; 

- Determinação dos elementos físicos das bacias de captação (como área, 
talvegue, declividade); 

- Determinação do índice pluviométrico médio anual; 

- Determinação da máxima, média e mínima altura de chuva mensal; 

- Determinação de curvas de intensidade-duração-frequência e altura-
duração-frequência para o tempo de recorrência a ser estabelecido. 

 

28.1.1.2. Levantamento dos elementos de cada bacia de captação 

- Estudo detalhado do recobrimento vegetal de cada bacia de captação con-
tribuinte para a área não estabilizada; 

- Coleta dos elementos dados pelos estudos geológicos nos diversos hori-
zontes, notadamente de camadas de solo argiloso e/ou siltoso (impermeável); 

- Contatos de perfis de solos com marcantes diferenças de permeabilidade; 

- Identificação de possível presença de lençol freático em cotas elevadas; 

- Verificação, nas áreas não estabilizadas ou em suas proximidades, da 
existência de depressões, pontos de acumulação de águas precipitadas e conse-
quentes infiltrações entre diversas camadas; 

- Verificação da existência eventual de fontes naturais de água livre ou umi-
dade elevada em cortes, ravinas e talvegues; 

- Permeabilidade dos solos nas áreas não estabilizadas e regiões vizinhas. 
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28.1.1.3. Análise dos elementos coletados 

De acordo com os elementos coletados, será procedida análise pormenori-
zada a fim de caracterizar os seguintes elementos: 

- Coeficiente de escoamento superficial das bacias de captação das áreas 
não estabilizadas; 

- Fixação da precipitação sobre a região (por m²); 

- Estudo das possíveis áreas de infiltração das águas precipitadas das baci-
as de captação contribuintes direta ou indiretamente, sobre as áreas não estabili-
zadas; 

- Estudo da percolação da água nas áreas não estabilizadas e nas regiões 
vizinhas; 

- Estudo da percolação da água sobre as possíveis camadas de baixa per-
meabilidade (silte e/ou argila). 

 

28.1.1.4. Determinação da descarga de projeto 

Com base nos elementos hidrogeológicos deverão ser determinadas as 
descargas de projeto para as obras de drenagem superficial e de drenagem sub-
superficial, sub-horizontal e profunda. 

 

28.1.2. Estudos geotécnicos 

Os estudos geotécnicos terão por objetivo a obtenção das informações geo-
lógico-geotécnicas necessárias à análise e detalhamento das soluções propostas, 
relacionadas com o escorregamento ou tombamento de blocos rochosos, movi-
mentos de massa de solo em cortes e encostas adjacentes à rodovia, movimenta-
ção de massa de tálus, instabilidade de aterros, declividade do talude e erosões. 
Serão desenvolvidos com base na seguinte metodologia: 

a) Aprovação prévia das localizações, tipos, quantidades, extensões e profundida-
des das sondagens e ensaios; 

b) Obtenção de elementos existentes relacionados com o trecho, incluindo levan-
tamento histórico dos acidentes ocorridos, sondagens e ensaios executados ante-
riormente para projetos em áreas adjacentes, estudos, relatórios, bibliografia e ou-
tros. 

c) Interpretação preliminar de fotografias aéreas, visando a localização das princi-
pais feições do relevo, drenagem, estruturas geológicas e demais elementos de 
interesse; 

d) Levantamento de campo visando a confirmação e complementação dos dados 
interpretados nas fotos; 

e) Localização em planta e mapeamento geofísico/geotécnico dos segmentos ou 
pontos críticos, com cadastramento geotécnico, análise das causas e tipo de pro-
blemas e proposta de solução para cada caso; 

f) Perfis de sondagem: os perfis de sondagem devem ter escala homogênea e con-
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ter, no mínimo, os seguintes elementos: 

- Referência de nível; 

- Posição do nível d’água (NA); 

- Tipo de sondagem; 

- Tipo de amostrador; 

- Contatos de horizontes e profundidades; 

- Legenda gráfica dos materiais; 

- Descrição sumária dos horizontes sondados; 

- Cota do topo do furo de sondagem. 

Deverá ser fornecida planta com localização de todas as sondagens e 
amostragens dos ensaios executados, devidamente amarrados a pontos conheci-
dos de fácil identificação. 

 

28.1.3. Estudos topográficos 

Os estudos topográficos devem constar de: 

a) Plantas com curvas de nível de metro a metro; 

b) Seções transversais nas escalas 1:100, 1:200 ou 1:500, dependendo da locali-
zação do talude; 

c) Locação de lascas e placas rochosas e matacões, perfeitamente amarradas, 
permitindo a fácil identificação no campo na fase de execução das obras; 

d) Locação das obras de drenagem existentes; 

e) Apresentação em planta dos marcos de referência; 

f) Identificação das posições das seções em relação a eventual cunha de desliza-
mento; 

g) Apresentação das convenções adotadas; 

h) Amarrações das sondagens a pontos fixos e indicação dos respectivos perfis; 

i) Seções transversais, entre offsets, no mínimo três em cada talude, abrangendo a 
região afetada, os levantamentos e as amarrações necessárias; 

j) Apresentação da área de captação pluviométrica que influencia na drenagem do 
talude estudado. 

Os levantamentos topográficos devem ser realizados por processos conven-
cionais, segundo metodologia apresentada na Instrução de Serviço IS-204: Estu-
dos Topográficos para Projetos Básicos de Engenharia para Construção de Rodo-
vias Rurais, Fases Preliminar e de Projeto Básico. 

 

28.1.4. Análise de estabilidade 

Com base nos dados obtidos nos estudos anteriores, deverá ser procedida 
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a análise de estabilidade.  

28.1.5. Apresentação do Relatório Preliminar 

 Ao término da Fase Preliminar será apresentado o Relatório Preliminar do 
projeto, o qual será constituído pelo volume discriminado a seguir. 

 

Relatório Preliminar 

Volume Título Formato Nº de vias 

1 
Relatório dos Estudos Preliminares: 

Memória Descritiva dos Estudos Preliminares Realizados 
A4 01 

  

 O Relatório Preliminar deverá conter a memória descritiva e justificativa 
dos estudos realizados, suas conclusões, e suas recomendações principalmente 
quanto à continuidade dos trabalhos na fase seguinte. Deverá apresentar: 

 a) SUMÁRIO 

 Indicando a paginação de início de cada capítulo, item e subitem do texto 
do Relatório. 

 b) APRESENTAÇÃO 

 Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 - Identificação da empresa; 

 - Identificação da Superintendência do DER/PR; 

 - Identificação do Volume e Relatório; 

 - Identificação do Projeto; 

 - Identificação da rodovia (trecho, subtrecho e código no SRE); 

 - Número do contrato. 

 Ilustrando graficamente a Apresentação, deverá ser apresentado o Mapa 
de Situação do trecho objeto dos serviços. 

 A Apresentação do Relatório deverá conter, ao seu final, a identificação e 
assinatura do Coordenador Geral dos trabalhos que estão sendo realizados. 

 c) ESTUDOS REALIZADOS 

 Descrevendo, de forma abrangente, a natureza dos estudos realizados 
nesta Fase Preliminar, os procedimentos metodológicos empregados para tanto, e 
os resultados obtidos. Estes textos devem ser ilustrados com todos os quadros, 
gráficos e desenhos julgados pertinentes. 

 Devem ser abordados os seguintes temas: 

 - Estudos hidrológicos; 

 - Estudos geotécnicos; 

 - Estudos topográficos; 
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 - Análise de estabilidade. 

 A documentação gráfica dos estudos realizados pode ser apresentada em 
volume anexo, em pranchas no formato A3. 

 d) CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Expondo, de forma clara e concisa, as conclusões chegadas a partir dos 
resultados obtidos com a realização dos estudos, e as recomendações que se fa-
zem necessárias, principalmente para a continuidade dos trabalhos. 

 e) TERMO DE ENCERRAMENTO 

 Deve ser apresentado o Termo de Encerramento identificando o Volume e 
o Relatório, e assinalando o número de folhas que o constituem. 

 

28.2. Fase de Projeto Executivo 

Nesta fase deverá ser selecionada a solução técnica mais adequada, dentre 
as alternativas identificadas, e procedido o seu detalhamento a nível executivo. 

São as seguintes soluções técnicas que usualmente são recomendadas pa-
ra estabilização de taludes de rodovias: cortinas atirantadas, terra armada, muro 
de arrimo, muro de gabião, muro rip-rap, muro estaqueado, drenos sub-horizontais 
entre outros. 

As características técnicas destas obras e os procedimentos para construí-
las estão expressos na Publicação IPR 742/2010: Manual de Implantação Básica 
de Rodovia – Anexo D: Obras de Estabilização de Taludes. 

 No caso do projeto de estrutura de arrimo, deverá ser projetada a drena-
gem interna desta, visando aliviar as pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas do 
lençol d’água, existentes nas proximidades da obra, reduzindo-se o empuxo total 
sobre a referida estrutura. 

 Quando a causa da instabilidade for decorrente da elevação do lençol 
freático ou do nível piezométrico de lençóis confinados, recomenda-se a utilização 
de drenos sub-horizontais. Nos casos de escorregamentos de elevadas proporções 
esta é, por vezes, a única solução econômica a que se pode recorrer, conforme 
indicado na Publicação IPR-724: Manual de Drenagem de Rodovias. 

São as seguintes atividades a serem desenvolvidas nesta fase: 

 

28.2.1. Projeto de Drenagem 

O projeto de drenagem tem por objetivo definir os dispositivos destinados a: 

a) Impedir que as águas precipitadas nas bacias contribuintes atinjam, quer 
sejam subterrâneas ou superficiais, tanto as áreas protegidas das superfícies dos 
taludes como as não estabilizadas, conduzindo-as para locais seguros; 

b) Remover as águas procedentes de nascentes e acumuladas em depres-
sões; 

c) Eliminar ou reduzir a umidade nas áreas onde o corpo estradal possa ser 
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afetado; 

Com os dados obtidos nos estudos hidrológicos, serão dimensionados os 
dispositivos de drenagem destinados a conduzir as águas de forma a atender os 
objetivos citados. 

 

28.2.2. Detalhamento do projeto 

Compreende o detalhamento da solução técnica selecionada, obedecendo a 
escala de prioridades definida na fase de estudos, incluindo cálculos, detalhamen-
tos, plantas, seções etc., necessários à completa elucidação do projeto e orçamen-
to para a estabilização de cada talude. 

Sempre que necessário deve ser proposto o monitoramento da encosta, vi-
sando observar o comportamento do maciço e confirmar o acerto da solução técni-
ca adotada. 

 

28.2.3 - Componente Ambiental / Projeto de Proteção Ambiental 

Nesta fase, devem ser elaboradas e apresentadas as informações para o 
atendimento às exigências ambientais, além dos estudos ambientais elaborados 
para o empreendimento, que devem obedecer ao preconizado nos anexos A, B e 
C de Componente Ambiental.  

A equipe responsável pela elaboração dos Estudos Ambientais deve intera-
gir com todas as demais equipes para que os diferentes itens de projeto desenvol-
vidos atendam aos requisitos técnicos de engenharia e, ao mesmo tempo, estejam 
sincronizados com a proteção do meio ambiente. O conteúdo mínimo do Compo-
nente Ambiental deverá contemplar: 

- Elaboração do Diagnóstico Ambiental; 

- Levantamentos de Passivos Ambientais e proposta de correção; 

- Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais; 

- Estabelecimento do Prognóstico Ambiental; 

- Medidas de Proteção Ambiental; 

- Quantificação e orçamentação do Projeto Básico Ambiental. 

Também deverá ser apresentado o Projeto de Proteção Ambiental, obser-
vando o disposto na Orientação Técnica OT001/2006 do Instituto Brasileiro de Au-
ditorias de Obras Públicas, disponível em: http://www.ibraop.org.br/orientacoes-
tecnicas/, especificamente o contido na Tabela 6.2 – Projeto de Proteção Ambien-
tal. 

Destaca-se o necessário cuidado para as interferências com os mananciais, 
unidades de conservação e demais áreas ambientalmente protegidas e/ou sensí-
veis, para os quais devem ser previstos dispositivos de proteção e controle, com a 
finalidade de evitar, ou mitigar, os impactos decorrentes do empreendimento. De-
verá ser feito um levantamento indicando os locais de bota-fora empréstimos, jazi-
das, pedreiras, passivo ambiental e pontos notáveis; possíveis tratamentos de jazi-
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das, empréstimos, áreas de uso e outras, caso existam; lista de espécies vegetais 
a empregar, fonte de aquisições, técnicas de plantio e de conservação 

Nesta fase devem estar concluídos todos os documentos necessários para 
requerer as outorgas junto ao Instituto das Águas, o Inventário Florestal e o Plano 
de Controle Ambiental Simplificado. 

 

28.2.4. Apresentação do Relatório Final do Projeto Executivo 

 Ao término da fase de projeto executivo, deverá ser apresentado o relató-
rio Final do Projeto Executivo, inicialmente sob a forma de minuta. Após análise e 
aprovação do DER/PR, deverá ser apresentado sob a forma de Impressão Definiti-
va. 

 O Relatório Final do Projeto Executivo deverá ser constituído pelos seguin-
tes volumes: 

 

Relatório Final de Projeto Executivo 

Volume Título 

Formato/ 

Nº de vias 

Minuta 
Impressão 
definitiva 

1 Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência A4 / 01 A4 / 05 

2 Projeto de Execução A1 / A3 / 01 A3 / 05 

3 Memória Justificativa A4 / 01 A4 / 05 

3A Estudos Geotécnicos A4 / 01 A4 / 05 

3B Memória de Cálculo das Estruturas A4 / 01 A4 / 05 

3C Cálculo de Volumes e Notas de Serviços de Terraplenagem A4 / 01 A4 / 05 

3D Projeto de Desapropriação A4 / 01 A4 / 05 

4 Orçamento das Obras A4 / 01 A4 / 05 

5A 
Componente Ambiental - Plano de Controle Ambiental Simplifi-
cado – PCAS 

A4/01 A4/05 

5B Componente Ambiental – Inventário Florestal A4/01 A4/05 

5C 
Componente Ambiental – Documentação para Outorga das 
Águas 

A4/01 A4/05 

5D Componente Ambiental – Projeto de Proteção Ambiental A4/01 A4/05 

 

VOLUME 1: Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência 

 O Volume 1: Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência deverá 
conter a descrição sucinta e resumida das soluções propostas para a execução 
dos serviços e obras necessárias, dos estudos e itens de projetos elaborados para 
tanto, inclusive a orçamentação destes serviços e obras, além de fornecer os ele-
mentos necessários para a licitação das obras tais como: Especificações, Plano de 
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Execução da Obra, Cronogramas, Equipes etc. 

 Deve ser estruturado da seguinte forma: 

  a) SUMÁRIO 

 Indicando a paginação de início de cada capítulo, item e subitem do texto 
do Relatório. 

 b) APRESENTAÇÃO 

 Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 - Identificação da empresa; 

 - Identificação da Superintendência do DER/PR; 

 - Identificação do Volume e Relatório; 

 - Identificação do Projeto; 

 - Identificação da rodovia (trecho, subtrecho e código no SRE); 

 - Número do contrato. 

 Ilustrando graficamente a Apresentação, deverá ser apresentado o Mapa 
de Situação do trecho objeto dos serviços. 

 A Apresentação do Relatório deverá conter, ao seu final, a identificação e 
assinatura do Coordenador Geral dos trabalhos que estão sendo realizados. 

 c) RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 Expondo, de forma sucinta e resumida, as soluções propostas para a es-
tabilização dos taludes do trecho viário objeto do Projeto Elaborado. 

 Devem ser abordadas separadamente todas as soluções propostas a par-
tir da elaboração dos itens do Projeto Executivo. 

 d) ESTUDOS REALIZADOS 

 Descrevendo, sempre de forma sucinta e resumida, os estudos realizados 
e seus resultados. 

 Devem ser abordados: 

 - Estudos hidrológicos; 

 - Estudos geotécnicos; 

 - Estudos topográficos; 

 - Análise de estabilidade; 

 e) ITENS DE PROJETO ELABORADOS 

 Descrevendo resumidamente os itens de projeto elaborados que serviram 
de fundamento para o estabelecimento das soluções propostas: 

 - Projeto de Terraplenagem; 

 - Projeto de Drenagem; 

 - Projeto de Obras de Contenção; 
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 - Projeto de Obras Complementares; 

 - Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento; 

 - Componente Ambiental / Projeto de Proteção Ambiental. 

 Ilustrando estes textos devem ser apresentados quadros, gráficos e dese-
nhos julgados pertinentes. 

 f) QUADRO DE QUANTIDADES 

 Devem ser apresentados os Quadros das Quantidades de Serviços previs-
tas para todos os itens de projeto, levando-se em consideração a codificação e a 
itemização constantes do Referencial de Preços do DER/PR. 

  g) PLANO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 - Fatores condicionantes: 

 Localização do segmento viário objeto das obras; 

 Apoio logístico e condições de acesso. 

 - Organização e prazos: 

 Cronograma de execução das obras; 

 Relação de pessoal técnico necessário à execução das obras; 

 Relação de equipamento mínimo para execução das obras; 

 Esquema do canteiro de obras; 

 Plano de ataque dos serviços: 

o Frentes de serviço; 

o Sequência executiva. 

 h) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 Deve-se relacionar as Especificações de Serviços Rodoviários do 
DER/PR, aplicáveis em cada caso, e as Especificações Particulares e/ou Comple-
mentares que forem necessárias. 

 i) TERMO DE REFERÊNCIA 

 Apresentando cópia do Termo de Referência do Edital originário do Proje-
to elaborado. 

 j) PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS 

 Deve-se apresentar a relação dos profissionais de nível superior respon-
sáveis pela elaboração de cada um dos itens constituintes do Projeto, incluindo o 
Engenheiro Coordenador. 

 Devem também ser apresentadas cópias dos Atestados de Responsabili-
dade Técnica (ART) destes profissionais, emitidos pelo CREA. 

 k) TERMO DE ENCERRAMENTO 
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 Apresentar Termo de Encerramento identificando o Volume e o Relatório, 
e assinalando o número de folhas que o constituem. 

 

VOLUME 2: Projeto de Execução 

 O Volume 2: Projeto de Execução deverá conter toda a documentação 
gráfica ilustrativa do Projeto Executivo elaborado. 

 a) SUMÁRIO 

 Fornecendo a identificação dos desenhos, quadros e gráficos que com-
põem este Volume 2, e suas numerações. 

 b) MAPA DE SITUAÇÃO 

 Apresentando o Mapa de Situação do trecho objeto dos serviços, incluin-
do: 

 - Mapa do Paraná, destacando-se onde se desenvolve o trecho; 

 - Mapa da região de interesse dos trabalhos, com detalhes suficientes pa-
ra caracterizar a sua situação dentro da malha viária regional. 

 A legenda de todo o conjunto incluirá as informações: rodovia, trecho, sub-
trecho, segmento, extensão e código do SRE. Todo o conjunto deverá estar incluí-
do em uma folha formato A3 (Minuta e Impressão Definitiva). 

 c) PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

 Contendo: 

 - Desenho das seções transversais de terraplenagem; 

 - Quadro de cálculo de volumes; 

 - Esquema linear da distribuição de volumes; 

 - Gráfico de localização das origens de materiais e bota-fora. 

 d) PROJETO DE DRENAGEM 

 Contendo: 

 - Esquemas dos sistemas de drenagem projetados; 

 - Projeto tipo dos dispositivos de drenagem; 

 - Notas de serviço de drenagem. 

 e) PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO 

 Contendo: 

 - Desenho das seções transversais típicas das obras de contenção proje-
tadas; 

 - Representação gráfica dos projetos de cada obra, contendo: 

 Características estruturais das obras projetadas; 

 Plantas com detalhes construtivos. 
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 f) PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

 Contendo: 

 - Projetos tipo; 

 - Plantas de detalhes construtivos; 

 - Notas de serviço das obras complementares 

 g) PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO 

 Contendo: 

 - Planta esquemática do Canteiro de Obras e Acampamento; 

 - Detalhes construtivos. 

 h) COMPONENTE AMBIENTAL / PROJETO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Deve conter no mínimo: 

- Representação gráfica das soluções propostas, em correspondência com 
as medidas de proteção ambiental definidas; 

- Detalhamento em nível compatível com todas as soluções propostas; 

- Diagrama unifilar, com identificação de todas as áreas cadastradas, inclu-
sive as áreas legalmente protegidas, transposições de áreas urbanas, rios, riachos, 
e eventuais mananciais objeto de captação para consumo humano, bem como ou-
tros “Pontos Notáveis” interferentes. 

 Também deverá ser observado o disposto na Orientação Técnica 
OT001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Públicas, disponível em: 
http://www.ibraop.org.br/orientacoes-tecnicas/, especificamente o contido na Tabe-
la 6.2 –Projeto de Proteção Ambiental. 

 i) TERMO DE ENCERRAMENTO 

 Apresentar Termo de Encerramento identificando o Volume e o Relatório, 
e assinalando o número de folhas que o constituem. 

 

VOLUME 3: Memória Justificativa 

 O Volume 3: Memória Justificativa deverá conter a memória descritiva e 
justificativa do Projeto Executivo elaborado, descrevendo de forma ampla e abran-
gente os estudos realizados e os itens de projeto executivo elaborados, suas con-
clusões e recomendações. 

 Devem ser detalhados os critérios adotados na elaboração do projeto, os 
procedimentos metodológicos empregados para tanto os cálculos efetuados e as 
soluções propostas para a execução das obras. 

 O Volume 3: Memória Justificativa deverá ser estruturado da seguinte for-
ma: 

 a) SUMÁRIO 

 Indicando a paginação de início de cada capítulo, item e subitem do texto 
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do Relatório. 

 b) APRESENTAÇÃO 

 Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 - Identificação da empresa; 

 - Identificação da Superintendência do DER/PR; 

 - Identificação do Volume e Relatório; 

 - Identificação do Projeto; 

 - Identificação da rodovia (trecho, subtrecho e código no SRE); 

 - Número do contrato. 

 Ilustrando graficamente a Apresentação, deverá ser apresentado o Mapa 
de Situação do trecho objeto dos serviços. 

 A Apresentação do Relatório deverá conter, ao seu final, a identificação e 
assinatura do Coordenador Geral dos trabalhos que estão sendo realizados. 

 c) ESTUDOS REALIZADOS 

 Descrevendo o justificando, de maneira ampla e abrangente, os estudos 
realizados e os resultados obtidos. Deverá abordar os seguintes temas: 

 - Estudos topográficos;  

 - Estudos hidrológicos; 

 - Estudos geotécnicos; 

 - Análise de estabilidade; 

 Ilustrando este texto devem ser apresentados todos os quadros, gráficos e 
desenhos julgados pertinentes. 

 d) ITENS DE PROJETO ELABORADOS 

 Descrevendo e justificando, de maneira ampla e abrangente, os itens de 
projeto executivo elaborados, suas conclusões e recomendações. Deverá abordar 
os seguintes temas: 

 - Projeto de Terraplenagem; 

 - Projeto de Drenagem; 

 - Projeto de Obras de Contenção; 

 - Projeto de Obras Complementares; 

 - Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento. 

 - Componente Ambiental / Projeto de Proteção Ambiental 

 e) QUADROS DE QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
QUANTIDADES 

Devem ser apresentados os Quadros das Quantidades de Serviços previs-

tas para todos os itens de projeto, levando-se em consideração a codificação e a 
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itemização constantes do Referencial de Preços do DER/PR.  

Também devem ser demonstrados todos os cálculos e/ou métodos de ob-

tenção das quantidades de cada serviço previsto no projeto. 

 O Volume 3: Memória Justificativa será complementado com os volumes 
relacionados a seguir: 

 - Volume 3A: Estudos Geotécnicos; 

 - Volume 3B: Memória de Cálculo das Estruturas; 

 - Volume 3C: Cálculo de Volumes e Notas de Serviço de Terraplenagem; 

 - Volume 3D: Projeto de Desapropriação (caso necessário); 

 f) TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

VOLUME 3A: Estudos Geotécnicos 

 O Volume 3A: Estudos Geotécnicos deverá conter as fichas de campo e 
as fichas resumo dos trabalhos de campo, bem como demais ensaios realizados 
para os Estudos Geotécnicos. 

 Deverá ser estruturado da seguinte forma: 

 a) SUMÁRIO; 

 b) APRESENTAÇÃO / MAPA DE SITUAÇÃO; 

 c) ESTUDOS GEOTÉCNICOS; 

 d) TERMO DE ENCERRAMENTO. 

 

VOLUME 3B: Memória de Cálculo das Estruturas 

 O Volume 3B: Memória de Cálculo das Estruturas deverá conter as memó-
rias de cálculo das estruturas projetadas. 

 Deverá ser estruturado da seguinte forma: 

 a) SUMÁRIO; 

 b) APRESENTAÇÃO / MAPA DE SITUAÇÃO; 

 c) MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ESTRUTURAS; 

 d) TERMO DE ENCERRAMENTO. 

 

VOLUME 3C: Cálculo de Volumes e Notas de Serviço de Terraplenagem 

 O Volume 3C: Cálculo de Volumes e Notas de Serviço de Terraplenagem 
deverá conter as memórias de cálculo dos volumes de terraplenagem e as respec-
tivas notas de serviço. 

 Deverá ser estruturado da seguinte forma: 
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 a) SUMÁRIO; 

 b) APRESENTAÇÃO / MAPA DE SITUAÇÃO; 

 c) MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS VOLUMES DE TERRAPLENAGEM; 

 d) NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM; 

 e) TERMO DE ENCERRAMENTO. 

  

VOLUME 3D: Projeto de Desapropriação 

O Projeto de Desapropriação é baseado no cadastro individual de imóveis, 

plantas e memoriais - exemplos nos Anexos de Desapropriação 1 a 4; 

Deve ser verificado junto ao DER/PR se há na rodovia existente algum DUP 

- Decreto/ Portaria de Utilidade Pública a ser respeitado. Mesmo sem decreto, as 

áreas do leito da rodovia existente ou outros logradouros públicos não devem en-

trar no cálculo do valor da indenização mas devem estar citadas em planta. 

As propriedades devem ser numeradas de forma crescente acompanhando 

a numeração do estaqueamento do projeto geométrico. Após a numeração deve 

estar a letra "D" para imóveis a direita do eixo, letra "E" para imóveis à esquerda do 

eixo e "M" para imóveis cortados ao meio pelo eixo projetado; 

Plantas, tabelas, memoriais e formulários devem ser apresentados e entre-

gues também em forma digital, para os softwares Arquivos "AutoCAD - dwg", "Mi-

crosoft Excel - xlsx" e "Microsoft Word - docx". 

 O levantamento topográfico utilizado para desapropriação deverá ter ART 

recolhida, esta deve ser citada na planta e no memorial de cada área a desapro-

priar. 

 

Opinião sobre preços de mercado imobiliário: 

 Para áreas rurais: Apresentar opinião de preço médio de mercado das ter-

ras, para agricultura, pecuária e para preservação ambiental (lindeiras a área do 

projeto).  

 Para áreas urbanas: Apresentar opinião de preço médio de mercado dos 

terrenos urbanizáveis e urbanizadas. 

 No momento das opiniões de preço médio o trecho do projeto pode ser divi-

dido em áreas homogêneas quanto ao uso do solo, zoneamento urbano ou propos-
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ta do agente imobiliário consultado. 

 Opiniões devem ser de forma escrita, de três imobiliárias ou corretores de 

imóveis com CRECI visível e assinadas. 

 As opiniões de mercado não podem ter mais de dois meses em relação à 

data da entrega definitiva do projeto 

 

Planta Geral e Quadro Geral: 

 Um mosaico (planta geral de localização) deve ser apresentado, georrefe-

renciada em UTM/ SIRGAS 2000 e escala 1:2000, mostrando no mínimo: eixo, 

bordo, faixa de domínio, estaqueamento da rodovia existente; faixa non aedificandi 

e as benfeitorias nela existentes; benfeitorias que existam dentro da faixa de domí-

nio existente; divisas dos imóveis e código deles; Posicionamento de saia de corte 

e aterro; elementos de drenagem colocados após as saias de corte e aterro; inter-

cessões com a rodovia; hidrografia; acessos a rodovia; Localização dos Vértices 

da Rede de Apoio Básico. 

Uma tabela resumo (planilha) deve conter: a listagem dos imóveis afetados 

pela desapropriação; nome do proprietário/ posseiro; seu endereço; telefone de 

contato; localização do imóvel em relação ao eixo (estaca inicial e final); área a ser 

desapropriada (de terra e de edificações), número da matrícula/ transcrição/ identi-

ficação da escritura; situação quanto ao uso (posse ou propriedade); soma das 

áreas de terra de todos os imóveis a serem desapropriados; as propriedades deve-

rão estar classificadas também quanto a sua localização, se urbana ou rural, além 

do uso do solo (agrícola, pecuária, silvicultura, residencial, comercial, prestação de 

serviços, entre outros).  

Quando atingida edificação de uso residencial deve ser observado se a 

mesma é a única residência do ocupante. Quando a mesma for alugada ou cedida 

também deve ser observado no quadro geral.    

 

Estudo Individual dos Imóveis: 

 É formado por: 

- Formulário de cadastro com informações dos imóveis e dos proprietários/ 

posseiros (documentação comprobatória); 
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- Plantas do imóvel: da área a ser desapropriada. 

- Memoriais descritivo dos vértices, distâncias e confrontantes: da área a 

desapropriar, atendendo a Lei Federal no 5.570/ 2005 e posteriores. 

- Quantificação física de benfeitorias. 

a) Formulário de Cadastro de Imóveis e dos Proprietários/ Posseiros 

O formulário de cadastro deve possuir informações sobre a posse, uso e 

principalmente o domínio da propriedade das terras e benfeitorias, tais como: cópia 

do registro de imóveis; escrituras, contratos de compra e venda, cessão, etc., bem 

como informações sobre o imóvel: C.C.I.R; N.I.R.F.; indicador fiscal/ IPTU. 

O formulário de cadastro deve conter a documentação completa de Pessoa 

Física e/ou Jurídica (proprietários ou posseiros): endereço, telefone, estado civil, 

situação de inventários, relação dos condôminos; regime de casamento. Informa-

ções do representante legal, sociedades, contrato social atualizado, cartão CNPJ; 

Existência de servidões em geral, desapropriações anteriores, tombamen-

tos. 

 Levantamento fotográfico de terras e das benfeitorias e de outros pontos re-

levantes, amarrados ao eixo projetado e com devidas coordenadas. 

Os documentos do imóvel e dos proprietários/ posseiros devem ser fotogra-

fados ou xerocados e as matrículas dos imóveis envolvidos deve estar atualizadas. 

 Planta e Memorial descritivos serão utilizados como peças técnicas para 

aquisição de imóveis (registro de imóveis) e para este fim devem ser suficientes 

devendo no mínimo seguir os padrões aqui descritos. 

b) Planta do Imóvel 

Cada imóvel atingido, rural ou urbano, deve possuir dois estudos do períme-

tro do imóvel: 

I. Conforme a matrícula - planta individual do terreno a ser desapropriado, 

indicando a área efetiva desapropriada; 

II. Conforme levantamento "in loco" - planta individual do terreno a ser desa-

propriado, com área efetiva à desapropriar, utilizado para áreas de posse, que não 

possuam planta nem memorial; 

As plantas devem possuir escala e ser apresentadas em folhas tamanho A3 

ou maior, (baseado nas normativas do INCRA4). 
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Nas plantas individuais da área atingida pela faixa de domínio (a desapro-

priar), devem aparecer as informações: estaqueamento da rodovia; limite de faixa 

existente; leito/ eixo; marco quilométrico; hidrografia; acessos particulares; benfei-

torias que sirvam de ponto notável; limites da divisa dos imóveis; eixo da rodovia 

com prefixo no sistema rodoviário estadual ou federal; segmento do trecho onde 

está encravado o imóvel indicando o sentido entre os municípios próximos; indicar 

a largura de cada faixa de domínio, nome dos confrontantes. 

Indicando os vértices em coordenadas geodésicas, azimutes e distâncias 

em tabela, na mesma folha da planta. 

Calcular para o vértice 1 de cada planta: a convergência meridiana; a decli-

nação magnética, sua variação anual e indicar a data deste cálculo. 

O vértice 1 deve ter coordenadas escritas sobre a planta. Este vértice tam-

bém deve possuir a sua projeção ORTOGONALMENTE ao eixo projetado principal 

da Rodovia, mostrando por escrito na planta a posição deste estaqueamento em 

projeção e a distância ortogonal do eixo até o vértice. 

As benfeitorias (reprodutivas e não reprodutivas) existentes na área a desa-

propriar devem estar localizadas e nominadas na planta. 

As edificações e demais benfeitorias não reprodutivas além de servidões 

devem estar localizadas em relação à projeção ortogonal ao eixo. 

Deve ser seguida a formatação e demais itens solicitados pelo INCRA4, não 

é necessária a materialização dos marcos do perímetro, deve ser utilizado o cadas-

tro topográfico do projeto executivo para posicionar as benfeitorias atingidas. 

As plantas das áreas a desapropriar (em projetos que não possuam faixa de 

domínio preexistente), devem iniciar na borda da estrada/ rua existente, não de-

vendo integralizar a área do leito da estrada ou logradouro público para desapro-

priar, porém deverá constar (com traço pontilhado) em planta, destacando este li-

mite. 

Caso a rodovia já possua faixa de domínio, a testada das áreas a serem de-

sapropriadas (caso atingidas pontualmente - área adjacentes) se dará sobre o limi-

te da faixa de domínio existente. 

Nas plantas deverá constar o "Termo de Responsabilidade" conforme art. 

213, Parágrafo 14 da lei 6.015/ 1973 alterada pela 10.931/ 2004. 
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Memorial Descritivo 

Cada imóvel atingido deve possuir memorial descritivo das áreas a serem 

desapropriadas: 

a) conforme a matrícula - memorial do terreno a ser desapropriado; 

b) no caso de posseiros os memoriais são conforme documentação do pos-

seiro (escrituras/ contratos) ou levantamento "in loco" (na ausência de documen-

tos). 

Os memoriais descritivos devem seguir o padrão de formatação do INCRA4, 

contendo no cabeçalho também informações como número da rodovia e trecho. 

O vértice inicial do memorial descritivo (0=PP) da área individual a ser desa-

propriada deve estar: a) sobre a divisa da área e o bordo da estrada existente, no 

ponto onde a projeção ortogonal encontra a estaca de menor valor em relação ao 

eixo; b) sobre o limite da faixa de domínio existente, no ponto onde a projeção or-

togonal encontra a estaca de menor valor em relação ao eixo (da rodovia principal); 

c) sobre o eixo, nos casos de imóveis cortados ao meio em trechos de eixo varian-

te ou onde a borda da rodovia existente ou limite da faixa da rodovia existente es-

tão fora da faixa de domínio . 

Sempre deve ser usando azimutes, (não usar raios de curva para definir pe-

rímetro). Os vértices utilizados no memorial devem ser os utilizados na planta. 

No início da descrição do imóvel devem ser citados: as distâncias do vértice 

inicial ao eixo (em medição ortogonal), bem como o lado que o imóvel está em re-

lação ao eixo, a coordenada que o primeiro vértice está em relação ao estaquea-

mento e a posição (estaca + metros) onde começa a área à ser desapropriada. 

O Vértice sobre a testada do imóvel que possuir o maior estaqueamento de-

ve ter a medida (estaca e metros) citada em memorial, posicionando o fim da tes-

tada em relação ao eixo projetado. 

 

Quantificação Física de Benfeitorias: 

As edificações existentes (totalmente ou parcialmente) afetadas, na área a 

desapropriar devem ter suas projeções de telhado ou horizontais no solo apresen-

tadas em planta, amarradas ao estaqueamento do eixo e medida ortogonal da dis-
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tância de um canto do imóvel ao eixo da rodovia. 

Em cadastro devem aparecer as medidas externas de área construída (co-

berta e com paredes) e de áreas de varanda (cobertas sem todas as paredes late-

rais), indicando suas características construtivas, estado de conservação e seu pa-

drão de acabamento além de uma ou várias fotografias que permitam a correta ca-

racterização da mesma. As cercas e muros também deverão ser descritos e foto-

grafados.  

Reflorestamento, cafezal e pomar (culturas perenes em geral), devem ter o 

espaçamento médio, idade das plantas e o número de árvores atingidas também 

devem ser indicadas e fotografadas.  

 

Referência: 

"Normas técnicas para georreferenciamento de imóveis rurais" 2a edição/ revisada. 

2010. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-

fundiaria/regularizacao-fundiaria/certificacao-de-imoveis-rurais> 

 

VOLUME 4: Orçamento das Obras 

A partir dos quantitativos indicados em cada um dos itens que compõem o 

Projeto de Engenharia para Estabilização de Taludes de Rodovias, deve ser prepa-

rado o respectivo orçamento por meio da utilização dos serviços e preços constan-

tes do Referencial de Preços do DER/PR. 

Caso sejam necessários serviços específicos, não constantes do Referen-

cial de Preços do DER/PR, devem ser compostos custos unitários, seguindo-se a 

metodologia preconizada pelo DER/PR. 

Planilha orçamentária: 

Na planilha do orçamento devem constar todos os serviços a serem execu-

tados na obra, codificados e descritos conforme o Referencial de Preços do 

DER/PR, unidades, quantidades e preços unitários referidos a data base vigente. 

Os serviços não constantes no Referencial de Preços do DER/PR devem utilizar 

um hífen no lugar do código. Os quantitativos dos serviços devem ser colocados no 

quadro de quantidades com no máximo três casas decimais após a vírgula.   

Os serviços devem estar separados por grupos conforme o Referencial de 

http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/certificacao-de-imoveis-rurais
http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/certificacao-de-imoveis-rurais
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Preços do DER/PR. 

Os ligantes betuminosos devem estar no grupo de “Ligantes Betuminosos”, 

e para cálculo de suas quantidades devem ser utilizados os consumos constantes 

nas composições de preços do DER/PR. 

Terraplenagem - para os serviços de Compactação de aterros e Valetões 

laterais, ao codificá-los, tem que considerar o fator regional, regiões A e B defini-

das no mapa do Estado do Paraná, conforme Metodologia do DER/PR.  

Serviços de Esc. carga e transporte de 1ª e 2ª cat. são acrescidos de 10% 

quando de obras na região B. 

Pavimentação - para o serviço de Regularização e compactação do sub-

leito, ao codificá-lo, tem que considerar o fator regional.  

Nos serviços que contém as siglas AP, CT ou PG, essas descrições repre-

sentam as fontes de aquisição das emulsões e britas comerciais, sendo AP-  Apu-

carana, CT- Curitiba, Araucária ou Campo Largo e PG- Ponta Grossa.   

Nos serviços de micro revestimento os aditivos devem ser quantificados 

em item a parte, no grupo de Conservação Rodoviária. 

Alguns serviços, como binder, CBUQ, reperfilagem e PMQ tem preços dife-

renciados considerando o volume de serviço (até 10.000 t ou acima de 10.000 t). 

Após a determinação da quantidade do serviço, o mesmo deverá ser codificado de 

acordo com a faixa em que se enquadra.  

Drenagem e Obras de Arte Correntes - devem ser utilizados os dispositivos 

do Álbum de Projetos Tipo do DER/PR. Caso seja utilizado algum dispositivo que 

não esteja contemplado no Álbum, deve ser apresentado o projeto tipo utilizado, 

contendo os respectivos consumos unitários.  

Nos bueiros tubulares devem ser quantificados em separado as escava-

ções em 1ª, 2ª ou 3ª categorias, e o reaterro e apiloamento mecânico.  

Para os drenos quantificar em separado as escavações de vala de drena-

gem em 1ª, 2ª ou 3ª categorias, exceto nos drenos sub superficiais e sub horizon-

tais.  

Os dispositivos cujos preços não estão no Referencial de Preços do 

DER/PR (caixa coletora, poço de visita, descidas de água, valetas de proteção com 

revestimento vegetal, etc.) devem ser quantificados por insumos (concreto, formas, 
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aço, escavação) agrupando os dispositivos de mesmo tipo e os respectivos insu-

mos. 

Os quantitativos dos serviços constantes nos orçamentos serão de respon-

sabilidade do(s) projetista(s) da obra.  

Composições de Serviços Extras Referencial de Preços do DER/PR e de 

Serviços Especializados/Terceirizados: 

As composições de serviços extras deverão ser elaboradas utilizando os 

preços dos insumos, Encargos Sociais e BDI do Referencial de Preços do 

DER/PR.  Caso algum insumo não conste no Referencial, o mesmo deverá ser co-

tado no mercado, sendo realizadas no mínimo três cotações. O custo a ser adota-

do será a média aritmética das cotações realizadas. 

Caso seja utilizada composição de preço de outro órgão, os custos dos in-

sumos, Encargos Sociais e BDI utilizados devem ser os do Referencial de Preços 

do DER/PR.  Informar de que Referencial de Preços foi utilizada a composição do 

serviço. Não serão aceitos preços fechados sem a devida composição ou cotação. 

No caso dos serviços especializados, por exemplo, estacas, tirantes, pro-

tensão, lançamento de viga, deverão ser realizadas no mínimo três cotações. O 

custo a ser adotado será a média aritmética das cotações realizadas. Para cálculo 

do preço final dos serviços especializados, deve ser utilizado um BDI com 10 pon-

tos percentuais abaixo do BDI do Referencial vigente. Ex.: BDI 32,40%, utilizar 

22,40%. 

As cotações de serviços e insumos, bem como as composições de servi-

ços extras, são parte integrante do orçamento e deverão estar anexas ao mesmo.  

Obs.: Não será necessária a apresentação de preços de serviços do Refe-

rencial de Preços que não tenham transporte a acrescer. 

Quadro de Distâncias médias de transporte (DMT): 

Deverão ser apresentadas as distâncias médias de transporte (DMTs) para 

os serviços com transporte “A ACRESCER” na coluna “Transporte” conforme iden-

tificados no Referencial de Preços de Serviços. 

Para o cálculo das DMTs, deverá ser utilizado o quadro modelo e a Meto-

dologia do DER/PR. 

Layout da obra com a localização das ocorrências (solos, areal, pedreira), 
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usinas e origem dos materiais: 

Deve ser apresentado no Volume do Orçamento o layout da obra com a 

localização das ocorrências e origem dos materiais. O(s) desenho(s) deve(m) ser 

claro(s) o suficiente para servir(em) de subsidio à perfeita compreensão das dis-

tâncias de transporte, contendo a origem do material com a respectiva distância 

até o início ou final do trecho ou outro ponto de entrada, especificando o tipo de 

pavimento, se pavimentado ou não pavimentado. 

Previamente, o responsável pela elaboração do Orçamento, deverá entrar 

em contato com a Coordenadoria de Custo e Orçamento do DER/PR, para a com-

plementação de informações sobre a Metodologia de cálculo dos preços unitários 

dos serviços, modelos de relatórios do Orçamento, e, sanar as dúvidas que por-

ventura existirem. O Referencial de Preços e as Composições de Preços de Servi-

ços estão disponíveis no site www.der.pr.gov.br. 

O Volume 4: Orçamento das obras deve ter a seguinte estrutura: 

a) SUMÁRIO: 

Deve indicar no mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e 

subitem do texto do relatório. 

b) APRESENTAÇÃO: 

 Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 - Identificação da empresa; 

 - Identificação da Superintendência do DER/PR; 

 - Identificação do Volume e Relatório; 

 - Identificação do Projeto; 

 - Identificação da rodovia (trecho, subtrecho e código no SRE); 

 - Número do contrato. 

 Ilustrando graficamente a Apresentação, deverá ser apresentado o Mapa 
de Situação do trecho objeto dos serviços. 

 A Apresentação do Relatório deverá conter, ao seu final, a identificação e 
assinatura do Coordenador Geral dos trabalhos que estão sendo realizados. 

c) RESUMO DO ORÇAMENTO: 

Deve apresentar planilha que contenha o custo total da obra e os subtotais 

por grupos de serviços. 

d) DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO: 
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Deve ser complementado o preenchimento dos Quadros de Quantidades 

de Serviços com os preços unitários e subtotais para os grupos de serviços. Os 

grupos de serviços a considerar são aqueles constantes do Referencial de Preços 

do DER/PR. 

A data base a ser adotada deve ser aquela do mais recente Referencial de 

Preços do DER/PR.  

e) JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS ADOTADOS: 

Para os itens de serviços necessários à execução das obras e que não 

constem no Referencial de Preços do DER/PR, ou, eventualmente, para casos em 

que existam particularidades que justifiquem a adoção de preços diferentes daque-

les constantes do referencial, devem ser apresentadas as respectivas composi-

ções dos preços adotados. 

f) LOCALIZAÇÃO E DISTÂNCIAS DOS MATERIAIS: 

Deve conter o Quadro Resumo das Distâncias de Transporte e o Diagrama 

de Localização das Fontes de Materiais e Instalações Industriais. Este item não é 

parte integrante do projeto, devendo ser entregue em volume separado ao geren-

te/coordenador do projeto. 

 g) TERMO DE ENCERRAMENTO 
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DESAPROPRIAÇÃO - ANEXO I 

 

 
CADASTRO DE CAMPO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR 

DADOS DA OBRA 

Rodovia: 
 

Obra: 
 

Posição*: Data: 

* Posição do Imóvel em relação ao eixo projetado: "D" direita; "E" esquerda; "M" ambos os lados. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

 Estaca Nome vizinho  Estaca Nome vizinho 

Divisa início   Divisa fim   

Tipo e número do documento do imóvel** 
 

Nome do cartório/ tabelionato 
 

Inscrição no INCRA ou prefeitura 
 

Área atingida (m2) 

** Matrícula/ transcrição/ escritura pública/ contrato público/ contrato particular/ formal de partilha/ 
certificado de arrematação. 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

P
e
s
s
o
a
 f

ís
ic

a
 

Nome 
 

Apelido 
 

Classif* 
 

Est Civ** 
 

Endereço 

Telefone/ email RG CPF 

Nome do Cônjuge 
 

RG 
CPF 

Nome 
 

Apelido 
 

Classif* 
 

Est Civ** 
 

Endereço 

Telefone/ email RG CPF 

Nome do Cônjuge RG 
CPF 

Nome 
 

Apelido 
 

Classif* 
 

Est Civ** 
 

Endereço 

Telefone/ email RG CPF 

Nome do Cônjuge RG 
CPF 

Nome Apelido 
 

Classif* 
 

Est Civ** 
 

Endereço 

Telefone/ email RG CPF 

Nome do Cônjuge RG 
CPF 

* Classificação: Pr = proprietário; Po = posseiro; Ar = arrendatário; Inq = Inquilino. 
** Estado Civil: C = casado; S = solteiro; D = Divorciado; Co = Concubinato; V = Viúvo. 

P
e
s
s
o
a
 J

u
rí

d
ic

a
 Razão Social da Empresa 

 
Contrato Social CNPJ 

Endereço Telefone/ email 
 

Nome representante legal CPF RG 

Endereço Contato 

Contrato Social: SA = Sociedade Anônima; LTDA = Sociedade Limitada; MI = Micro empresa; Emp = 
Empreendedor Individual 
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DESAPROPRIAÇÃO - ANEXO II 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

(Modelo 1- Desapropriação em Rodovias com faixa existente) 

 

Imóvel Expropriado: Parte Destacada da Fazenda Pinhão – Matrícula 5.814 

Área Efetiva Desapropriada: 2.125,77 m² 

Expropriado: José da Silva 
Imóvel Original: Fazenda Pinhão      Municipio: Piarapora U.F:  PR 

Matrícula Originária: 5.814 INCRA/IPTU/INSC. IMOB./IND. FISCAL 

Rodovia: PR 805  

Trecho: Farinhas – Nazaré 

Subtrecho: Ponte do Rio Azul (km 15+100 – Distrito de Baixo (km 28+157) 

Código SER ou SNV: 805S0015EPR 
 

            Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de coordenadas N 

7.191.098,550m e E 474.590,120m, localizado no lado esquerdo do eixo projetado, 
sobre os limites da faixa de domínio existente da Rodovia PR-805 (Código e Des-
crição do subtrecho conforme SER ou SNV) – (Pista esquerda / direita – quando 
houver duplicação), sentido.................., a uma distância ortogonal de 20,00 da es-
taca 139 + 10,00 m; deste segue confrontando com remanescente da MATRÍCULA 
5.814 com os seguintes azimutes e distâncias: 32°42'33" e distância de 13,000m 

até o vértice P02, de coordenadas N 7.191.109,480m e E 474.597,140m; 

121°49'11" e distância de 29,758m  até o vértice P03, de coordenadas N 

7.191.093,790m e E 474.622,430m; 121°39'49" e distância de 29,634m  até o vér-

tice P04, de coordenadas N 7.191.078,240m e E 474.647,650m; 121°39'37" e dis-

tância de 23,275m  até o vértice P05, de coordenadas N 7.191.066,020m e E 

474.667,460m; 32°27'16" e distância de 3,992m  até o vértice P06, de coordena-

das N 7.191.069,390m e E 474.669,610m; 122°27'16" e distância de 12,987m  até 

o vértice P07, de coordenadas N 7.191.062,420m e E 474.680,570m; 212°27'16" e 

distância de 3,550m até o vértice P08, de coordenadas N 7.191.059,430m e E 

474.678,660m; 122°43'07" e distância de 39,416m  até o vértice P09, de coorde-

nadas N 7.191.038,120m e E 474.711,820m; 124°50'08" e distância de 25,217m  

até o vértice P10, de coordenadas N 7.191.023,720m e E 474.732,520m; 

215°59'19" e distância de 13,000m  até o vértice P11, de coordenadas N 

7.191.013,200m e E 474.724,880m, localizado sobre os limites da faixa de domínio 
existente da Rodovia PR-805, no lado esquerdo do eixo projetado da Rodovia PR-
805 (Código e Descrição do subtrecho conforme SER ou SNV) – (Pista esquerda / 
direita – quando houver duplicação), sentido.................., a uma distância ortogonal 
de 20,00 m da estaca 147 + 10,00m; deste segue sobre os limites da faixa de do-
mínio existente da PR 805, com os seguintes azimutes e distâncias: 305°05'10" e 

distância de 20,592m  até o vértice P12, de coordenadas N 7.191.025,030m e E 
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474.708,030m; 303°11'22" e distância de 22,685m até o vértice P13, de coordena-

das N 7.191.037,450m e E 474.689,050m; 301°44'36" e distância de 19,422m  até 

o vértice P14, de coordenadas N 7.191.047,670m e E 474.672,530m; 301°39'37" e 

distância de 19,475m  até o vértice P15, de coordenadas N 7.191.057,890m e E 

474.655,950m; 301°39'37" e distância de 20,787m  até o vértice P16, de coorde-

nadas N 7.191.068,800m e E 474.638,260m; 301°39'37" e distância de 14,428m  

até o vértice P17, de coordenadas N 7.191.076,380m e E 474.625,980m; 

301°39'37" e distância de 13,569m  até o vértice P18, de coordenadas N 

7.191.083,500m e E 474.614,430m; e 301°39'37" e distância de 14,893m  até o 

vértice P19, de coordenadas N 7.191.091,320m e E 474.601,750m; 301°51'34" e 

distância de 13,699m  até o vértice P01, ponto inicial da descrição deste perímetro, 

perfazendo uma área superficial de 2.125,77 m². 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodé-
sico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 

Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azi-
mutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 
 
 

 , 06/07/2017 
  
 

_________________________________ 
 

Responsável Técnico: 
-  CREA: 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

(Modelo 2- Desapropriação em Rodovias com faixa existente) 

 

Imóvel Expropriado: Parte Destacada da Fazenda Pinhão – Matrícula 3.525 

Área Efetiva Desapropriada: 689,65 m² 

Expropriado: José da Silva 
Imóvel Original: Fazenda Pinhão      Municipio: Piarapora U.F:  PR 

Matrícula Originária: 5.814 INCRA/IPTU/INSC. IMOB./IND. FISCAL 

Rodovia: PR 805  

Trecho: Farinhas – Nazaré 

Subtrecho: Ponte do Rio Azul (km 15+100 – Distrito de Baixo (km 28+157) 

Código SER ou SNV: 805S0015EPR 
 

ÁREA DESAPROPRIADA 1: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, 

de coordenadas N 7.191.022,308m e E 474.637,379m, localizado no lado direito 
do eixo projetado, sobre os limites da faixa de domínio existente da Rodovia PR-
805 (Código e Descrição do subtrecho conforme SER ou SNV) – (Pista esquerda / 
direita – quando houver duplicação), sentido.................., a uma distância ortogonal 
de 20,00 m da estaca 143 + 11,65 m; deste segue sobre os limites da faixa de do-
mínio existente da PR 805 com os seguintes azimutes e distâncias: 121°39'37" e 

distância de 15,975m  até o vértice P02, de coordenadas N 7.191.013,923m e E 

474.650,977m, localizado sobre os limites da faixa de domínio existente da Rodo-
via PR-805, lado direito do eixo projetado da Rodovia PR-805 (Código e Descrição 
do subtrecho conforme SER ou SNV) – (Pista esquerda / direita – quando houver 
duplicação), sentido.................., a uma distância ortogonal de 20,00 m da estaca 
144 + 7,61 m; deste segue confrontando com remanescente da MATRÍCULA 3.525 
com os seguintes azimutes e distâncias: 212°27'16" e distância de 15,000m  até o 

vértice P03, de coordenadas N 7.191.001,265m e E 474.642,927m; e 301°39'37" e 

distância de 15,975m  até o vértice P04, de coordenadas N 7.191.009,650m e E 

474.629,330m; 32°27'16" e distância de 15,000m  até o vértice P01, ponto inicial 

da descrição deste perímetro, perfazendo uma área superficial de 239,60 m². 

 

ÁREA DESAPROPRIADA 2: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, 

de coordenadas N 7.190.925,510m e E 474.771,830m, localizado no lado direito 
do eixo projetado, sobre os limites da faixa de domínio existente da Rodovia PR-
805 (Código e Descrição do subtrecho conforme SER ou SNV) – (Pista esquerda / 
direita – quando houver duplicação), sentido.................., a uma distância ortogonal 
de 20,00 m da estaca 152 + 0,00 m; deste segue sobre os limites da faixa de do-
mínio existente da PR 805 com os seguintes azimutes e distâncias, 128°35'16" e 

distância de 49,248m até o vértice P02, de coordenadas N 7.190.894,800m e E 

474.810,320m; 128°35'32" e distância de 8,688m  até o vértice P03, de coordena-

das N 7.190.889,380m e E 474.817,110m; 128°49'14" e distância de 7,606m  até o 
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vértice P04, de coordenadas N 7.190.884,610m e E 474.823,040m; 129°20'29" e 

distância de 10,060m  até o vértice P05, de coordenadas N 7.190.878,230m e E 

474.830,820m; 130°03'20" e distância de 6,208m  até o vértice P06, de coordena-

das N 7.190.874,240m e E 474.835,570m; 130°55'47" e distância de 8,535m  até o 

vértice P07, de coordenadas N 7.190.868,640m e E 474.842,020m; 132°05'38" e 

distância de 3,247m  até o vértice P08, de coordenadas N 7.190.866,470m e E 

474.844,430m, localizado sobre os limites da faixa de domínio existente da Rodo-
via PR-805, lado direito do eixo projetado da Rodovia PR-805 (Código e Descrição 
do subtrecho conforme SER ou SNV) – (Pista esquerda / direita – quando houver 
duplicação), sentido.................., a uma distância ortogonal de 20,00 m da estaca 
156 + 14,89 m;; deste segue confrontando com de Rio São João com os seguintes 

azimutes e distâncias: 272°47'23" e distância de 2,685m  até o vértice P09, de co-

ordenadas N 7.190.866,600m e E 474.841,750m; 279°04'53" e distância de 

6,208m  até o vértice P10, de coordenadas N 7.190.867,580m e E 474.835,620m; 
deste segue confrontando com o remanescente da MATRÍCULA 3.525 com os se-

guintes azimutes e distâncias: 310°55'47" e distância de 4,358m  até o vértice P11, 

de coordenadas N 7.190.870,430m e E 474.832,320m; 310°03'20" e distância de 

6,142m  até o vértice P12, de coordenadas N 7.190.874,390m e E 474.827,620m; 

309°20'29" e distância de 10,006m  até o vértice P13, de coordenadas N 

7.190.880,730m e E 474.819,880m; 308°49'14" e distância de 7,573m  até o vérti-

ce P14, de coordenadas N 7.190.885,480m e E 474.813,980m; 308°35'32" e dis-

tância de 8,678m  até o vértice P15, de coordenadas N 7.190.890,890m e E 

474.807,200m; 308°35'16" e distância de 49,248m  até o vértice P16, de coorde-

nadas N 7.190.921,610m e E 474.768,710m; 38°35'16" e distância de 5,000m  até 

o vértice P01, ponto inicial da descrição deste perímetro, pefazendo uma área su-

perficial de 450,05 m². 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodé-
sico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 

Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azi-
mutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 
 
 
 
 

 , 06/07/2017 
  
 
 

 
_________________________________ 

 
Responsável Técnico: 

-  CREA: 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

(Modelo 1- Desapropriação em Rodovias sem faixa existente) 
 

Imóvel Expropriado: Parte Destacada da Fazenda Pinhão – Matrícula 5.814 

Área Efetiva Desapropriada: 6.212,29 m² 

Expropriado: José da Silva 
Imóvel Original: Fazenda Pinhão      Municipio: Piarapora U.F:  PR 

Matrícula Originária: 5.814 INCRA/IPTU/INSC. IMOB./IND. FISCAL 

Rodovia: PR 805  

Trecho: Farinhas – Nazaré 

Subtrecho: Ponte do Rio Azul (km 15+100 – Distrito de Baixo (km 28+157) 

Código SER ou SNV: 805S0015EPR 
 

ÁREA DESAPROPRIADA 1: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, 

de coordenadas N 7.191.063,080m e E 474.606,960m, localizado no bordo da es-
trada existente (logradouro público não pavimentada), no lado direito do eixo proje-
tado da rodovia PR 805 (Código e Descrição do subtrecho conforme SER ou SNV) 
– (Pista esquerda / direita – quando houver duplicação), sentido.................., a uma 
distância ortogonal de 1,26 m da estaca 141 + 4,40 m; deste segue confrontando 
com a MATRÍCULA 5.810 com azimute de 17°35'51" por uma distância de 

34,362m  até o vértice P02, de coordenadas N 7.191.095,830m e E 

474.617,350m; deste segue confrontando com  o remanescente da MATRÍCULA 
5.814 com os seguintes azimutes e distâncias: 121°41'53" e distância de 58,286m  

até o vértice P03, de coordenadas N 7.191.065,200m e E 474.666,940m; 

32°27'16" e distância de 4,963m  até o vértice P04, de coordenadas N 

7.191.069,390m e E 474.669,610m; 122°27'16" e distância de 12,987m  até o vér-

tice P05, de coordenadas N 7.191.062,420m e E 474.680,570m; 212°27'16" e dis-

tância de 4,813m  até o vértice P06, de coordenadas N 7.191.058,360m e E 

474.677,980m; 121°39'37" e distância de 14,213m  até o vértice P07, de coorde-

nadas N 7.191.050,900m e E 474.690,080m; 123°46'36" e distância de 50,363m 

até o vértice P08, de coordenadas N 7.191.022,910m e E 474.731,930m; 

215°59'19" e distância de 12,000m  até o vértice P09, de coordenadas N 

7.191.013,200m e E 474.724,880m; 126°20'27 e distância de 11,753m  até o vérti-

ce P10, de coordenadas N 7.191.006,230m e E 474.734,350m; deste segue con-
frontando com a MATRÍCULA 5.725, com azimute de 197°35'51" e distância de 

20,408m  até o vértice P11, localizado no bordo da estrada existente (logradouro 
público não pavimentada), no lado esquerdo do eixo projetado da rodovia PR 805 
(Código e Descrição do subtrecho conforme SER ou SNV) – (Pista esquerda / di-
reita – quando houver duplicação), sentido.................., a uma distância ortogonal 

de 0,78 m da estaca 148 + 7,65 m de coordenadas N 7.190.986,780m e E 

474.728,180m; deste segue sobre o bordo da estrada existente (logradouro público 
não pavimentada) com os seguintes azimutes e distâncias: 303°21'47" e de 

14,078m  até o vértice P12, de coordenadas N 7.190.994,520m e E 



cConcorrência – Edital nº 013 – 2016 – DER/DT/SROESTE  
 

Concorrência – Edital nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE                                                              77  

474.716,420m; 301°16'32" e de 20,392m  até o vértice P13, de coordenadas N 

7.191.005,110m e E 474.698,990m; 301°16'32" e distância de 18,223m  até o vér-

tice P14, de coordenadas N 7.191.014,570m e E 474.683,420m; 299°19'38" e dis-

tância de 24,262m  até o vértice P15, de coordenadas N 7.191.026,450m e E 

474.662,260m; 299°19'38" e distância de 23,737m  até o vértice P16, de coorde-

nadas N 7.191.038,080m e E 474.641,570m; 303°53'19" e distância de 20,436m  

até o vértice P17, de coordenadas N 7.191.049,470m e E 474.624,610m; 

307°37'58" e distância de 22,276m  até o vértice P01, ponto inicial da descrição 

deste perímetro, perfazendo uma área superficial de 4.878,34 m². 

ÁREA DESAPROPRIADA 2: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, 
localizado no bordo da estrada existente (logradouro público não pavimentada), no 
lado direito do eixo projetado da rodovia PR 805 (Código e Descrição do subtrecho 
conforme SER ou SNV) – (Pista esquerda / direita – quando houver duplicação), 
sentido.................., a uma distância ortogonal de 12,55m da estaca 141 + 7,14 m, 

de coordenadas N 7.191.051,981m e E 474.603,445m; deste segue sobre bordo 
da estrada existente (logradouro público não pavimentada) com os seguintes azi-

mutes e distâncias: 124°22'07" e distância de 17,797m  até o vértice P02, de coor-

denadas N 7.191.041,934m e E 474.618,135m; 124°14'32" e distância de 21,957m  

até o vértice P03, de coordenadas N 7.191.029,579m e E 474.636,286m; 

119°29'12" e distância de 26,145m  até o vértice P04, de coordenadas N 

7.191.016,710m e E 474.659,045m; 119°08'37" e distância de 22,300m  até o vér-

tice P05, de coordenadas N 7.191.005,850m e E 474.678,522m; 119°29'12" e dis-

tância de 19,839m  até o vértice P06, de coordenadas N 7.190.996,085m e E 

474.695,791m; 123°14'05" e distância de 18,102m  até o vértice P07, de coorde-

nadas N 7.190.986,164m e E 474.710,931m; 123°21'47" e distância de 16,890m  

até o vértice P08, localizado no bordo da estrada existente (logradouro público não 
pavimentada), no lado direito do eixo projetado da rodovia PR 805 (Código e Des-
crição do subtrecho conforme SER ou SNV) – (Pista esquerda / direita – quando 
houver duplicação), sentido.................., a uma distância ortogonal de 8,98m da es-

taca 148 + 11,23 m, de coordenadas N 7.190.976,876m e E 474.725,038m; deste 
segue confrontando com a MATRÍCULA 5.725, com azimute de 197°35'51 e dis-

tância de 11,761m  até o vértice P09, de coordenadas N 7.190.965,665m e E 

474.721,482m; deste segue confrontando com o remanescente da MATRÍCULA 
5.814 com os seguintes azimutes e distâncias: 307°18'35" e distância de 19,071m  

até o vértice P10, de coordenadas N 7.190.977,224m e E 474.706,314m; 

305°30'44" e distância de 20,435m  até o vértice P11, de coordenadas N 

7.190.989,095m e E 474.689,680m; azimute de 303°22'10" e distância de 26,660m  

até o vértice P12, de coordenadas N 7.191.003,758m e E 474.667,415m; 

301°43'49" e distância de 19,327m  até o vértice P13, de coordenadas N 

7.191.013,923m e E 474.650,977m; 212°27'16" e distância de 14,233m  até o vér-

tice P14, de coordenadas N 7.191.001,912m e E 474.643,339m; 302°27'16" e  dis-

tância de 15,974m  até o vértice P15, de coordenadas N 7.191.010,484m e E 

474.629,860m; 32°27'16" e distância de 14,012m  até o vértice P16, de coordena-

das N 7.191.022,308m e E 474.637,379m; 301°39'37" e distância de 42,594m  até 

o vértice P17, de coordenadas N 7.191.044,665m e E 474.601,124m; deste segue 
confrontando com a MATRÍCULA 5.810, com azimute 17°35'51" e distância de 

7,676m  até o vértice P01, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo 
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uma área superficial de 1.333,95 m². 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodé-
sico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 

Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azi-
mutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 

 06/07/2017 
 

_________________________________ 
 

Responsável Técnico: 
-  CREA: 

MEMORIAL DESCRITIVO 

(Modelo 1- Desapropriação em Rodovias sem faixa existente) 
 

 

Imóvel Expropriado: Parte Destacada da Fazenda Pinhão – Matrícula 5.814 

Área Efetiva Desapropriada: 7.658,76 m² 

Expropriado: José da Silva 
Imóvel Original: Fazenda Pinhão      Municipio: Piarapora U.F:  PR 

Matrícula Originária: 5.814 INCRA/IPTU/INSC. IMOB./IND. FISCAL 

Rodovia: PR 805  

Trecho: Farinhas – Nazaré 

Subtrecho: Ponte do Rio Azul (km 15+100 – Distrito de Baixo (km 28+157) 

Código SER ou SNV: 805S0015EPR 
 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de coordenadas N 

7.191.064,320m e E 474.607,360m; localizado sobre o eixo projetado da Rodovia 
PR 805 (Código e Descrição do subtrecho conforme SER ou SNV) – (Pista es-
querda / direita – quando houver duplicação), sentido.................., estaca 141 + 
4,40 m; deste segue confrontando com  MATRÍCULA 5.810, com azimute de 

17°35'51" e distância de 33,059m  até o vértice P02, de coordenadas N 

7.191.095,830m e E 474.617,350m; deste segue confrontando com o remanes-
cente da MATRÍCULA 5.814 com os seguintes azimutes e distâncias: 121°41'53" e 

distância de 58,286m  até o vértice P03, de coordenadas N 7.191.065,200m e E 

474.666,940m; 32°27'16" e distância de 4,963m  até o vértice P04, de coordena-

das N 7.191.069,390m e E 474.669,610m; 121°37'30" e distância de 12,919m  até 

o vértice P05, de coordenadas N 7.191.062,620m e E 474.680,610m; 211°39'37" e 

distância de 5,000m  até o vértice P06, de coordenadas N 7.191.058,360m e E 

474.677,980m; 121°39'37" e distância de 14,213m  até o vértice P07, de coorde-

nadas N 7.191.050,900m e E 474.690,080m; 123°46'36" e distância de 50,351m  

até o vértice P08, de coordenadas N 7.191.022,910m e E 474.731,930m; 

215°59'19" e distância de 12,002m até o vértice P09, de coordenadas N 



cConcorrência – Edital nº 013 – 2016 – DER/DT/SROESTE  
 

Concorrência – Edital nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE                                                              79  

7.191.013,200m e E 474.724,880m; 126°20'27" e distância de 11,753m  até o vér-

tice P10, de coordenadas N 7.191.006,230m e E 474.734,350m; deste segue con-
frontando com MATRÍCULA 5.725 com os seguintes azimutes e distâncias: 

197°35'51" e distância de 21,243m  até o vértice P11, localizado sobre o eixo pro-
jetado da Rodovia PR 805 (Código e Descrição do subtrecho conforme SER ou 
SNV) – (Pista esquerda / direita – quando houver duplicação), sentido.................., 

estaca 148 + 7,93 m de coordenadas N 7.190.985,980m e E 474.727,930m; deste 
segue confrontando com a MATRÍCULA 5.725, com azimute de 197°35'51" e dis-

tância de 21,317m  até o vértice P12, de coordenadas N 7.190.965,660m e E 

474.721,480m; deste segue confrontando com o remanescente da MATRÍCULA 
5.814 com os seguintes azimutes e distâncias: 307°18'35" e distância de 19,071m  

até o vértice P13, de coordenadas N 7.190.977,220m e E 474.706,310m; 

305°30'44" e distância de 20,435m  até o vértice P14, de coordenadas N 

7.190.989,090m e E 474.689,680m; 303°22'10" e distância de 26,660m  até o vér-

tice P15, de coordenadas N 7.191.003,760m e E 474.667,410m; 301°43'49" e dis-

tância de 19,327m  até o vértice P16, de coordenadas N 7.191.013,920m e E 

474.650,980m; 212°27'16" e distância de 14,233m  até o vértice P17, de coorde-

nadas N 7.191.001,910m e E 474.643,340m; 302°27'16" e distância de 15,974m  

até o vértice P18, de coordenadas N 7.191.010,480m e E 474.629,860m; 

32°27'16" e distância de 14,012m até o vértice P19, de coordenadas N 

7.191.022,310m e E 474.637,380m; 301°39'37" e distância de 42,594m  até o vér-

tice P20, de coordenadas N 7.191.044,660m e E 474.601,120m; deste segue con-
frontando com a MATRÍCULA 5.810, com azimute 17°35'51" e distância de 

20,618m  até o vértice P01, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo 

uma área superficial de 7.658,76 m². 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodé-
sico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 

Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azi-
mutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 
 
 

 , 06/07/2017 
 

_________________________________ 
 

Responsável Técnico: 
-  CREA: 
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DESAPROPRIAÇÃO - ANEXO IV 

 

PLANTA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO (tamanho A3) 
 

(Modelo 1 - Desapropriação em Rodovias com faixa existente) 
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PLANTA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO (tamanho A3) 
(Modelo 2 - Desapropriação em Rodovias com faixa existente) 
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PLANTA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO (tamanho A3) 
(Modelo 1 - Desapropriação em Rodovias sem faixa existente) 
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PLANTA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO (tamanho A3) 
(Modelo 2 - Desapropriação em Rodovias sem faixa existente) 
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ANEXO A: COMPONENTE AMBIENTAL – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 

SIMPLIFICADO 

 

I. CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL SIMPLIFICA-

DO – PCAS  

O Plano de Controle Ambiental Simplificado deverá conter no mínimo:  

1. INTRODUÇÃO 

Indicar a natureza e porte do empreendimento, projeto ou atividade, objeto 

de estudo. 

Justificar o empreendimento proposto em função da demanda a ser atendi-

da, como ampliação do sistema viário e melhoria do fluxo, dentre outros, e de-

monstrar, quando couber, a inserção do mesmo no planejamento regional. 

 

1.1. OBJETIVOS 

De forma sintética e clara, apresentar os objetivos do empreendimento e 

justificar sua importância no contexto social da região e dos Municípios de abran-

gência direta. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Apresentar as justificativas, de forma clara e concisa, que embasaram e for-

taleceram a elaboração do presente documento.  

 

1.3. INFORMAÇÕES DE DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDEDOR E DA 

EMPRESA CONSULTORA 

Apresentar os dados que identifiquem o empreendedor e a empresa consul-

tora, tais como: razão social, CNPJ, endereço, contatos, representantes legais e 

pessoa para contato. 

  

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A caracterização do empreendimento / atividade deve ser apresentada de 

forma a possibilitar a sua compreensão, a compatibilidade com as normas legais e 
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a sua adequação ambiental. Deve conter no mínimo: 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Neste item deverá ser feita a descrição das principais características técni-

cas do empreendimento, contemplando: 

 Listagem e descrição de todas as obras propostas, contendo os tipos de 

intervenções, extensão e localização das mesmas em relação ao empreendimento 

viário terrestre; 

 A estimativa de volumes de terraplenagem, compreendendo cortes, ater-

ros, empréstimos, bota-foras e jazidas; 

 O tipo de revestimento a ser utilizado na faixa de rolamento e acostamen-

to e demais materiais construtivos; 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Apresentar mapa com a localização do empreendimento em escala adequa-

da, usando de base cartográfica oficial, de modo a fornecer os seguintes dados: 

 Localização geográfica do empreendimento; 

 Malha viária existente; 

 Principais núcleos urbanos (vilas povoados) das Áreas de Influência; 

 Todas as áreas legalmente protegidas (Unidades de Conservação) e am-

bientalmente sensíveis na área de Influência; 

 Indicação de outras interferências consideradas relevantes. 

 

3. DIAGNÓSTICO SÓCIOAMBIENTAL 

Deve ser feita uma descrição e uma análise integrada dos meios físico, bió-

tico e antrópico na área de influência do empreendimento, enfocando o grau de 

sensibilidade e vulnerabilidade do meio natural, bem como o detalhamento dos 

métodos e técnicas escolhidas para a condução do diagnóstico. 

O diagnóstico deverá conter avaliação específica da influência do empreen-

dimento em qualquer de suas fases com: 

 Unidades de conservação; 
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 Áreas de manancial; 

 Áreas de reserva legal; 

 Perímetros urbanos (de acordo com o Plano Diretor);  

 Patrimônio histórico. 

A caracterização da situação ambiental da área a ser afetada deve proporcio-

nar a análise dos meios físico, biótico e socioeconômico antes da implantação do 

empreendimento. A caracterização deverá abordar no mínimo: 

 

3.1 MEIO FÍSICO 

Apresentar a metodologia empregada para levantamento dos dados e in-

formações que subsidiarão o detalhamento de cada item relacionado ao meio físi-

co, apresentando a forma de levantamento de dados primários e/ou secundários, 

conforme o caso. O diagnóstico do meio físico deve caracterizar clima, hidrologia, 

geologia, geomorfologia, solos e os recursos minerais.  

 

3.2 MEIO BIÓTICO 

Apresentar a metodologia utilizada para levantamento dos dados e informa-

ções que subsidiarão o detalhamento de cada item relacionado ao Meio Biótico, 

apresentando a forma de levantamento de dados primários e/ou secundários. Os 

levantamentos primários em campo devem ser as fontes principais das informa-

ções sobre a vegetação a ser afetada na Área Diretamente Afetada - ADA. 

Os dados de fontes secundários deverão ser identificados, seguindo as 

normas da ABNT. 

O diagnóstico do meio biótico deve caracterizar a fauna e flora das áreas de 

influência do empreendimento  

 

3.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Apresentar a metodologia empregada para o levantamento dos dados e in-

formações que subsidiarão o detalhamento de cada item relacionado ao Meio So-

cioeconômico, apresentando a forma de levantamento de dados primários e/ou se-

cundários. 
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Observar e descrever a realidade local das áreas de influência direta, área 

diretamente afetada, a existência de produção agropecuária, vilas, pequenos vila-

rejos, verificar os acessos às propriedades, o fluxo de tráfego, identificar os imóveis 

e bens públicos nas áreas diretamente afetadas e as formas de mobilidade da po-

pulação. Além disso, deve caracterizar a população, a infraestrutura existente, o 

uso e ocupação do solo, as comunidades tradicionais, a presença de residências e 

comércio ao longo da faixa lindeira, a necessidade futura de relocação, reassen-

tamento e ou indenização de famílias e passivos ambientais presentes na Área Di-

retamente Afetada – ADA.  

 

4. PROGNÓSTICO SÓCIOAMBIENTAL 

Deverão ser analisados os impactos favoráveis e desfavoráveis do empre-

endimento sobre o meio ambiente, em seus meios físico, biótico e socioeconômico, 

de forma integrada, considerando as fases de planejamento, implantação e opera-

ção. 

A avaliação dos impactos deve determinar, na medida do possível, uma pro-

jeção dos impactos, classificando-os como: imediatos, a médio e longo prazo; tem-

porários, permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; e locais, regionais e 

estratégicos. 

 

4.1 METODOLOGIA EMPREGADA 

Na apresentação dos resultados, deverão constar: 

 A metodologia de identificação dos impactos e indicação da sua valora-

ção (magnitude, importância); 

 Uma descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental rele-

vante, considerado no diagnóstico ambiental, contendo as condições de ocorrência 

dos impactos, suas magnitudes, grau de importância. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Deverá ser apresentado um resumo na forma de matriz de impactos ambi-

entais, contendo o levantamento de impactos relacionados ao empreendimento, 
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nas fases de implantação e operação. 

A matriz deverá conter as condições de ocorrência dos impactos, suas valo-

rações, magnitudes, grau de importância, e as medidas necessárias para seu con-

trole. 

Apresentar a síntese conclusiva dos impactos relevantes a serem ocasiona-

dos nas fases de implantação e operação do empreendimento viário terrestre, 

acompanhado de suas interações. 

Localizar os principais pontos com aglomerados populacionais e/ou comuni-

dades que possam demandar a necessidade de implantação de passarelas, ou 

possível instalação de sinalização horizontal ou vertical, paradas de ôni-

bus/coletivo. 

 

5. MEDIDAS DE CONTROLE 

Com base na avaliação dos possíveis impactos ambientais do empreendi-

mento deverão ser propostas medidas que venham a minimizá-los, maximizá-los, 

compensá-los ou eliminá-los. 

As medidas de controle propostas deverão ser consideradas quanto: ao 

componente ambiental afetado, a fase do empreendimento em que deverão ser 

implementadas; ao caráter preventivo ou corretivo e sua eficácia; ao agente execu-

tor, com definição de responsabilidades e a duração do impacto. 

Demais medidas propostas devem ser instituídas no âmbito de planos e 

programas, os quais deverão ser materializados com o objetivo de garantir eficiên-

cia nas ações a serem executadas, ou seja, deverão ser detalhados, dimensiona-

dos e orçados os programas propostos nos quais deverão constar: 

 Sua natureza: preventivos e corretivos; 

 Fase do empreendimento em que deverão ser adotados; 

 O fator ambiental a que se destina: físico, biológico ou socioeconômico; 

 Prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo; 

 Equipes, materiais e equipamentos necessários e 

 Responsabilidade por sua implementação: empreendedor, poder público 

ou outro. 
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Os planos e programas mínimos a serem apresentados são:  

 Programa de controle de erosão; 

 Monitoramento do quantitativo de acidentes e atropelamentos de pedes-

tres;  

 Monitoramento da eficiência da drenagem; 

 Monitoramento do cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos (PGRS) da empresa contrata para a execução da obra; 

 Comunicação social; 

 Atendimento a emergências e plano de contingência; e 

 Treinamento dos funcionários quanto ao manuseio de fauna. 

 

A apresentação dos orçamentos para as providências ambientais necessá-

rias deve conter no mínimo as seguintes informações: 
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6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A ser apresentada conforme as normas técnicas vigentes. 

 

7. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS MÍNIMOS A SEREM ANEXADOS 

 Equipe Técnica que elaborou o PCA Simplificado, com as corresponden-

tes Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referente à elaboração do 

PCA Simplificado; 

 O IAP poderá exigir, a seu critério, outros documentos administrativos es-

pecíficos para cada tipologia de empreendimento/atividade a ser avaliado. 

 Complementações: a insuficiência de informações técnicas, baseadas 

em diagnósticos e prognósticos incompletos e que dificultem a perfeita compreen-

são de impactos potenciais ou efeitos do empreendimento / atividade, implicará em 

rejeição do PCA Simplificado inviabilizando eventual emissão de licenciamen-

to/autorização ambiental. 

 

II. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA ELABORAÇÃO DO PCAS 

Tipo Formação sugerida 

Coordenador geral 
Curso superior com comprovação 

de atividades na área ambiental 

Coordenador técnico 
Curso superior com comprovação 

de atividades na área ambiental 

Responsável Técnico – Meio Físico 
Eng.º civil, geólogo, eng.º florestal, 

eng.º ambiental. 

Responsável Técnico – Meio Biótico Biólogo, eng.º florestal. 

Responsável Técnico – Meio Socioeconô-

mico 
Sociólogo, economista, geógrafo. 

OBSERVAÇÃO: *Os técnicos poderão exercer a função de responsável técnico do 

meio ambiente 
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 ANEXO B: COMPONENTE AMBIENTAL – INVENTÁRIO FLORESTAL 

 

1. OBJETIVO 

Este Termo de Referência tem por objetivo especificar os procedimentos mínimos neces-

sários visando o serviço de Inventário Florestal para implantação de empreendimentos ro-

doviários. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Visando atender às normativas referentes ao licenciamento ambiental de empreendimen-

tos viários, neste caso, à obtenção de Autorização Florestal para a implantação de rodovi-

as pelo DER/PR e respeitando os critérios e restrições estabelecidas nas legislações am-

bientais, bem como estimar os produtos florestais a serem gerados e posteriormente 

transportados durante a execução da obra, é apresentado o presente Termo de Referên-

cia, o qual deverá ser seguido para que os serviços relacionados ao inventário florestal 

possam ser considerados em conformidade. 

 

3. O INVENTÁRIO FLORESTAL DEVERÁ: 

3.1. Ter a denominação ou nome, endereço completo, CNPJ ou CPF, responsável téc-

nico, número do Registro no Conselho de Classe, e telefone para contato. 

3.2. Obedecer à legislação ambiental vigente, dentre outras, os critérios de classifica-

ção de acordo com o artigo 208 da Resolução SEMA nº. 031/1998, e a Portaria do IAP nº. 

193/2006 e a Portaria MMA nº. 443/2014. 

3.3. Conter a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do serviço realizado. 

3.4. Apresentar o levantamento florístico e fitossociológico das espécies arbóreas exis-

tentes na área a ser cortada ou suprimida, com vistas a determinar o estágio de regenera-

ção da vegetação e a indicação da fisionomia original, observados os parâmetros estabe-

lecidos no art. 4º., § 2º. da Lei Federal nº. 11.428/2006, e as definições constantes das 

resoluções do CONAMA de que trata o caput do referido artigo, bem como estabelecido no 

art. 1°, inciso VIII, da Portaria do IAP nº. 193/2006. 

3.5. Considerar para a área a ser cortada ou suprimida, a recomendação do Manual de 

Segurança Rodoviário do DER/PR de 1988 e da NBR 15.486/2007, que disciplina a faixa 

livre de obstáculos, tanto um quanto outro estabelece que o ideal seja uma faixa livre de 

9,00 metros, além da linha de borda da pista. Também deve-se computar na área a ser 

suprimida os locais com intervenções em terraplenagem que ultrapassam esses nove me-

tros, tais como: execução de taludes de corte e aterros, implantação de sistemas de dre-

nagem (incluindo emissários), caixas de empréstimo de materiais, dispositivos de conten-

ção, entre outros. Para tais locais que extrapolam os 9,00 metros, considerar os limites do 
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offset como sendo o perímetro da área de supressão vegetal.  

3.6. Considerar a Circunferência a Altura do Peito - CAP mínimo de 20 cm para inclusão 

do indivíduo na amostra. 

3.7. Utilizar intensidade amostral de no mínimo 25% da área com vegetação. 

3.8. Apresentar o quadro resumo com os resultados da análise estatística. 

3.9. Nas áreas de supressão onde houver árvores isoladas ou que não caracterizem 

uma população florestal, deverá ser utilizado o Censo Florestal (Inventário 100%), visto 

que os levantamentos por amostragem só devem ser utilizados em populações com carac-

terísticas comuns entre seus indivíduos. 

3.10. Apresentar as estimativas dos volumes dos produtos florestais a serem obtidos 

com a supressão. 

3.11. Apresentar a metodologia aplicada, incluindo a(s) fórmula(s) para as estimativas 

dos volumes. 

3.12. Na fase de coleta de dados para estimativa de volume de toras, considerar o com-

primento comercial mínimo de 2,5 metros e CAP mínimo de 20 cm.  

3.12.1.  Quando se tratar de Araucaria angustifolia, considerar a estimativa de volume total 

como volume de toras, ou seja, a altura total da árvore deverá ser considerada como com-

primento comercial, e o CAP mínimo de 20 cm. 

3.13. Para quantificação do volume de lenha gerado pela supressão, considerar o diâme-

tro de 10 cm. Estimar também o volume gerado pelos galhos da copa, principalmente das 

árvores com grande volume de copa como a Araucaria angustifolia dentre outras. 

3.14. Apresentar mapa de uso atual do solo georreferenciado demonstrando a poligonal 

da vegetação a ser suprimida, a rodovia, unidades amostrais utilizadas no levantamento, 

faixa de domínio, rios e demais corpos d’água, áreas de preservação permanente, propri-

edades lindeiras.  

3.15. Apresentar mapa com a localização do trecho rodoviário e as unidades de conser-

vação (se houverem) num raio de entorno de 3 quilômetros a partir do perímetro da área 

do empreendimento. 

3.16. Utilizar projeção UTM e datum horizontal SIRGASS 2000 na elaboração do mapa a 

ser entregue. Esse mapa deverá ser entregue acompanhando as vias do inventário Flores-

tal, devendo utilizar o formato shapefile para os arquivos vetoriais e geotiff para os matrici-

ais (raster). 

3.17. Demarcar as unidades amostrais em campo utilizando-se de uma estaca à altura 

de 1,50m com a ponta superior amarela. As estacas deverão indicar os vértices da unida-

de amostral. Em caso de parcelas circulares a estaca terá que demonstrar o centro da 

amostra. 

3.18. Apresentar “Quadro Resumo do Inventário”, que deverá estar na 1ª (primeira) folha 
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do Inventário Florestal e conter as informações básicas do empreendimento e resumindo 

as árvores em classificações distintas: “Espécies ameaçadas (Araucária, Imbúia, etc..), 

outras nativas e exóticas”, conforme Tabela 1 e Quadro 1 do Anexo A. 

3.19. Apresentar os quadros de supressão vegetal em perímetro urbano separadamente 

dos quadros supressão vegetal em área rural, uma vez que as árvores localizadas em pe-

rímetro urbano são componentes da arborização urbana municipal. 

3.20. Apresentar os quadros de supressão vegetal áreas em APP, fora de APP e área 

total. 

3.21. Apresentar as estimativas do número de indivíduos a serem suprimidos divididos 

por classe de diâmetro, considerando a amplitude de classe de 10 cm. 

3.22. Para os trechos localizados em perímetro urbano, apresentar para cada município 

afetado, os quadros do levantamento das árvores, separadamente para espécies nativas e 

exóticas, que contenham: o nome científico e vulgar, família botânica, origem da espécie 

(exótica ou nativa), circunferência à altura do peito (CAP), altura comercial (para desdobro 

de tora, quando houver) e altura total, os volumes separados em tora, lenha e total, as co-

ordenadas (UTM) de início e fim de cada área e o total da área basal e volumes, conforme 

Quadros 2a e 2b do Anexo B. 

3.23. Apresentar “Quantitativos Gerais do Inventário”, separadamente para espécies na-

tivas em fragmentos naturais, nativas reflorestadas e exóticas, contendo: todas as espé-

cies classificadas (nome vulgar e científico), origem da espécie (nativas ou exóticas), nú-

mero de indivíduos por espécie, área basal de cada espécie, volumes de madeira (tora, 

lenha e total) por espécie, total geral do número de indivíduos, da área basal e dos volu-

mes (tora, lenha e total) do inventário, total da área a ser ocupada na faixa de domínio ge-

orreferenciada (UTM), conforme Quadros 3a e 3b do Anexo A. 

3.24. Apresentar 05 (cinco) vias impressas devidamente assinadas pelo profissional res-

ponsável técnico, e 02 (duas) vias em mídia eletrônica.  

3.25. Apresentar a planilha eletrônica de cálculo utilizada para realização do inventário.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os modelos de quadros e tabelas (em anexo) a serem apresentados, devem ser solicita-

dos ao DER/PR antes do início dos serviços para evitar desconformidades na apresenta-

ção do Inventário. 

O DER deve ser comunicado do início dos serviços de Inventário Florestal para que os fis-

cais designados possam acompanhar a realização do serviço, evitando retrabalhos poste-

riores. 
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5. MODELOS DOS QUADROS A SEREM APRESENTADOS 

 
Tabela 1: Resumo do Inventário 

Local inventariado : Rodovia .................. 

Extensão : ........................ 

Área inventariada: : ....................... 

Faixa de domínio : ........................ 

Relevo da região : ......................... 

Coordenada UTM de iní-
cio  

: L 000.000,000 N 0.000.000,000 

Município (s) : ......................... 

Vegetação da região : Exemplo: Ombrófila Mista bastante explorada, com alguns sítios 
em regeneração natural, variando entre os estágios primário e se-
cundário de desenvolvimento, áreas de pastagens, reflorestamen-
tos comerciais, cultivo de erva-mate. 

Licenciamento Ambiental : Autorização Ambiental nº.........., Dispensa de Licenciamento 
nº........ (etc) 

 

 

 

 
Quadro 1: Exemplo de Quadro Resumo das espécies nativas do Inventário 

 

 

 

 

Quadro 2-a: Exemplo de Quantitativos das espécies “nativas” inventariadas na área do perímetro 
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urbano do município........ 

1 UTM Leste UTM Norte ZONA

Início000.000,00 0.000.000,00 00A

Fim000.000,00 0.000.000,00 00A

ÁrvNome 

Vulgar

Nome Científico Família OrigemDAP 

(cm)

HC 

(m)

HT 

(m)

G-área 

basal (m²)

V-lenha 

(m³)

V-tora 

(m³)

V-total 

(m³)

1Pinheiro Araucaria angustifoliaAraucariaceae Nativa25,04 10 0,04909 xxxxx xxxxx xxxxx

2 Imbúia Ocotea porosa Lauraceae Nativa14,00 7 0,01539 xxxxx xxxxx xxxxx

3Cedro Cedrella fissilis Meliaceae Nativa28,07 14 0,06158 xxxxx xxxxx xxxxx

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x,xxxx xx,xx xx,xxxx,xxTOTAL

Nº da área Coordenadas de início e fim

Altura Comercial 

(quando houver)

Altura Total

 

 

 

 
 
 
 
 

Quadro 2-b: Exemplo de Quantitativos das espécies “exóticas” inventariadas na área do perímetro 

urbano do município ........ 

1 UTM Leste UTM Norte ZONA

Início000.000,00 0.000.000,00 00A

Fim000.000,00 0.000.000,00 00A

ÁrvNome 

Vulgar

Nome Científico Família OrigemDAP 

(cm)

HC 

(m)

HT 

(m)

G-área 

basal (m²)

V-lenha 

(m³)

V-tora 

(m³)

V-total 

(m³)
1Pinus Pinus sp. Pinaceae Exótica25,0410 0,04909 xxxxx xxxxx xxxxx

2Eucalipto Eucalyptus grandis Myrtaceae Exótica14,00 7 0,01539 xxxxx xxxxx xxxxx

3Alfeneiro Ligustrum lucidum Oleaceae Exótica28,0714 0,06158 xxxxx xxxxx xxxxx

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x,xxxx xx,xx xx,xxxx,xxTOTAL

Nº da área Coordenadas de início e fim

Altura Comercial 

(quando houver)

Altura Total
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Quadro 3-a: Exemplo de Quantitativos das espécies “nativas” na área total inventariada 

2.222,22         UTM Leste UTM Norte ZONA

Início 000.000,00 0.000.000,00 00A

Fim 000.000,00 0.000.000,00 00A

Nome Vulgar Nome Científico
Nativa (N) 

Exótica (E)
N

G - Área 

Basal (m²)

Volume 

Lenha (m³)

Volume 

Tora (m³)

Volume 

Total (m³)

Pinheiro Araucaria angustifolia N 12 0,5890 2,60 1,11 3,71

Imbúia Ocotea porosa N 5 0,2454 1,44 0,62 2,06

Cedro Cedrella fissilis N 20 0,9817 5,77 2,47 8,25

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxTOTAL GERAL

Somatória do número 

de árvores
Somatória de G Somatória dos Volumes 

(lenha, tora, total)

Área Total a ser ocupada 

na faixa de domínio (m²)
Coordenadas de início e fim

 

 

Quadro 3-b: Exemplo de Quantitativos das espécies “exóticas” na área total inventariada 

2.222,22         UTM Leste UTM Norte ZONA

Início 000.000,00 0.000.000,00 00A

Fim 000.000,00 0.000.000,00 00A

Nome Vulgar Nome Científico
Nativa (N)  

Exótica (E)
N

G - Área 

Basal (m²)

Volume 

Lenha (m³)

Volume 

Tora (m³)

Volume 

Total (m³)

Pinus Pinus sp. E 12 0,5890 2,60 1,11 3,71

Eucalipto Eucalyptus grandis E 5 0,2454 2,06 0,00 2,06

Alfeneiro Ligustrum lucidum E 20 0,9817 5,77 2,47 8,25

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxTOTAL GERAL

Somatória do número 

de árvores
Somatória de G

Área Total a ser ocupada 

na faixa de domínio (m²)
Coordenadas de início e fim

Somatória dos Volumes 

(lenha, tora, total)
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ANEXO C: COMPONENTE AMBIENTAL - DOCUMENTAÇÃO PARA OUTORGA 

 

A - PROPÓSITO: 

Este “documento” tem como propósito apresentar as diretrizes a serem ob-

servadas para a apresentação de documentação necessária à obtenção da Outor-

ga de Direito junto ao Instituto das Águas do Paraná.  

B – OBJETO: 

Prestação de serviço para prover o DER/PR de documentação necessária à 

obtenção de Outorga de Direito ou Declaração de Uso Independente de Outorga 

para as intervenções e obras em recursos hídricos projetados para a obra de Res-

tauração, com Ampliação de Capacidade, da Rodovia PR-218, trecho Paranavaí - 

Graciosa, com extensão aproximada de 14,8 km. 

C - EMBASAMENTO LEGAL: 

Os serviços objeto deste “documento” devem atender ao estabelecido na le-

gislação e normas vigentes e especialmente aos seguintes mecanismos legais: 

Decreto Estadual nº 9.957, de 23 de janeiro de 2014: dispõe sobre o re-

gime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos e adota outras providên-

cias. 

Manual Técnico de Outorga do Instituto das Águas do Paraná: dispõe 

sobre os procedimentos relativos ao processo de outorga. 

Portaria Instituto das Águas do Paraná nº 046, de 16 de outubro de 

2015: dispensa de procedimento de Outorga, o Lançamento Concentrado de 

Águas Pluviais previsto no manual Técnica de Outorga, aprovado pela Portaria nº. 

46/2010 do Instituto das Águas do Paraná. 

D - CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DESTE “DOCUMENTO: 

A documentação a ser apresentada deverá atender o constante na ultima 

versão do Manual Técnico de Outorga editado pelo Instituto das Águas do Paraná, 

disponibilizado no site: 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/manual_outorgas.pdf. 

A empresa contratada deverá entregar ao DER/PR toda documentação em 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/manual_outorgas.pdf
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quantitativo descrito no Item 6.2.16 e 02 (dias) vias em meio digital (formato .doc e 

.xls) necessárias para requerer a Outorga de Direito ou Declaração de Uso Inde-

pendente de Outorga de cada intervenção ou obra em recursos hídricos. 

A empresa contratada fica responsável pela correção e/ou complementação 

da documentação apresentada até a emissão da Outorga de Direito ou Declaração 

de Uso Independente de Outorga.  

O DER/PR fica responsável exclusivamente pelo recolhimento das taxas re-

lativas aos procedimentos de outorga de direito junto ao Instituto das Águas do Pa-

raná.  

O DER/PR fica responsável pelo protocolo da documentação de Outorga de 

Direito ou Declaração de Uso Independente de Outorga junto ao Instituto das 

Águas do Paraná. 

Quando for o caso, a empresa contratada deverá obter as Anuências junto 

aos proprietários e Municípios, usando os modelos de Anuências para obtenção de 

outorga de direito constantes no MODELO A E MODELO B 

E – PRAZO: 

O prazo para apresentação da documentação de outorga de todos as inter-

venções e obras em recursos hídricos projetados é de 5 (cinco) dias úteis contados 

da aprovação da Minuta Final do Projeto Executivo. 

 

F - MODELOS Componente Ambiental 
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MODELO A 

 

MODELO DE ANUÊNCIA /DECLARAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

CERTIDÃO 

(Em papel timbrado da Prefeitura Municipal) 

 

Declaramos ao Instituto das Águas do Paraná, autarquia vinculada à Secre-

taria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, que o Empreendimen-

to abaixo descrito, está localizado neste Município e que o local, o tipo de empreendi-

mento e a atividade estão em conformidade com a legislação municipal aplicável ao uso 
e ocupação do solo, conforme (nº do diploma legal pertinente) e a proteção do meio ambi-
ente, não existindo qualquer forma de impedimento quanto à instalação/operação do(a) 
referido(a) empreendimento/atividade. 

Esta Declaração não dispensa nem substitui a obtenção pelo empreendimento 
de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, 
estadual ou municipal. 

 

EMPREENDEDOR Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR 

  

CNPJ 76.669.324/0001-89 

  

NOME DO EMPREENDIMENTO Rodovia PR –XXX, trecho: xxxx, extensão aproximada de 

xxx 

ATIVIDADE Descrever  Intervenção ou Obra em Recursos Hídricos 

ESTACA  

PERÍMETRO Indicar se o trecho se encontra dentro do perímetro ur-

bano ou rural, conforme Plano Diretor aprovado pela Lei 

nº ....... 

MUNICÍPIO TRANSPASSADO  

TELEFONE  

 

Por ser verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO. 

 

 

Local, ..................de.......................de 2016. 

 

 

  

 Nome, Assinatura e Carimbo do Prefei-

to Municipal e/ou, por delegação, o Se-

cretário Municipal responsável pelo 

Uso do Solo do Município. 
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 MODELO B 

MODELO DE CONCORDÂNCIA/ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO 

DECLARAÇÃO 

 

 

 
(Nome), residente à rua.........................................., nº ....., complemento 

........................................., Bairro/Localidade ................................... 

..............................................,Município......................................................................

...................................., telefone ..........................................., abaixo assinado, DE-

CLARA para todos os fins de direito, a inexistência de óbices quanto à execução 

pelo DER/PR de  intervenção ou obra......................... necessário à(ao) 

................................................., dentro dos limites de minha propriedade situada 

.................................................................................................... 

........................................................................................................., des-

de que obedecida a Legislação Federal, Estadual e Municipal vigente. 

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

 

 

(Local, data) 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome: 

CPF 
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ANÁLISE DE PROJETO EXECUTIVO 
 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
Rodovia:   
Trecho:   
Subtrecho:  
Projetista:  
Análise DER 
Documentos de Referência:  

 Termo de Referência 

 IPR-739/2010 DNIT - Diretrizes Básicas Instruções para Acompanhamento (IA) 

 IPR-726/2006 DNIT  
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2. VERIFICAÇÃO QUANTO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DA FASE PRELIMINAR 

 

CONSTITUIÇÃO DO RELATÓRIO DA FASE PRELIMINAR 

TERMO DE REFERENCIA  APRESENTAÇÃO 

N.º VOL. TÍTULO FORMATO N.º VIAS SIM NÃO OBS. 

1 
Relatório dos Estudos Prelimina-
res 

A4 1    

MÍDIA Arquivos digitais CD/DVD 1    

 
 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 
 

CONSTITUIÇÃO DO RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO 

TERMO DE REFERENCIA APRESENTAÇÃO 

N.º VOL. TÍTULO FORMATO 

N.º VIAS 

MINUTA / 
DEFINITIVA 

SIM NÃO OBS. 

1 
Relatório do Projeto e Documen-
tos para concorrência 

A4 1 / 5    

2 Projeto de Execução A3 ¹ 1 / 5    

3 Memória Justificativa A4 1 / 5    

3A Estudos Geotécnicos A4 1 / 5    

3B 
Memória de Cálculo das Estrutu-
ras 

 1 / 5    

3C 
Cálculo de Volumes e Notas de 
Serviços de Terraplenagem 

A4 1 / 5    

3D Projeto de Desapropriação A4 1 / 5    

4 Orçamento das Obras A4 1 / 5    

5A 
Componente Ambiental - Plano 
de Controle Ambiental Simplifi-
cado 

A4 1 / 5    
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5B 
Componente Ambiental - Inventá-
rio Florestal 

A4 1 / 5    

5C 
Componente Ambiental – Docu-
mentação para Outorga das 
Águas 

A4 1 / 5    

5D 
Componente Ambiental – Projeto 
de Proteção Ambiental 

A4 1 / 5    

MIDIA Arquivos digitais CD/DVD 1 / 2    

 

¹Por solicitação da gerência/coordenação do DER/PR o formato pode ser alterado para A1. 
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3 CONTEUDO DO PROJETO 

 

3.1 FASE PRELIMINAR  
 

3.1.1 Volume 1: Relatório dos Estudos Preliminares 
 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
Observações 

0 Sumário    

1 Apresentação    

2 Mapa de Situação    

3 Estudos realizados    

3.1 Estudos hidrológicos    

3.2 Estudos geotécnicos    

3.3 Estudos topográficos    

3.4 Análise de estabilidade    

4 Conclusões e recomendações    

5 Termo de Encerramento    

 

 
 

3.2 FASE DE PROJETO EXECUTIVO 
 

3.2.1 Volume 1: Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência 
 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
Observações 

0 Sumário    

1 Apresentação    

2 Mapa de Situação    

3 Resumo das soluções propostas    

4 Estudos realizados (resumo)    

4.1 Estudos hidrológicos    

4.2 Estudos geotécnicos    

4.3 Estudos topográficos    

4.4 Análise de estabilidade    
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5 Itens de projeto elaborados (resumo)    

5.1 Projeto de Terraplenagem    

5.2 Projeto de Drenagem    

5.3 Projeto de Obras de Contenção    

5.4 Projeto de Obras Complementares    

5.5 Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento    

6 Quadros de quantidades    

7 Plano de execução das obras    

8 Especificações de Serviços    

9 Termo de Referência    

10 ART dos Profissionais Responsáveis    

11 Termo de Encerramento    

 
 

 

3.2.2 Volume 2: Projeto de Execução 
 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
Observações 

0 Sumário    

1 Mapa de situação    

2 Projeto de Terraplenagem    

2.1 
Desenhos das seções transversais de terraplena-
gem 

   

2.2 Quadro de cálculo de volumes    

2.3 Esquema linear da distribuição de volumes    

2.4 
Gráfico de localização das origens de materiais e 
bota-fora 

   

3 Projeto de drenagem    

3.1 Esquemas dos sistemas de drenagem projetados    

3.2 Projeto-tipo dos dispositivos de drenagem    

3.3 Notas de serviço de drenagem    
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4 Projeto de Obras de Contenção    

4.1 
Desenhos das seções transversais típicas das 
obras de contenção projetadas 

   

4.2 Representação gráfica dos projetos de cada obra    

4.2.1 Características estruturais das obras projetadas    

4.2.2 Plantas com detalhes construtivos    

5 Projeto de Obras Complementares    

5.1 Projetos-tipo    

5.2 Plantas de detalhes construtivos    

5.3 Notas de serviço das obras complementares    

6 Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento    

6.1 
Planta esquemática do Canteiro de Obras e 
Acampamento 

   

6.2 Detalhes construtivos    

7 Termo de Encerramento    

 

 

3.2.3 Volume 3: Memória Justificativa 
 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
Observações 

0 Sumário    

1 Apresentação    

2 Mapa de situação    

3 Estudos realizados    

3.1 Estudos topográficos    

3.2 Estudos hidrológicos    

3.3 Estudos geotécnicos    

3.4 Análise de estabilidade    

4 Itens de projeto elaborados    

4.1 Projeto de Terraplenagem    

4.2 Projeto de Drenagem    
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4.3 Projeto de Obras de Contenção    

4.4 Projeto de Obras Complementares    

4.5 Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento    

5 
Quadros de Quantidades e Memória de Cál-
culo de Quantidades 

   

6 Termo de Encerramento    

 

 

3.3.4 Volume 3A: Estudos geotécnicos 

 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
Observações 

0 Sumário    

1 Apresentação    

2 Mapa de situação    

3 Estudos geotécnicos    

4 Termo de Encerramento    

 

 

3.3.5 Volume 3B: Memória de Cálculo das Estruturas 

 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
Observações 

0 Sumário    

1 Apresentação    

2 Mapa de situação    

3 Memória de cálculo das estruturas    

4 Termo de Encerramento    

 

 

3.3.6 Volume 3C: Cálculo de Volumes e Notas de Serviço de Terraplenagem 
 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
Observações 

0 Sumário    

1 Apresentação    
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2 Mapa de situação    

3 
Memória de Cálculo dos Volumes de Terra-
plenagem 

   

4 Notas de Serviço de Terraplenagem    

5 Termo de Encerramento    

 

 

3.3.7 Volume 3D: Projeto de Desapropriação 

 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
Observações. 

0 Sumário 
   

1 Apresentação 
   

2 Mapa de Situação 
   

3 Projeto de Desapropriação 
   

3.1 Plantas geral das Áreas a Desapropriar 
   

3.2 Quadro resumo, contendo indicação dos proprietá-
rios, áreas de terrenos e benfeitorias atingidos, e 
os valores de desapropriação, abrangendo todas 
as desapropriações necessárias 

   

3.3 Quadros de Estimativa de Valor dos terrenos e 
benfeitorias atingidos, e soma de todos valores de 
desapropriação individual e total 

   

3.4 Estudos individuais das áreas a desapropriar 
(Formulários de Ficha de Cadastro, Memoriais, 
Relatório Fotográfico, Plantas, Quantificação das 
Benfeitorias, Documentos) 

   

4 ART – Anotação de Responsabilidade Técni-
ca 

   

5 Termo de Encerramento 
   

Observação: O Projeto de Desapropriação deverá atender ao contido no Termo de Referência. Este 
volume do projeto será encaminhado para análise do setor de Desapropriação. 

 

3.3.8 Volume 4: Orçamento das obras 

 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
Observações 

0 Sumário    

1 Apresentação    
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2 Mapa de situação    

3 
Metodologia e justificativa dos preços adota-
dos 

   

4 Resumo do orçamento (padrão DER/PR)    

5 
Demonstrativos do Orçamento dos serviços a 
executar 

   

6 Croqui de localização das fontes de materiais    

7 
Quadro de distâncias médias das fontes de 
materiais (pavimentadas e não pavimentadas) 

   

8 Composição de preços    

9 
ART – Anotação de Responsabilidade Técni-
ca do Orçamento de Obra 

   

10 Termo de encerramento    

 
 

3.3.9 Volume 5A: Plano de Controle Ambiental Simplificado 

 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
OBS. 

1 Apresentação       

2 Introdução/Justificativa       

3 Objetivos       

4 

Informações de dados cadastrais do empreendedor e da empresa 

consultora       

4.1 Identificação do Empreendedor       

  

Nome ou razão social; Número do CNPJ; Endereço completo; Telefo-
ne e fax; Representantes legais (nome completo, telefone); Pessoa 
para contato (nome completo, telefone, email).       

4.2 Identificação da Empresa       

  

Nome ou razão social; Número do CNPJ; Endereço completo; Telefo-
ne e fax; Representantes legais (nome completo, telefone); Pessoa 
para contato (nome completo, telefone, email); Registro no Cadastro 
Técnico Federal (IBAMA) da empresa, se aplicável; Registros no Ca-
dastro Técnico Federal (IBAMA) de todos os técnicos responsáveis 
pela elaboração do PCA, se aplicável; Registros em órgãos ou conse-
lhos de classe dos técnicos responsáveis pela elaboração do PCA, 
quando couber.       

5 Regulamentação Aplicável       

6 Dados do Empreendimento       

  Denominação do empreendimento       

  Extensão       

  Localização: Município(s) e UF(s) atingidos       

  Coordenadas geográficas UTM, Lat/Long do início e fim do trecho       

6.1 Caracterização do Empreendimento       
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6.1.1 Objetivos do Empreendimento       

6.1.2 Localização Geográfica       

  Localização geográfica do empreendimento       

  Malha viária existente       

  Principais núcleos urbanos (vilas povoados) das Áreas de Influência       

  Tipologia vegetacional na área de influência direta       

  Cursos d’água transpostos       

  
Todas as áreas legalmente protegidas (Unidades de Conservação) e 
ambientalmente sensíveis na área de Influência       

  Comunidades Tradicionais, Terras Indígenas       

  Indicação de outras interferências consideradas relevantes       

6.2 Descrição do Empreendimento       

  

Listagem e descrição de todas as obras propostas, contendo os tipos 
de intervenções, extensão e localização das mesmas em relação ao 
empreendimento viário terrestre       

  
As seções-tipo (pistas de rolamento, acostamentos e faixa de domí-
nio)       

  
A estimativa de volumes de terraplenagem, compreendendo cortes, 
aterros, empréstimos, bota-foras e jazidas       

  
O tipo de revestimento a ser utilizado na faixa de rolamento e acos-
tamento e demais materiais construtivos       

  
A listagem dos equipamentos necessários à implantação do empre-
endimento (acampamentos, usinas, alojamentos, depósitos, etc.)       

  

A descrição dos tipos de veículos, o volume de tráfego e os tipos de 
carga transportada esperados na operação do empreendimento viário 
terrestre       

7 Área de Influência do Empreendimento       

7.1 Área Diretamente Afetada – ADA       

7.2 Área de Influência Direta – AID       

7.3 Área de Influência Indireta – AII       

8 Diagnóstico Sócioambiental       

  Áreas indígenas       

  Comunidades tradicionais       

  Unidades de conservação       

  Áreas de manancial       

  Áreas de reserva legal       

  Perímetros urbanos (de acordo com o Plano Diretor)       

  Patrimônio histórico       

8.1 Unidades de Conservação       

8.2 Meio Físico       

8.2.1 Clima       

8.2.2 Hidrologia       

8.2.3 Geologia       

8.2.4 Geomorfologia       

8.2.5 Solos       

8.2.6 Recursos Minerais e Direitos Minerários       
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8.3 Meio Biótico       

8.3.1 Fauna       

8.3.2 Flora       

8.4 Meio Socioeconômico       

8.4.1 População       

8.4.2 Infraestrutura existente       

8.4.3 Uso e Ocupação do Solo       

8.4.4 Comunidades Tradicionais       

8.4.5 Passivo Ambiental       

9 Análise Integrada       

10 Prognóstico Ambiental       

  Desmatamentos       

  Interferências com a vegetação ciliar       

  Inundações       

  Instabilidade de encostas e aterros       

  Erosões       

  Assoreamentos       

  Caixas de empréstimo lateral       

  Bota-foras       

  Exploração de cascalheiras, pedreiras e jazidas de areia       

  Implantação e desmobilização de canteiros de obras       

  
Ocupação desordenada dos espaços marginais do empreendimento 
viário terrestre       

  
Interface empreendimento viário terrestre x cidade e empreendimento 
viário terrestre x ocupação rural       

  Incremento às atividades econômicas       

  Potencialização de endemias       

  Agressão à fauna       

  Reflexo no quantitativo de acidentes       

10.1 Metodologia Empregada       

  

A metodologia de identificação dos impactos; indicação da sua valo-
ração (magnitude, importância); a técnica de previsão de suas magni-
tudes e os critérios adotados para a interpretação e análise de suas 
alterações       

  

Uma descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental 
relevante, considerado no diagnóstico ambiental, contendo as condi-
ções de ocorrência dos impactos, suas magnitudes, grau de impor-
tância       

10.2 Descrição dos Impactos Ambientais       

11 Medidas de Controle       

  Sua natureza: preventivos e corretivos       

  Fase do empreendimento em que deverão ser adotados       

  
O fator ambiental a que se destina: físico, biológico ou socioeconômi-
co       

  Prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo       

  Equipes, materiais e equipamentos necessários       

  
Responsabilidade por sua implementação: empreendedor, poder pú-
blico ou outro       
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11.1 Planos e programas mínimos a serem apresentados        

  Programa de controle de erosão       

  
Monitoramento do quantitativo de acidentes e atropelamentos de pe-
destres       

  Monitoramento da eficiência da drenagem       

  
Monitoramento do cumprimento do plano de gerenciamento de resí-
duos sólidos (PGRS) da empresa contratada para a execução da obra       

  Comunicação social       

  Atendimento a emergências e plano de contingência       

  Treinamento dos funcionários quanto ao manuseio de fauna       

12 Conclusões       

13 Referências Bibliográficas       

14 Documentos Administrativos Mínimos a Serem Anexados       

  

Equipe Técnica que elaborou o PCA, com as correspondentes Anota-
ções de Responsabilidade Técnica – ART’s referente à elaboração do 
PCA       

  

O IAP poderá exigir, a seu critério, outros documentos administrativos 
específicos para cada tipologia de empreendimento/atividade a ser 
avaliado       

  

Complementações: a insuficiência de informações técnicas, baseadas 
em diagnósticos e prognósticos incompletos e que dificultem a perfei-
ta compreensão de impactos potenciais ou efeitos do empreendimen-
to / atividade, implicará em rejeição do PCA inviabilizando eventual 
emissão de licenciamento/autorização ambiental       

 

 

 
3.3.10 Volume 5B: Inventário Florestal 

 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS – INVENTÁRIO FLORESTAL CONTÉM 
NÃO 

CONTÉM 
OBS. 

  Resumo Geral do Inventário e/ou Censo Florestal       

  
Quadro resumo das espécies inventariadas (nativas e exó-
ticas) 

      

  Resumo das espécies nativas em perímetro urbano       

  Resumo das espécies exóticas em perímetro urbano       

  Resumo das espécies nativas inventariadas       

  Resumo das espécies exóticas inventariadas       

  Quadro de supressão vegetal em APP (hectares)       

  Quadro de supressão vegetal fora de APP (hectares)       

  Quadro de supressão vegetal total (hectares)       

  Introdução       

  Objetivos       

  Justificativa       

  
Informações de dados cadastrais do empreendedor e da 
empresa consultora 

      

  Equipe responsável       

  Anotação de Responsabilidade Técnica       

  Caracterização do Empreendimento       
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  Objetivo do empreendimento       

  Localização Geográfica       

  Metodologia aplicada       

  Levantamento Florístico e Fitossociológico       

  Quadro Resumo da análise estatística       

  Estimativas dos volumes a serem obtidos com a supressão       

  Memorial de cálculo       

  
Considerar a Circunferência a Altura do Peito - CAP míni-
mo de 20 cm para inclusão do indivíduo na amostra. 

      

  
Utilizar intensidade amostral de no mínimo 25% da área 
com vegetação. 

      

  
Divisão dos indivíduos a serem suprimidos por classe de 
diâmetr, amplitude de classe de 10 cm 

      

  Mapa das unidades amostrais alocadas em campo       

  Mapa das áreas de vegetação a serem suprimidas       

  Mapa de uso do solo georreferenciado       

  
Mapa de localização do trecho rodoviário e as unidades de 
conservação 

      

  Shapefile dos arquivos vetoriais do mapa       

  Geotiff para os matriciais (raster)       

  
Quantitativos gerais do inventário separadas em nativas em 
fragmentos naturais, nativas reflorestadas e exóticas 

      

  Planilha eletrônica de cálculo       

 

 

3.3.11 Volume 5C: Documentação para Outorga das Águas 

 

CAPÍTULOS ESPECIFICADOS – OUTORGA  CONTÉM NÃO CONTÉM OBS. 

  Formulário(s) de requerimento(s) preenchido(s)       

  

Mapa de localização dos pontos correspondentes às 
intervenções ou obras em recursos hídricos, com indi-
cação de escala, nomenclatura, data de publicação e 
do autor 

      

  
Anexo da certidão da Prefeitura Municipal declarando 
que o local e o tipo de empreendimento estão em con-
formidade com a legislação municipal 

      

  Dimensionamento hidráulico       

  
Layout com a indicação das intervenções (bueiros, 
pontes, dentre outros) e a representação do corpo hí-
drico 

      

  
Memorial de cálculo dos itens preenchidos no requeri-
mento 

      

  
Informações sobre os dispositivos de dissipação de 
energia, com detalhamento 

      

  
Declaração da concordância por parte dos proprietá-
rios caso tenha áreas vizinhas envolvidas 

      

  
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referen-
tes aos projetos de engenharia 
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3.3.12 Volume 5D: Projeto de Proteção Ambiental 

 

PROJETO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CONTÉM NÃO CONTÉM OBS. 

1 Desenho:       

  
Esquema linear constando os locais de bota-fora, 
empréstimos, jazidas, pedreiras, passivo ambiental 
e pontos notáveis 

      

  Detalhes de soluções       

  
Detalhes específicos para tratamento de jazidas, 
empréstimos, áreas de uso e outras 

      

2  Memorial       

  
Lista de espécies vegetais a empregar, fontes de 
aquisição, técnicas de plantio e de conservação 

      

  
Quadro de quantidades contendo código, discrimi-
nação das espécies e de todos os serviços e dis-
tâncias de transporte 

      

  Justificativa do projeto       

  Cálculo dos quantitativos       

3 Especificação       

  Materiais       

  Serviços       
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CONCORRÊNCIA nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 

 
          Anexo 02 
          (modelo) 

 
 

CARTA CREDENCIAL 

 

 
................................, ........ de   ....................... de  .............  

 
 
À 
Comissão de Julgamento 
 
Ref: CONCORRÊNCIA nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 
 
 
 
  O abaixo assinado, responsável legal pela empresa 
....................................................................., com sede na cidade de .............,  na 
(rua, avenida, e-mail............) vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor 
.............................................................., Carteira de Identidade e CPF nº 
....................., é a pessoa designada para representar nossa  empresa na licitação 
acima referida, na sessão de abertura dos envelopes contendo a “Proposta Técni-
ca”; “Proposta de Preços” e os “Documentação para Habilitação”, podendo exami-
nar e rubricar documentos, assinar Atas e apresentar impugnações e recursos,  
inclusive renúncia expressa a recurso nas fases de classificação e habilitação, se 
for o caso.  
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Nome, RG, CPF e assinatura do Responsável legal da empresa 
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CONCORRÊNCIA nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 

           Anexo 03 
           (modelo)  

 

DECLARAÇÃO  

 
 
 
 
A ...........(empresa)........................................, inscrita no CNPJ sob o nº 
............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)  
.............................................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº........................... e do CPF nº ..........................., DECLARA:  

a) que assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam 
impedir a sua habilitação na presente licitação, e ainda pela autenticidade de todos 
os documentos apresentados; 

b) que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital epígrafe; 

c) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
(.......). 
 
 
 

(Local e Data) 
 
 
 
 
 
 

Nome, RG, CPF e assinatura 
Responsável ou Representante Legal da empresa 

 
                  Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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CONCORRÊNCIA nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 

 
 

           Anexo 04 
           (modelo) 

 
 

CARTA PROPOSTA 

 
À 
Comissão de Julgamento 
 
Ref:  CONCORRÊNCIA nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 
  
Prezados Senhores, 
 
 (empresa).................................................., com sede na cidade de 
.................................., na (rua , avenida, e-mail, etc.), nº ........., inscrita no 
CNPJ/MF sob nº  .................................., neste ato representada por 
.....................................................(nome do responsável ou representante legal), 
abaixo assinado, propõe ao DER/PR a execução dos serviços de 
................................., conforme item 4 do Edital em epígrafe, e nas seguintes con-
dições: 
 
a) Preço Global: R$ ......................................................................(VALOR POR EX-
TENSO) 
 
b) Mês de referência da proposta: janeiro/2017. 
 
c) A validade da proposta é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da da-
ta da abertura da licitação. 
 
d) (...) Micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Comple-
mentar nº 123/2006, em anexo, cópia da certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial. 
 

Atenciosamente. 
Local - Data 

Nome, RG, CPF e assinatura do 
Responsável ou Representante Legal da empresa 

 
Obs: a letra “d” só deve ser assinalada e atendida pela licitante que se en-
quadre na categoria de micro empresa ou de empresa de pequeno porte. 
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CONCORRÊNCIA nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 

        Anexo 05  
(modelo) 

 

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS 

 

 

 

RODOVIA: PR-466 

TRECHO: Entr. BR-153 – Rio Iguaçu (Ponte Manuel Ribas) (União da Vitória) 

EXT. (km): 0,3 

ESCOPO: Projeto Executivo de Engenharia para Estabilização de Talude no km 430 

Item Serviço Unid. Quant. 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total  

(R$) 

1 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS         

1.1 ESTUDO TOPOGRÁFICO  - LINHA GERAL- FAIXA DE DOMINIO km 0,3     

1.2 ESTUDO TOPOGRÁFICO  - ÁREAS COMPLEMENTARES m² 20.000,0     

2.3 ESTUDO TOPOGRÁFICO  DE RELOCAÇÃO ( LOCAÇÃO E NIVELAMENTO) km 0,0     

1.3 POLIGONAL  DE ACESSO A OCORRÊNCIAS  km 0,3     

2 SONDAGENS GEOTÉCNICAS         

2.1 SONDAGEM A TRADO  m 15,0     

2.2 SONDAGEM  A  PERCUSSÃO (SPT) COM LAVAGEM m 22,5     

2.3 SONDAGEM  A PERCUSSÃO (SPT) COM AMOSTRAGEM CONTÍNUA m 22,5     

2.4 SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA m 15,0     

2.5 MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS SONDAGEM ROTATIVA E PERCUSSÃO  Unid. 3,0     

3 ENSAIOS GEOTÉCNICOS         

3.1 GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO Unid. 3,0     

3.2 GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO Unid. 3,0     
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3.3 LIMITES DE ATEMBERG (LL E LP) Unid. 3,0     

3.4 COMPACTAÇÃO E ISC  NA ENERGIA NORMAL (6 pontos) Unid. 3,0     

3.5 MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS Unid. 3,0     

3.6 EQUIVALENTE DE AREIA Unid. 1,0     

3.7 ABRASÃO LOS ANGELES Unid. 1,0     

3.8 LÂMINAS PETROGRÁFICAS Unid. 1,0     

3.9 ENSAIO TRIAXIAL CD cp. 2,0     

3.10 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO Unid. 2,0     

4 ENSAIOS/LEVANTAMENTOS DE CAMPO         

4.1 DENSIDADE "IN SITU" Unid. 3,0     

4.2 UMIDADE "IN SITU" Unid. 3,0     

4.3 
LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO COM VIGA BENKELMAN (20 em 20 m alte-
rando faixa) 

km 0,6     

4.4 INVENTÁRIO DE SUPERFÍCIE - L.V.C - Levantamento Visual Contínuo                     km 0,6     

4.5 AVALIAÇÃO OBJETIVA DA SUPERFÍCIE - DNIT PRO-006 km 0,6     

5 ESTUDOS PRELIMINARES         

5.1 ESTUDO TOPOGRÁFICOS km 0,3     

5.2 ESTUDOS HIDROLÓGICOS ( LINHA GERAL -  SEM PONTES) km 0,3     

5.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS  km 0,3     

5.4 ESTUDOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES km 0,3     

6 PROJETOS         

6.1 PROJETO  GEOMÉTRICO km 0,3     

6.2 PROJETO  DE  TERRAPLENAGEM km 0,3     

6.3 PROJETO DE DRENAGEM E OAC km 0,3     

6.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  km 0,3     

6.5 PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL km 0,3     

6.6 PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS km 0,3     

6.7 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES km 0,3     

6.8 OBRAS DE CONTEÇÕES  - CORTINA ATIRANTADA m² 3.000,0     

6.9 OBRAS DE CONTENÇÕES m² 300,0     
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6.10 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO km 0,3     

6.11 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E INVENTÁRIO FLORESTAL vb 1,0     

6.12 ORÇAMENTO km 0,3     

7 SERVIÇOS GRÁFICOS         

7.1 Impressão, montagem dos volumes e encadernação km 0,3     

RESUMO 

1 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS   

2 SONDAGENS GEOTÉCNICAS   

3 ENSAIOS GEOTÉCNICOS   

4 ENSAIOS/LEVANTAMENTOS DE CAMPO   

5 ESTUDOS PRELIMINARES   

6 PROJETOS   

7 SERVIÇOS GRÁFICOS   

VALOR TOTAL DO PROJETO   

VALOR POR km   
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           Anexo 06 
           (modelo) 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

 
(empresa)............................, neste ato representada por ......................................(nome do 
responsável ou representante legal), abaixo assinado, declara que, para atendimento dos 
subitens 16.1.6 e 16.1.7 do Edital, indica o(s) seguinte(s) profissional(is): 
 

- para Coordenador Geral da equipe técnica para execução dos serviços, objeto do 
presente Edital: 
................................................(nome do profissional)................................................. 
 

- para Responsável(is) Técnico(s) dos serviços, objeto do presente Edital:  
................................................(nome do profissional)................................................. 
...................:............................(nome do profissional)................................................. 
 
 
 

(Local)            (data).................................................................................. 
 
 
 
 

Nome, RG, CPF e assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 
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           Anexo 07 
           (modelo) 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 
(nome)............................................................................., .....(Conselho Regional de Classe 
nº)...., .....(formação)....., autorizo minha inclusão como .........(função)......... na equipe téc-
nica para execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(LOCAL)                (DATA) 
 
 
 
 

Nome, Conselho de Classe, RG e assinatura do profissional 
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          Anexo 08 
           (modelo) 

 

QUADRO 01 FICHA CURRICULAR – IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR  
 

NOME DO TÉCNICO DATA DE NASCIMENTO NACIONALIDADE CREA Nº 
 

ESPECIALIZAÇÃO INDICADO NA FUNÇÃO DE: 

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS GRADUAÇÃO 

N ORDEM ESPECIFICAÇÃO ESTABELECIMENTO  
ENSINO OU ENTIDADE 

LOCALIDADE DURAÇÃO ANO CONCLUSÃO 

      

      

      

      

      

      
EXPERIÊNCIA NO SETOR RODOVIÁRIO 

DISCRIMINAÇÃO DA OBRA OU DO ESTUDO OU PROJETO QUE 
PARTICIPOU 

EXTENSÃO 
(KM) 

PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NA OBRA OU NO ESTUDO OU 
PROJETO 

  INÍCIO FIM FUNÇÃO TIPO DE SERVI-
ÇO 

FIRMA RESP. 

       

       

       

       

       
 

NOME DA FIRMA ASSINATURA DO TÉCNICO DATA 
 (LOCAL)         (DATA) 

Nome, RG, ...(órgão de classe nº)... e assinatura do Técnico de nível superior, 

conforme Lei Federal nº 5194/66, artigos 13 e 14. 
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           Anexo 09 
           (modelo) 

 
 

Relação Equipe Técnica 
 
 

Nome do Profissional Atribuição no Projeto Formação 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

(Local e Data) 
 
 
 
 
 
 
 

Nome, RG, CPF e assinatura 
Responsável ou Representante Legal da empresa 
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           Anexo 10 
 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO POR PERÍODO 

 

 

Mês Valor mensal (R$) Valor acumulado (R$) 

1 75.354,42 75.354,42 

2 86.001,37             161.355,79 

3 86.583,45 247.939,24 
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           Anexo 11 

 

REAJUSTAMENTO 

 
1 -  Os preços contratuais, quando for o caso, sofrerão reajustes nos termos da Lei 
Federal n° 10.192, de 10/02/2001, publicada no D.O.U de 14/02/2001, ou legislação 
superveniente, que venha a regulamentar a matéria. 
 
2 - O cálculo do reajustamento para os preços propostos obedecerá à seguinte fór-
mula: 

  R = ( _Ii  - 1 )   x  Vr 
            Io      

 

  ( _Ii  - 1 )   = K   

                Io      

 

onde: K =    Fator de Reajustamento 

  R  =   Valor do reajustamento procurado 

  Vr =  Valor da fatura a ser reajustada 
 
3 - O índice de preços inicial (Io) será o índice econômico vigente no mês a que se 
referir a proposta. O índice de preços (Ii) será o índice econômico vigente no mês do 
vencimento do período de 1 (um) ano, contado do mês a que se referir a proposta.  
 
 
4 - Os reajustamentos terão fator constante em cada período de 1 (um) ano. 
 
5 - A cada período de 1 (um) ano proceder-se-á novo reajustamento. 
 
6 - A periodicidade do reajustamento poderá ser reduzida através de legislação su-
perveniente. 
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           Anexo 12 

           (modelo) 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

 
 
 
(empresa)......................................................., inscrita no CNPJ nº ............................., 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)......................,portador(a) da 
Carteira de Identidade nº............................e do CPF nº ........................, DECLARA, 
em cumprimento ao disposto no Decreto (PR) nº 4.505/2016, que possui conta cor-
rente no Banco do Brasil S/A, Agência ......, conta corrente nº ..... 
 

OU  
 

DECLARA, em cumprimento ao disposto no Decreto (PR) nº 4.505/2016, que NÃO 
possui conta corrente no Banco do Brasil S/A, porém está ciente que deve abri-la pa-
ra recebimento do(s) pagamento(s) referente(s) ao objeto do presente contrato. 
 
 
 

 (LOCAL)                (DATA) 
 
 
 
 

Nome, RG, CPF e assinatura 
Responsável ou Representante Legal da empresa 
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 CONCORRÊNCIA nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE  

                                                    Anexo 
13 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº V1/20V1 

TERMO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE ES-

TRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA V1, NA FOR-

MA ABAIXO:  
 

  Aos V1 dias do mês de V1 do ano dois mil e V1, o DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ, entidade autárquica esta-

dual, inscrito no CNPJ sob nº 76.669.324/0001-89, vinculado à SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, com sede nesta Capital na 
Av. Iguaçu nº 420, a seguir denominado DER/PR, neste ato representado por seu 
Diretor Geral, formação, V1, portador da CI-RG. nº V1 e do CPF sob nº V1 e por seu 
Diretor V1, formação, nome do Diretor, portador da CI-RG nº V1 e do CPF sob nº V1, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 2.458, de 14 de agosto de 2.000 e a empresa V1, estabelecida V1, inscri-
ta no CNPJ sob nº V1, adiante designada Contratada, neste ato representada por 
V1, portador da CI-RG. nº V1 e inscrito no CPF sob nº V1, atendendo ao contido no 
processo protocolado sob nº V1, devidamente autorizado, homologado e adjudicado 
pelo Diretor Geral do DER/PR em V1 de V1 de 20V1 e em V1 de V1 de 20V1, res-
pectivamente, firmam o presente Contrato, mediante as condições estabelecidas nas 
Cláusulas seguintes:  

 

CLÁUSULA I – DA LEGISLAÇÃO  
   

                    Regem o presente contrato a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, as condições da Concorrência - 

Edital nº 076/2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE e aplicando-se, no que couber, o con-
tido nas Normas Gerais para Licitar e Contratar com o DER/PR, aprovadas pela De-
liberação n.º 085, de 13 de março de 1991 e demais normas em vigor que regulam à 
espécie. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO 

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Estabilização de Talude na ro-
dovia PR-466, no trecho Entr. BR-153 – Rio Iguaçu (Ponte Manuel Ribas) (União da 
Vitória), entre os km 429,90 e 430,20, com extensão de 300 metros e altura média 
de 30 metros, resultando em aproximadamente 9.000 m² de área de face, de acordo 
com o estabelecido no Termo de Referência, Anexo 01 deste Edital. 
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CLÁUSULA III - REGIME DE EXECUÇÃO 

 
 Execução indireta na modalidade de empreitada por preço global. 
 

 

CLÁUSULA IV – VALOR  
 
 O valor do presente Contrato é de R$ v1 
 
 

CLÁUSULA V – PREÇOS 
 
 Os preços a serem pagos pelos trabalhos são os constantes da proposta co-
mercial apresentada pela Contratada, datada de v1.  
 
 

CLÁUSULA VI – MEDIÇÃO  

 
A medição dos serviços será procedida mensalmente e somente será aprova-

da se os produtos apresentados estiverem de acordo com o avanço dos trabalhos 
previstos, conforme Termo de Referência Anexo 01 do Edital.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Gerente do Contrato deve comunicar expressamente a 
Contratada que procedeu a medição dos serviços, informar o período e o valor para 
a emissão da respectiva Nota Fiscal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada deve apresentar ao Gerente do Contrato 
arespectiva nota fiscal pertinente aos serviços executados no período para o devido 
atesto, bem como “Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previden-
ciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)”, devidamente quitada, indican-
do o número da respectiva matrícula CEI junto ao INSS, relativa ao objeto. 
 

CLÁUSULA VII – PAGAMENTO 
 

 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda corrente do país, em até 
30 (trinta) dias corridos de prazo, contados da data do atesto na respectiva Nota Fis-
cal, desde que a Contratada: 

 a) esteja com documentação fiscal e trabalhista VÁLIDA junto ao Cadastro Unifica-
do/Geral de Fornecedores do Estado do Paraná, no Sistema GMS – Gestão de Ma-
teriais e Serviços, Departamento de Administração de Material – DEAM, Secretaria 
de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, sítio 
http://www.comprasparana.pr.gov.br. (Decreto nº 9.762/2013); e 

b) informe, expressamente, os dados da agência e conta corrente junto ao Banco do 
Brasil S/A, conforme disposto no Decreto nº 4.505/2016, ressalvadas as exceções 

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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previstas no mesmo diploma legal, exigência dispensada se já constar da Declara-
ção anexada ao correspondente contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado de acordo com o medido no 
período, em face do previsto no cronograma de desembolso apresentado pela Con-
tratada no Plano de Trabalho e aprovado pelo DER/PR. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante toda a vigência do contrato, sob pena de aplica-
ção de multa e rescisão unilateral, a Contratada deve: 

a) manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas todas as 
condições de habilitação e qualificações exigidas no Edital. 
 
b)  apresentar, mensalmente, “Declaração de Débitos e Créditos Tributários Fe-
derais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)”, devidamente 
quitada, indicando o número da respectiva matrícula CEI junto ao INSS, relativa ao 
objeto e, sempre que solicitado, outros documentos necessários como requisito para 
pagamento, especialmente no que se refere a regularidade fiscal e trabalhista. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatada irregularidade fiscal no ato do pagamento o 
DER/PR, imediatamente, notificará a Contratada para, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados do recebimento da correspondência, efetuar a regularização do 
débito ou apresentar defesa, ficando suspensa a liquidação do crédito em até 10 
(dez) dias corridos, nos termos da Resolução Conjunta nº 003/2007 – PGE/SEFA. 

PARÁGRAFO QUARTO: Se a Contratada não regularizar o débito ou não apresentar 
defesa ou se esta for indeferida, o DER/PR poderá rescindir unilateralmente o con-
trato, sem prejuízo da multa. 

 
 

CLÁUSULA VIII - REAJUSTAMENTO  

  Os preços contratuais, quando for o caso, estarão sujeitos a reajustamento, 
de acordo com o estabelecido no Anexo 11 do Edital, e com a variação do seguinte 
índice, publicado na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio 
Vargas: 

  
- Consultoria: Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - Obras Rodoviá-

rias - Consultoria (coluna 39); 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Quando couber reajustamento, o vencimento da(s) fatura(s) 
dar-se-á no mesmo prazo previsto na Cláusula VII do Contrato. 
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CLÁUSULA IX - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS 

 
 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, os valores serão atualizados 
monetariamente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas e acrescidos de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cin-
co por cento) ao mês “pro rata temporis”, desde o dia imediatamente posterior a data 
do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento. 
 

CLÁUSULA X – PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO 

 
A vigência do contrato terá início com a publicação de seu extrato no Diário Oficial 
do Estado e perdurará até 30 (trinta) dias corridos após o término do prazo previsto 
no parágrafo primeiro desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo para a execução dos trabalhos será de 90 (no-
venta) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu início na respectiva 
Ordem de Serviço, a ser expedida pelo DER/PR em até 30 (trinta) dias corridos, con-
tados da data da publicação do extrato do respectivo Contrato, dividido em 02 (duas) 
etapas: 
 
Etapa I: Até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu 
início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pelo DER/PR em até 30 (trin-
ta) dias corridos, contados da data da publicação do extrato do respectivo Contrato; 
 
Etapa II: Até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Entrega da Minuta Corrigi-
da do Projeto Executivo, após terem sido feitas as correções solicitadas na análise 
da Minuta pelo Órgão Ambiental, e terem sido apresentados todos os volumes que 
caracterizam o Projeto Executivo de Engenharia, conforme explicitado no Termo de 
Referência – Anexo I do presente edital. 
 
O prazo de execução dos serviços ficará automaticamente suspenso ao final da Eta-
pa I, aguardando a emissão da Autorização Ambiental. 
 
O prazo contratual será reiniciado para a Etapa II, na data da emissão da Autoriza-
ção Ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo das etapas poderá ser prorrogado na forma da 
lei.  
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CLÁUSULA XI – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
 Os serviços serão recebidos de forma provisória e definitiva, atendidas as 
condições estabelecidas no Termo de Referência Anexo 01 do Edital. 
 
 

CLÁUSULA XII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão, no presente 
exercício, pelo Projeto v1, rubrica v1, conforme documento de empenho 
nº...............v1, de v1 de 2018, no valor de R$ v1, e outros que serão emitidos opor-
tunamente 
 

CLÁUSULA XIII – GARANTIA 

 
 A Contratada depositou no DER/PR, o valor de R$ v1, conforme Guia de Re-
colhimento nº v1, datada de v1, anexa ao processo, em atendimento ao item 19 do 
Edital. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de prorrogação do prazo de duração do contrato 
a garantia deve, igualmente, ser estendida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo aumento no valor do ajuste, ou desconto de-
corrente da aplicação de multa, a garantia inicial deverá ser reforçada no mesmo 
percentual previsto no subitem 19.1 do Edital e nas mesmas modalidades e locais. 
 
 

CLÁUSULA XIV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 Durante o período de vigência do Contrato, a Contratada deverá manter em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habili-
tação e qualificações exigidas no Edital, especialmente no que se refere à regulari-
dade fiscal, sob pena de rescisão unilateral do ajuste pelo DER/PR e da aplicação 
da multa prevista no instrumento convocatório. 
 
 

CLÁUSULA XV – PENALIDADES 

 
 A Contratada está sujeita às penalidades previstas no item 25 do Edital pelo 
inadimplemento ou cumprimento irregular das obrigações contratuais, as quais pas-
sam a fazer parte deste Ajuste, independente de transcrição. 
 
 

 

CLÁUSULA XVI - RESCISÃO DO CONTRATO 

 
 Sem prejuízo das penalidades previstas, o presente contrato poderá ser res-
cindido sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 129 da 
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Lei Estadual nº 15.608/2007, processando-se na forma do disposto nos artigos 130 e 
131 do mesmo diploma legal. 
 

 

CLÁUSULA XVII - CASOS OMISSOS 

 
 Os casos omissos neste Contrato serão regulados na forma estabelecida pelo 
Código Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor. 
 

 

CLÁUSULA XVIII – FORO 

 
 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste con-
trato, fica eleito pelos contratantes o foro da Comarca da Capital do Estado do Para-
ná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E, por assim terem justo e contratado, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes contratantes e testemunhas presentes.  

 

Paulo Tadeu Dziedrick 

Diretor Geral do DER/PR 
 
 
 

Rui Cezar de Quadros Assad 

Diretor de Operações do DER/PR 
 

 

 

 

Alessandro Affornali 
Diretor Técnico do DER/PR 

 

 

 

T E S T E M U N H A S: 
-------------------------------- 
--------------------------------------      
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CONCORRÊNCIA nº 076 – 2018 – DER/DT/DOP/SRLESTE 

 
           Anexo 14 
           (modelo) 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Eu, (nome)........................, portador(a) da Cédula de Identidade nº.............., inscri-
to(a) no CPFsob nº............... e no CREA......................, Engenheiro Civil, indicado 
pela empresa ................como ...................... da equipe técnica alusiva a licitação em 
referência, DECLARO, sob as penas da Lei, que estarei disponível, na data da cele-
bração do correspondente Contrato, para assumir as funções para as quais fui indi-
cado. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 
 
 
 
 

(LOCAL)                (DATA) 
 
 
 
 

Nome, CREA, RG, CPF e assinatura do profissional 
 
 
 
 

 


