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RELATÓRIO DE CONTROLE DE MUDANÇA nº 01/ 4500059802
Foz do Iguaçu, 24 de junho de 2021.

Nº DO CONVÊNIO
ÁREA ITAIPU
CONVENIADA

4500059802
OD.CD
Estado do Paraná - Secretaria de Estado de Infraestrutura de
Logística

OBJETO

Apoio financeiro da ITAIPU para o desenvolvimento do
projeto “ILUMINAÇÃO VIÁRIA NA BR-277”.

JUSTIFICATIVAS
Este Relatório de Controle de Mudança tem como objetivo movimentação orçamentária
entre rubricas para adequação ao orçamento final da obra.
Nos termos do presente Convênio, os recursos destinados à execução do projeto para a obra
e supervisão são respectivamente, R$ 18.059.878,27 (dezoito milhões, cinquenta e nove mil,
oitocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos) e R$ 581.629,67 (quinhentos e
oitenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos, conforme quadro
analítico de custos:

Ocorre que, após os ajustes do orçamento encaminhado pela ITAIPU aos parâmetros do
orçamento público, tendo como referência a Tabela de Preços do DER-PR, o valor final da
obra ficou em R$ 13.970.397,40 (treze milhões, novecentos e setenta mil, trezentos e
noventa e sete reais e quarenta centavos) e o valor final da supervisão ficou em R$
777.687,18 (setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dezoito
centavos), conforme demonstrado a seguir:
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O presente relatório tem por finalidade registrar, nos termos do item 3.19.1 da instrução de
Procedimento IP 17, do parecer jurídico P/JD/0158/13 e Cláusula 29ª § 2º do termo de
convênio, as adequações no Plano de Trabalho de natureza meramente operacional, que não
constituem alterações significativas do Convênio, conforme justificativa dos gestores e
aprovação do Diretor da área gestora.

Assim, a diferença entre o orçamento estimado no convênio e o valor do orçamento
referencial do DER para o Objetivo Específico 1 será realocado no Objetivo específico 2. Com
as alterações descritas, o quadro analítico de custos passa a ser o seguinte:
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Além da alteração anterior descrita, é necessária uma adequação nos trechos indicados para
a implantação, nos seguintes itens:
• Item 2 – OBJETIVO: onde se lê “... 686 a 691 no Município de São Miguel do Iguaçu”,
leia-se “... 687 a 691 no Município de São Miguel do Iguaçu”;
• Item 4 – ENTREGAS: onde se lê “Implantação de iluminação pública viária com
luminárias LED nos trechos urbanos da Rodovia BR-277 compreendidos entre os
quilômetros: 686 a 691, no Município de São Miguel do Iguaçu”, leia-se “Implantação
de iluminação pública viária com luminárias LED nos trechos urbanos da Rodovia BR277 compreendidos entre os quilômetros: 687 a 691, no Município de São Miguel do
Iguaçu”;
• Subitem 4.3 – Entregas de Gestão do Projeto, na coluna Requisitos da EATAPA 2 –
EXECUÇÃO, onde se lê “Implantação de iluminação pública viária com luminárias LED
nos trechos urbanos da Rodovia BR-277 compreendidos entre os quilômetros: 686 a
691, no Município de São Miguel do Iguaçu”, leia-se “Implantação de iluminação
pública viária com luminárias LED nos trechos urbanos da Rodovia BR-277
compreendidos entre os quilômetros: 687 a 691, no Município de São Miguel do
Iguaçu”.
Neste contexto, a área Gestora se manifesta favorável aos ajustes dos valores orçamentários
de projeto com os valores indicados no presente Convênio, permanecendo inalterados os
prazos para conclusão final e o valor total. Permanecem inalteradas, também, as demais
condições do plano de trabalho contratado.

Gestores:
p/ ITAIPU
Sergio Serpa Bopp
p/ ESTADO DO PARANÁ – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA/DER
Rejane Karam
Aprovação Itaipu:
Luiz Felipe Kraemer Carbonell
Diretor de Coordenação
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