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RELATÓRIO DE CONTROLE DE MUDANÇA nº 01/4500059852
Foz do Iguaçu, 08 de fevereiro de 2022

Nº DO CONVÊNIO
ÁREA ITAIPU
CONVENIADA
OBJETO

4500059852
OD.CD
Estado do Paraná - Secretaria de Estado de Infraestrutura de
Logística
Apoio financeiro da Itaipu para o desenvolvimento do projeto
“Obras viárias de ligação intermunicipal Ramilândia – Santa
Helena”

JUSTIFICATIVAS
Este Relatório de Controle de Mudança tem como objetivo a reprogramação do Quadro 3 –
Cronograma de Execução e do Quadro 4 – Cronograma de Execução Financeira e de
Desembolsos do Plano de Trabalho.
A reprogramação se faz necessária para refletir as alterações no planejamento da contratação
das obras sugerida como estratégia pela CONVENIADA para ganhos de cronograma e maior
praticidade na gestão contratual do objeto contratado, sem alterações no prazo e no
orçamento para conclusão do objeto do convênio.
O Convênio foi originalmente elaborado com a primeira atividade no Cronograma Físico sendo
a licitação para a contratação de um projeto executivo, a ser desenvolvido a partir do
anteprojeto existente. Após a elaboração deste projeto executivo, estava prevista outra
licitação para a contratação das Obras/Supervisão e só então, após esta outra licitação,
iniciariam as Obras e sua respectiva Supervisão.
Visando otimizar os prazos de contratação e execução das Obras a CONVENIADA propôs à área
gestora, após um detalhamento do anteprojeto existente, a otimização da contratação das
obras pela modalidade RDCI – Regime Diferenciado de Contratação Integrada1, onde a
CONTRATADA para a execução das Obras seria responsável também pela elaboração do
projeto executivo. Esta proposta de adequação das contratações do projeto executivo e da
obra, através de apenas uma licitação em vez de duas, foram apresentadas pela conveniada
em reuniões, estando a área gestora de acordo com a alteração proposta.

1

Modalidade de contratação utilizada em outras obras de convênios como a Construção da Segunda
Ponte e Acesso Perimetral à Segunda Ponte.

Este documento foi assinado digitalmente por: Luiz
Janine
Felipe
Alicia
Kraemer
Groenwold,
Carbonell.
Haroldo Virgilio, Rejane Karam e Sandro Alex Cruz De Oliveira.

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 25ª § 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.
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Esta alteração requer pequeno ajuste no início de execução das desapropriações/estudos
ambientais como também a disponibilização dos serviços de Supervisão desde o início dos
trabalhos, diferentemente do plano original que considerava a Supervisão iniciando apenas
após a segunda licitação.

Quadro 3 – Novo Cronograma de Execução

Também, foi revisado o Quadro 4 de Execução Financeira e de Desembolsos do Plano de
Trabalho, considerando a reprogramação física das etapas e a parcela já repassada pela ITAIPU
à CONVENIADA, onde tem-se a seguinte reprogramação financeira, conforme o Quadro a
seguir, que apresenta também o cronograma de desembolso da ITAIPU, sem alterar os
desembolsos já realizados (Parcela 1 e Parcela 2).
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Assim, foi revisado o Quadro 3 do Cronograma Físico do Plano de Trabalho, para considerar
isso, conforme o Quadro abaixo:

Quadro 4 – Novo Cronograma de Execução Financeira e de Desembolsos

Neste contexto, a área gestora se manifesta favorável à alteração da programação do
Cronograma Físico de Execução e do Cronograma de Execução Financeira e de Desembolsos
(Quadros 3 e 4 dos itens 6 e 7 do Plano de Trabalho), permanecendo inalterado o prazo para
conclusão final, assim como os valores unitários e globais e demais condições do Plano de
Trabalho contratado.

Gestores:
p/ ITAIPU
Claudio Porchetto Neves
Janine Alicia Groenwold
Kleber da Silva
p/ ESTADO DO PARANÁ – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Sandro Alex Cruz de Oliveira
Aprovação Itaipu:
Luiz Felipe Kraemer Carbonell
Diretor de Coordenação
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