Diretoria de Coordenação - CD
Superintendência de Obras e Desenvolvimento – OD.CD

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MUDANÇA nº 02/4500059398
Foz do Iguaçu, 15 de junho de 2021
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 30ª § 2º
do Termo de Convênio firmado, 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.
Nº DO CONVÊNIO
ÁREA ITAIPU
CONVENIADA
OBJETO

4500059398
OD.CD
Estado do Paraná - Secretaria de Estado de Infraestrutura de
Logística
Apoio financeiro da Itaipu para o desenvolvimento do projeto
“EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO COM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA
RODOVIA BR 487/PR – trecho entre Porto Camargo e Serra
dos Dourados”.

JUSTIFICATIVAS
Este Relatório de Controle de Mudança tem como objetivo a reprogramação dos itens 6, 7 e 8
do Plano de Trabalho:
•
•
•

Cronograma Físico de Execução
Quadro Resumo Orçamentário
Quadro Resumo de Desembolsos

Uma reprogramação se faz necessária para fins de refletir a real situação de
andamento/previsão de prazos para execução das etapas do projeto, sem acréscimos no prazo
final para conclusão do objeto do convênio nem do orçamento referencial global, permitindo
as devidas atualizações das programações orçamentárias por parte da
Convenente/Conveniada.
Reprogramação:
Por meio do Of. nº 492/GS, de 08 de junho de 2021, protocolado em 08/06/21 sob nº
020413/21 SISCOR, a CONVENIADA solicitou a ITAIPU termo aditivo de prazo do contrato TT
560/2015 de execução das obras de Restauração, Implantação e Pavimentação com Obras de
Arte Especiais, na Rodovia BR 487-PR, considerado no Convênio nº 4500059398, de forma a
concluir o referido contrato em 30 de junho de 2022.
As justificativas para esta prorrogação de prazo de término do contrato recaem devido ao
início tardio da execução das obras em função da espera da emissão da Licença de Instalação
pelo IAP – Instituto Ambiental do Paraná, associada da reduzida disponibilidade de recursos
financeiros durante os trabalhos para a realização das obras conforme planejado, fatos estes
que aconteceram ainda antes da formalização do convênio. Detalhes das justificativas
encontram-se apresentadas em parecer favorável da Supervisora do Contrato (anexo do Of. nº
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492/GS).
Com a formalização do convênio com a ITAIPU, houve nova reprogramação dos serviços a
serem executados, e conforme cronograma físico-financeiro apresentado, as obras ainda
continuarão sendo finalizadas antes da previsão estimada no Convênio, que considerou um
prazo de execução mais conservador.
Assim, as alterações solicitadas necessitam de antecipação de repasses por parte de Itaipu
(sem alteração de valores das parcelas como também do valor total), haja vista que o
planejamento do Convênio considerou prazos maiores do que os inicialmente estimados para
o término da obra e a distribuição dos recursos correspondente com um maior tempo da sua
respectiva execução.
O ajuste dos repasses, por parte de ITAIPU, será necessário conforme a reprogramação
apresentada a seguir:
a) Cronograma Físico de Execução
O Quadro abaixo apresenta as versões do Relatório de Controle de Mudança 01 e
reprogramada do cronograma físico:

b) Quadro Resumo Orçamentário
Considerando a reprogramação física das etapas, tem-se a seguinte reprogramação
orçamentária:

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Felipe Kraemer Carbonell, Rejane Karam, Janine Alicia Groenwold, Janine Alicia
Groenwold, Janine Alicia Groenwold e Kleber Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pad.itaipu.gov.br:443 e utilize o código 3A55-1E62-FE9B-BF46.

Diretoria de Coordenação - CD
Superintendência de Obras e Desenvolvimento – OD.CD

c) Quadro Resumo Desembolsos
O Quadro abaixo apresenta a reprogramação de desembolsos da Itaipu, sem alterar o
desembolso já realizado (Parcela 1), como também os próximos repasses a serem realizados
(Parcelas 2, 3 e 4). Apenas, foram antecipadas as parcelas 2, 3 e 4 para os semestres 2, 3 e 4,
respectivamente:

Neste contexto, a área Gestora se manifesta favorável à alteração da programação do
Cronograma Físico de Execução, do Quadro de Resumo Orçamentário e do Quadro de Resumo
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de Desembolsos (itens 6, 7 e 8 do Plano de Trabalho), que apresentam finalização das obras
antes do estimado, mas permanecendo inalterado o prazo de vigência do Convênio e dos
valores globais e demais condições do plano de trabalho contratado.

Gestores:
p/ ITAIPU

Janine Alicia Groenwold
Kleber da Silva

p/ ESTADO DO PARANÁ – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Rejane Karam
Aprovação Itaipu:

Luiz Felipe Kraemer Carbonell
Diretor de Coordenação
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