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

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MUDANÇA nº 04/4500059398
Foz do Iguaçu, 25 de abril de 2022
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 7 e 8
do Plano de Trabalho:
Quadro Resumo Orçamentário
Quadro Resumo de Desembolsos

Uma reprogramação se faz necessária para fins de refletir a real situação de
andamento/previsão das etapas de execução das obras, 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 CONVENIADA.
Reprogramação:
Por meio do ofício nº 311/GS, de 13 de abril de 2022, protocolado sob nº 014957/22 no
SISCOR, a CONVENIADA reiterou a ITAIPU autorização para ser utilizado saldo disponível para
a Obra e Preços Iniciais‐ PI, no Convênio nº 4500059398, para pagamento de reajustes das
próximas medições, a fim de evitar débitos contratuais e prejuízos no andamento das obras.
Por meio do ofício protocolado sob nº 016175/22 no SISCOR, de 27 de abril de 2022, a ITAIPU
respondeu à CONVENIADA informando que, por meio de Relatório de Controle de Mudança,
formalizado neste documento, autoriza a utilização dos recursos e solicita o envio de nova
proposta de distribuição orçamentária entre rubricas.
A distribuição pode ser observada nos quadros abaixo, e leva em conta o saldo de
R$27.038.087,53 que, quando distribuído nos próximos meses, aponta a necessidade de
realocação de R$10.230.000,00 dos Preços Iniciais para os Reajustes.

Este documento foi assinado digitalmente por Janine Alicia Groenwold, Rejane Karam, Claudio Porchetto Neves, Kleber Da Silva e
Kleber Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pad.itaipu.gov.br:443 e utilize o código 01B5-F4BE-9DCE-AC24.
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Desta forma, esse relatório vem formalizar as alterações necessárias, conforme descrito
acima, para utilização dos recursos da forma sugerida.
Assim, o ajuste dos repasses, por parte de ITAIPU, será necessário conforme a reprogramação
apresentada a seguir:
a) Quadro Resumo Orçamentário

A alteração feita foi a realocação de recursos do Objetivo Específico 01 para “Reajustes de OE
1 ‐ Implantação do segmento rodoviário” da Parcela 3.

Este documento foi assinado digitalmente por Janine Alicia Groenwold, Rejane Karam, Claudio Porchetto Neves, Kleber Da Silva e
Kleber Da Silva.
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Considerando a reprogramação financeira das etapas, tem‐se a seguinte reprogramação
orçamentária:
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b) Quadro Resumo Desembolsos
Abaixo é apresentado o Quadro de Desembolsos da Itaipu reprogramado, sem alterar os
montantes dos desembolsos já realizados (Parcelas 1, 2 e 3), como também do próximo e
último repasse a ser feito (Parcela 4):

Importante destacar que área gestora recebeu pedido de aditamento enviado pela
conveniada no ofício nº 012703/22, o qual está sendo avaliado tecnicamente e assim que
concluído será enviado para apreciação da Diretoria Executiva e Conselho de Administração
que irá recompor as rubricas necessárias para a conclusão das obras.

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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Neste contexto, a área gestora se manifesta favorável à alteração da programação do Quadro
de Resumo Orçamentário e do Quadro de Resumo de Desembolsos (itens 7 e 8 do Plano de
Trabalho), que apresentam a dedução de valor da rubrica de execução das obras e o
acréscimo do mesmo valor no Provisionamento para Reajustes OE1, permanecendo inalterado
o prazo de vigência do Convênio e dos valores globais e demais condições do Plano de
Trabalho contratado.
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