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S���etaria de Infraestrutura e 
Logística 

– 

 
   

: 12.014.784-6 e apensos 
2º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 049/2014. 
: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – 

SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná – DER/PR e o Município de Brasilândia do Sul. 

 Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos 
prazos de execução e de vigência, bem como a readequação do 
cronograma físico-financeiro do Convênio nº 049/2014, conforme o ofício 
n° 078/2017 – GAB (fls. 04 do P.I. n° 14.588.325-3) do Prefeito de 
Brasilândia do Sul, corroborado pela fiscalização (fls. 35), bem como 
pelo Departamento de Fomento para Ações de Infraestrutura e Logística 
– DFIL (fls. 60) e a aprovação do Secretário de Estado de Infraestrutura 
e Logística (fls. 61). 

 

Fica prorrogado o prazo de execução do presente 
Convênio, que perdurará até o dia 18 de agosto de 2018. 

A vigência deste Convênio perdurará até 14 de fevereiro 
de 2019. 

O cronograma físico financeiro fica alterado 
conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 
28. 

 24 de julho de 2017. 
 

 
Diretor Geral do DER/PR                           Secretário/SEIL 
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: 14.084.542-6 
CONVÊNIO n.º 005/2017. 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – 
SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem – 
DER e Município de Jandaia do Sul. 

 
Pavimentação em Lama Asfáltica com área de 9.979,06 m² e 219,83 
m² de sinalização horizontal. Trechos que sofrerão intervenção: rua 
Senador Souza Naves, entre a linha férrea e a Rua Professor Roberto 
W. Verona e Rua Professor Roberto Rezende Chaves, entre a Avenida 
Paraná e Avenida Getúlio Vargas”, de acordo com o Plano de Trabalho 
(fls. 120/125) e o Parecer Técnico (fls. 92/95) 

O valor da obra deste convênio é de 200.739,50 (duzentos 
mil, setecentos e trinta e nove mil e cinquenta centavos), sendo a 
partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 190.702,52 (cento e 
noventa mil, setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), e R$ 
10.036,98 (dez mil, trinta e seis reais e noventa e oito centavos) de 
contrapartida do Município de Jandaia do Sul, conforme Plano de 
Trabalho e Parecer Técnico do DFIL/SEIL, constante às fls. 120/125 e 
92/95. 

 
As despesas decorrentes do presente Convênio correrão pelo Estado 
do Paraná, por meio do Empenho nº 77000000700516-1, Dotação 
Orçamentária 7704.26782014.386 – Fomento Rodoviário, Projeto 
Atividade 4386 - Fomento Rodoviário, Natureza da Despesa 
4440.4201 - Auxílios, Fonte 125 - SEIL, datado de 20/07/2017. 

 
 

O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 3 
(três) meses, contados a partir da data de publicação do seu extrato 
no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por mútuo acordo 
entre as signatárias, mediante assinatura  de Termo Aditivo. 

 
A vigência deste Termo terão início após cumpridas as formalidades 
legais, e perdurará 180 (cento e oitenta) dias corridos após a 
conclusão do prazo de execução previsto na 

deste Convênio.  
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística  

indica, como gestor deste Convênio, o Sr. João Luiz Goltz de Almeida, 
portador do RG n.º 3.111.780-1 e CPF nº 441.773.219-15, residente e 
domiciliado na Travessa Heitor Dutra da Silva, n.º 17, Bairro Vila Nova, 
Maringá/PR, , com a obrigação de acompanhar a correta aplicação 
dos recursos repassados. 

24 de julho de 2017. 

 

Diretor Geral do DER/PR                          Secretário/SEIL 
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: 11.973.253-0. 
:  

 A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, 
com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e o 
Município de Jataizinho. 

: Fica neste ato rescindido o Convênio  n.º 012/2016 - SEIL 
originalmente celebrado entre as partes identificadas no preâmbulo do presente 
Instrumento, em razão do descumprimento dos termos do Convênio, em 
especial dos prazos de execução, do Plano de Aplicação e do Cronograma 
Físico-Financeiro do Convênio, com fundamento na Lei Estadual nº 
15.608/2007, nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 9.504/97 , tendo em vista o 
exposto no despacho do DFIL fls. 156 do P.I nº 11.973.253-0. 

25 de julho de 2017. 

 
Secretário/SEIL 

  !"#$%&!' 
                                                                                                                             

–  
   

 

: 13.966.387-0 apenso ao 11.925.166-4. 
:  

 A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, 
com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e o 
Município de Porto Barreiro. 

: Fica neste ato rescindido o Convênio  n.º 048/2014 - SEIL 
originalmente celebrado entre as partes identificadas no preâmbulo do presente 
Instrumento, em razão do descumprimento dos termos do Convênio, em 
especial dos prazos de execução, do Plano de Aplicação e do Cronograma 
Físico-Financeiro do Convênio, com fundamento na Lei Estadual nº 
15.608/2007, nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 9.504/97 , tendo em vista o 
exposto no despacho do DFIL fls. 176 do P.I nº 13.966.387-0. 

25 de julho de 2017. 

 
Secretário/SEIL 
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S���etaria de Estado da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos 
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