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Convênio n. º 014/2018  

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – 
SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem – 
DER e Muni  

 
Execução de obras mediante o revestimento asfáltico com CBUQ, 
sobre base e brita graduada simples da Estrada que liga a sede do 
Distrito de Seção Jacaré, no município de Francisco Beltrão, PR até a 
Estrada que dá acesso ao município de Bom Sucesso do Sul, PR, com 
extensão 1.670,00 m, com largura da camada de rolamento de 6,00 m, 
com área de 10.020,00 m2,    conforme detalhamento constante do 
Plano de Trabalho de fls. 46/50 e Parecer Técnico de fls. 113/118, 
partes integrantes e indissociáveis  deste instrumento. 

O valor da obra deste convênio é de  – 

 O valor a ser repassado pela SEIL é de 
 – 

  A contrapartida do Município, 
para a execução do objeto, será de   

  , à conta da dotação orçamentária 
nº 09.001.26.782.2002-1.007 – Pavimentação de Via Urbanas – 
natureza da despesa nº 4.4.90.51 – Obras e Instalações – fonte de 
recursos nº 0 – Recursos Ordinário (Livres). 

 
As despesas decorrentes do presente convenio correrão pelo Estado 
do Paraná, à conta da Dotação Orçamentária 7704.26782014.386-  
Fomento Rodoviário, Natureza da Despesa 4440.4201 – Auxílios a 
Municípios, Fonte de Recursos nº 125 (cento e vinte e cinco). 

 
 

O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 210 
( duzentos e dez ) dias, 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 Convênio terá início após cumpridas as formalidades 
legais, e perdurará 180 (cento e oitenta) dias corridos após a 
conclusão do prazo de execução previsto na Cláusula Terceira deste 
Convênio. 

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
indica, como gestor deste Convênio o Senhor Roberto Machado dos 
Santos, com a obrigação de acompanhar a correta aplicação dos 
recursos repassados. 

13 de março de 2018 

                         
Diretor Geral do DER/PR                    Secretário/SEIL 
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Convênio n. º 018/2018

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística –
SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem –
DER e Muni

Execução de obras mediante o recapeamento com CBUQ, trecho: 
início próximo ao perímetro urbano do Município de Sulina, até a divisa 
de São João, com extensão de 4.878,50 m, com área de 29.391,00
m2, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 
46/50 e Parecer Técnico de fls. 113/118, partes integrantes e 
indissociáveis deste instrumento.

O valor da obra deste convênio é de –

26083/2018

Municípios, Fonte de Recursos 125 – (cento e vinte e cinco).

O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 180 
( cento e oitenta ) dias, 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 terá início após cumpridas as formalidades 
legais, e perdurará 180 (cento e oitenta) dias corridos após a 
conclusão do prazo de execução previsto na Cláusula Terceira deste 
Convênio.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
indica, como gestor deste Convênio, o Senhor Marcus Vinícius 
Talamini, com a obrigação de acompanhar a correta aplicação dos
recursos repassados.

14 de março de 2018

                     

Diretor Geral do DER/PR                    Secretário/SEIL
     

indissociáveis deste instrumento.
O valor da obra deste convênio é de –

oito reais e trinta O valor a ser repassado pela SEIL é 
de –

A
contrapartida do Município, para a execução do objeto, será de  

, que se dará na forma de execução de 
serviços preliminares.

As despesas decorrentes do presente convenio correrão pelo Estado 
do Paraná, à conta da Dotação Orçamentária 7704.26782014.386-
Fomento Rodoviário, Natureza da Despesa 4440.4201 – Auxílios a
Municípios, Fonte de Recursos nºs. 100(cem) 125 (cento e vinte e 
cinco) e 147 (cento e quarenta e sete).

O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 240 
( duzentos e quarenta ) dias, 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 terá início após cumpridas as formalidades 
legais, e perdurará 180 (cento e oitenta) dias corridos após a 
conclusão do prazo de execução previsto na Cláusula Terceira deste 
Convênio.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
indica, como gestora deste Convênio, a Senhora Elis Regina Zolett,
com a obrigação de acompanhar a correta aplicação dos recursos 
repassados.

15 de março de 2018

                     

Diretor Geral do DER/PR                    Secretário/SEIL
     

Secretaria de Estado da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos 

25876/2018
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