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ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DATRAFEGABILIDADÊ DE ESTRADAS RURAIS

(parte integrante do Termo de Convénio)
MUNICÍPIO: IRATI

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO
Mun[cípjpjjrat[
Endereço:
RUA CORONEL EMÍLIO GOMES, 22
UF: PR ÍCEP: 84.500.000

CNPJ:75.654.574.0001-82

Telefone: (42 )3907-3006

Conta Corrente:'Banco:
|n° 43.908-8 ÍBRASIL

^Responsável:

ÍAgência:
: 182.1

Praça de Pagamento:
IRATI

ODILON ROGÉRIO BURGATH
iCI/Õrgão Expedidor: jCargo:
16.680.561-1 SSP-PR j PREFEITO MUNICIPAL

2PJJTROS^PARTÍCIPES (se houver)
jNome:

ICPF:
016.692.489-09

IFunção:
JGESTOR PÚBLICO

CP:rouCNPJ:

Endereço: CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Recuperação de aproximadamente 6:3 Km estradas vicinais na comunidade
de Arroio Grande através da aquisição de óleo diesel com execução corn
equipamentos de propriedade da Prefeitura Municipal

3. JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Irati realiza permanentemente trabalhos de
manutenção de estradas rurais focando seus esforços para a trafegabilidade
das linhas de transporte escolar( estas somam 480 Km) para que os alunos
tenham acesso ao sistema de educação. Essa tarefa requer recursos muitas
vezes extra-orçamentários e, por sua vez estradas que não fazem parte das
linhas escolares acabam ficando a margem de uma manutenção apropriada
pela escassez de recursos de ordem físico e financeira.
Esta é a realidade de Arroio Grande que tem cerca de25 Km de estradas,

sendo que a geral, aquela que passa o cnibus escolar está em condições de
uso em qualquer condição climática, ao passo que suas estradas vicinais que
somam cerca de 6,3 Km onde residem 32 famílias encontran condições
precárias principalmente em períodos chuvosos.
Além desta condição, são famílias que atuam na produção de agricultura de
subsistência, produção de fumo e alguns r membros de família trabalham fora da



comunidade suprindo assim seus familiares
Os recursos de repasse de aquisição de óíec íornam-se j
oportunidade do poder público prover de r.elhcres c< a acesso a um
grupo de famílias que aguardam silenciosamente peia assistência e, podem a
partir deste ponto ser impulsionadas para obter maiores êxitos nas atividades
desenvolvidas, além de um resgate histórico de sua dignidade
4. BENEFICIÁRIOS

Descrição
1 - Número de comunidades atendidas
2 - Número de agricultores

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação
Aquisição de

11 .428 litros de
óleo diesel

Preço unitário

1129

. :;! ' • • •

ÇSEA

{• " ' •

•

Total

1V Prazo de Execução
• t | i . i ) , .
• :

6. PLANO DE OBRAS - (Resumo/totalizaçào dos trechos indicados no
RVI)

Item
1

£__
3

4

Total

Tipo de Serviço
Cascalhamento e

serviços afins
Bueiros e drenagem
Corte,
carregamento e
britagem de
cascalho
Transporte do
cascalho

Un.
Km

Uni
M3

Viage
ns

Quant.
6,3

10
2.520

260

Tipo de Máquina Horas
Motoniveladora

~<3Q
Retroescavadeira
Escavadeira hidráulica,
carregadeira e britador

Caminhões t
capa-:; ;rga
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7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

N°

1
2

ATIVIDADES *

Processo de aquisição de combustível
Execução dos serviços

PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL
1°

x
x

2°
x

3°
x

x |x

4°
x
x

5°
x
x

6°
x
x~

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada!, o
cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas
laterais rasas, entre outras.

b. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção
existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte
escolar.

c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios
intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e
Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO
PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técn;cas
aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e
está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os
recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de
Recuperação da Trafegabilidade de_Estradas Rurais.
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Nome:
Cargo:
N.° Registro Conselho de
Local:
pata:

Rozenilda Romaniw Bárbara
Engenheira agrónoma
27.553/D/Pr
^rati
28/01/2014

jUj4ul(d& A- ft^W/LQ.

_ Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
qualidade de representante legaí do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à]

SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração)
Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotaçõe
consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho^
Nome:
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
;PF:

Local:
Data:

Odilon Rogério Burgath

016.692.489-09
Irati
28/01/2014

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (C
FICAL DO CONVÉNIO)

,ogério Burgati
EITO MUNICIPAL

O N.R. e

:argo:
Mome:
IPF:

Local:
Data:

CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB j

-
EnflfiAgrfl Igor Felipe Zampitr

CREA-PR rifiTTSOSJD"
Chefe WNiicfeo Regrde tritr

)argo:
^Jome:
;PF:

Local:
Data:

FISCAL DO CONVÉNIO

.*«f tico Carvalho de Olrveira
47.850-O

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convénio ser o representante do DEAGRO
no N.R., indicar outro servidor habilitado.



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB

PARANÁ NÚCLEO REGIONAL DE IRATI
GOVERNO DO ESTADO

PARECER TÉCNICO N° 01/2014

REFERENCIA: Protocolo n° 11.867.596-7

Em atenção ao Protocolo acima mencionado, referente à solicitação

Termo Aditivo de recursos para a aquisição de Óleo Diesel - Projeto de Recuperação

de Trafegabilidade de Estradas Rurais, município de Irati, temos o seguinte parecer:

- Por se tratar de licitação deserta ( conforme documentação apresentada) por motivo

de valor defasado do litro de óleo diesel;

- Pela adição de contrapartida municipal no valor de R$ 4.901,41 para adquirir a

quantidade necessária de combustível para a execução do plano de trabalho;

- Pela necessidade de execução da obra em trecho prioritário por se tratar de estrada

de escoamento de safra e de transporte escolar;

Esta Chefia em consonância com o Fiscal do Deagro, tem como

PARECER FAVORÁVEL à solicitação apresentada.

Irati, 29 de janeiro de 2014.

Igoli Felipe Zampier
Chefe da SEAB - NR Irati

Engc Agi* igor Felipe Zampier
CREA-PR nc 77 905/D

Chefe do Núcleo Reg de >rati
SEAB

Geralào\Carvalho de Oliveira
Fiseál DEAGRO NR de Irati

Jarawo carvalho de Oliveira
<=ng« Aflffl - CREA/PR 47.860-O

SEAWDEAGRO



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - DEAGRO

PARECER TÉCNICO N° 023/2014

Referente: Solicitação para inclusão de contrapartida - óleo diesel - Irati - 13.070.028-4

Em atenção protocolado n° 13.070.028-4, que trata da solicitação de autorização para inclusão
de contrapartida municipal ao Convénio n° 098/2013, referente ao "Programa de Recuperação da
Trafegabilidade de Estradas Rurais - 2013", do município de Irati, informamos:

1 - O Ofício n° 28/2014 Seplanc, da Prefeitura Municipal de Irati, expedido pelo Sr. Odilon
Rogério Burgath, solicita termo aditivo ao Convénio n° 098/2013 (protocolo n° 11.867.596-7), para
inclusão de contrapartida, no valor de R$ 4.901,41 (fl. 03).

^P 2 - Consta no protocolado a seguinte documentação:

2.1 - Novo Plano de Trabalho (fls. 04-07) com os ajustes em pleito. O Plano de Trabalho foi
analisado pelo Engenheiro Agrónomo do EMATER - Sr. Udo Bublitz - dando parecer favorável ao
pleito.

2.2 - Certidões de Regularidade do Município, as quais encontram-se vigentes neste momento
(fls. 09-12; 14; 21).

2.3 - Cópia de parte da documentação do processo licitatório, o qual foi deserto (fl. 16); e cópia
da Tabela da ANP, a qual demonstra os valores atuais do óleo diesel (fls. 17-19);

2.4 - O parecer favorável ao pleito, emitido pelo Chefe do NR de Irati e pelo Fiscal do
Convénio, encontra-se à fl. 20;

2.5 - Cópia do Termo de Convénio, o respectivo Plano de Trabalho e Extrato de Publicação
(fls. 22-34) foram juntados ao protocolado por este DEAGRO, a fim de dar embasamento ao pleito.

™ 3 - Foi providenciado a Minuta do Termo Aditivo ao pleito (fl. 35).

4 - A Minuta do Despacho do Sr. Secretário consta à fl. 36.

Sugerimos à Chefia do DEAGRO, o encaminhamento deste à AJUR, para análise do pleito, e
após, retorne a este DEAGRO para as demais tramitações.

É o parecer, em 04 de fevereiro de 2014.

AROLINE MACHUCA
DIVISÃO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

SEAB/DEAGRO

Rua dos Funcionários, 1559 - Cabral - CEP 80035-050 - CURITIBA/PR.
Telefone (41) 3313-4039 - Fax (41) 3313-4038

www.agricultura.pr.gov.br


