EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 3ª Reunião, realizada no dia 20/01/2016, com início às 09 horas e 21 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Instrução de Serviço que estabelece os critérios para o reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do
01/DG
50600.001714/2015-39 acréscimo dos custos de aquisição de materiais asfálticos, referente aos contratos administrativos firmados
Aprovado
no âmbito do DNIT.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PI para analisar e aprovar as
adequações técnicas necessárias à elaboração de projeto executivo para Revisão de Projeto em Fase de
Obras referente à duplicação, ao melhoramento e à restauração nas rodovias BR-316/343/PI; e para lavrar Retirado de
02/DIR
50618.001191/2015-31
e assinar o termo aditivo resultante. Todos os procedimentos estão abarcados pelo Convênio de Delegação
Pauta
nº. 937/2012, firmado com o Governo do Estado do Piauí, com a interveniência do Departamento de
Estradas de Rodagem do Piauí – DER/PI.
Primeiro termo aditivo visando realizar a primeira Revisão de Projeto em Fase de Obras, com inclusão de
preços novos e reflexo financeiro positivo no montante de R$9.630.675,23 (nove milhões, seiscentos e
03/DIR
50605.001792/2013-21 trinta mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), referente ao Contrato nº. SRAprovado
05/00202/2014, firmado com o Consórcio PAVISERVICE–SVC, responsável por executar as obras de
construção da rodovia BR-235/BA, lote único.
Inclusão de matriz de risco ao Contrato nº. TT-1099/2013, firmado com o Consórcio ARTELESTE–
ENESCIL, responsável por desenvolver projetos básico e executivo e por realizar as obras e todas as
04/DIR
50600.000532/2011-17 demais operações necessárias e suficientes para a entrega final da ponte sobre o Rio Madeira, incluindo
Aprovado
seus acessos na rodovia BR-364/RO, no distrito de Abunã, localizado no município de Porto Velho/RO,
lote único.
Transferência de responsabilidade para a Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP, por intermédio da
Coordenação Geral de Meio Ambiente – CGMAB, relativa ao gerenciamento do Termo de Compromisso
nº. TC-653/2011, firmado com o município de Novo Progresso/PA. O citado Termo tem como objeto a
05/DIR
50600.025243/2011-21 construção da Casa de Saúde do Índio, em atendimento à meta 02 do Acordo de Cooperação Técnica
Aprovado
celebrado entre o DNIT e o Instituto Kabu, com a interveniência da Fundação Nacional do Índio –
FUNAI, pertinente às medidas mitigadoras e compensatórias referentes às obras de pavimentação na
rodovia BR-163/PA.
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01/DAF

50600.010826/2015-81

02/DAF

50600.016032/2015-21

03/DAF

50602.001320/2015-61

05/DAF

50600.030403/2014-04

09/DPP

50600.017180/2014-81

11/DPP

50600.015669/2014-19

Reconhecimento de dívida, no valor de R$14.996,83 (catorze mil, novecentos e noventa e seis reais e
oitenta e três centavos), referente ao Contrato nº. 02/2009, firmado com a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos – EBCT, para prestação de serviços de malote visando ao atendimento das demandas
administrativas do DNIT, e cuja vigência encerrou-se em 13/04/2014. A dívida em comento refere-se aos
serviços executados nos meses de novembro de 2010 e maio de 2011, e a diferenças decorrentes de
reajuste tarifário, não aplicado em serviços realizados nos meses de junho de 2012 e março de 2013.
Pedido de remoção, de ofício, em caráter excepcional, do servidor Flávio Fortes Camargo, matrícula
DNIT nº. 4858 e SIAPE nº. 20623219, ocupante do cargo de Analista em Infraestrutura de Transportes,
lotado atualmente na Coordenação Geral de Planejamento e Programação e Investimentos da Diretoria de
Planejamento e Pesquisa – CGPLAN/DPP, para a Administração Hidroviária da Bacia do Tietê–Paraná –
AHRANA.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$15.593,01 (quinze mil, quinhentos e noventa e três reais e um
centavo), referente ao Contrato nº. 913/2010, firmado com a empresa Pará Segurança Ltda., para prestação
de serviços de vigilância armada 24 horas na Sede da Superintendência Regional no Estado do Pará e em
suas Unidades Locais, executados no período de 13 a 16 de agosto de 2015.
Aprovação para submeter ao Conselho de Administração do DNIT proposta de criação da
Superintendência Regional no Estado do Acre, condicionada ao aporte dos cargos necessários à
estruturação referente a recursos humanos, visando compor o quadro provisório de lotação de pessoal na
nova Regional.
Terceiro termo aditivo de rerratificação para alteração de domicílio bancário, referente ao Termo de
Compromisso nº. 543/2014, firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso, com a interveniência de
sua Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, objetivando a elaboração de Estudo
de Componente Indígena – ECI e de Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI, relativos às Terras
Indígenas Parque do Xingu, Pequizal do Naruvotu, Batovi, Ikpeng, Pimentel Barbosa e Marechal Rondon,
para a obtenção das Licenças Prévia e de Instalação, alusivas às obras de pavimentação na rodovia BR-242
(Nova Ubiratã – Querência). A alteração em comento visa vincular ao domicílio bancário inscrito no
Termo de Compromisso o CNPJ da SINFRA/MT, em substituição ao CNPJ do Governo do Estado de
Mato Grosso.
Segundo termo aditivo de rerratificação para alteração de domicílio bancário, referente ao Termo de
Compromisso nº. 370/2014, firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso, com a interveniência de
sua Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, objetivando a realização do
Programa de apoio à Terra Indígena Urubu Branco – PAINDIO, contido no componente indígena do
Plano Básico Ambiental – PBA, referente ao licenciamento ambiental das obras de pavimentação na
rodovia BR-158/MT, trecho Norte. A alteração em comento visa vincular ao domicílio bancário inscrito
no Termo de Compromisso o CNPJ da SINFRA/MT, em substituição ao CNPJ do Governo do Estado de
Mato Grosso.
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50600.004339/2015-89
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Lavratura do Termo de Execução Descentralizada nº. 716/2015-DAQ/DNIT, a ser firmado com a Marinha
do Brasil, objetivando a execução de levantamento hidrográfico, a manutenção da sinalização náutica e a
atualização cartográfica do Tramo Sul do Rio Paraguai, localizado entre a cidade de Corumbá/MS (km
1.522) e a foz do Rio Apa (km 932). O valor proposto é de R$9.290.000,00 (nove milhões, duzentos e
noventa mil reais), e o prazo, de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.
Quinto termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 238 (duzentos e trinta e oito) dias, referente ao
Contrato nº. 565/15-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio R. PEOTTA–HIDROTOPO–ENEFER,
responsável por elaborar Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, e projetos
básico e executivo de engenharia para sinalização de margem, balizamento, dragagem e derrocamento na
hidrovia do Tocantins–Araguaia.
Oitavo termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, referente ao
Contrato nº. 566/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio R. PEOTTA–HIDROTOPO– ENEFER,
responsável por elaborar Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, e projetos
básico e executivo de engenharia para sinalização de margem, balizamento, dragagem e derrocamento na
hidrovia dos rios Tapajós–Teles Pires–Juruena.
Quarto termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias, e acréscimo
de valor no montante de R$4.044.800,66 (quatro milhões, quarenta e quatro mil, oitocentos reais e
sessenta e seis centavos), referente ao Contrato nº. 568/2015-DAQ/DNIT, firmado com a empresa Sistema
PRI Engenharia Ltda., responsável por prover assistência consultiva no acompanhamento e na supervisão
da elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, e dos projetos
básico e executivo para dragagem e derrocamento em cinco hidrovias no território brasileiro.
Formalização do Contrato nº. 1.180/2014, firmado com a empresa Legnet Engenharia Ltda., oriundo da
licitação relativa ao Edital nº. 160/2014-09, realizada na Superintendência Regional no Estado do Paraná,
para execução de obras de arte especiais concernentes à transposição de linha férrea, no município de
Rolândia/PR, na ferrovia EF-369. O prazo previsto é de 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos, e o
valor previsto é de R$7.056.219,94 (sete milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e
noventa e quatro centavos).
Segundo termo aditivo de rerratificação e restituição de 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias
consecutivos de prazo, referente ao Contrato DIF nº. 851/2010, firmado com o Consórcio COWAN–
COTRIN, responsável pela construção de variante ferroviária no município de Camaçari/BA, que liga o
Polo Petroquímico ao Porto de Aratu, na Ferrovia EF-431/BA.
Terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias corridos, referente ao Contrato
DIF nº. 1.075/2014, firmado com a empresa Egis Engenharia e Consultoria Ltda., responsável por elaborar
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, para solução dos conflitos urbanos
com a ferrovia, no município de Curitiba/PR – ramal Oeste e contorno Leste –, na ferrovia EF-277, e
ramal de Rio Branco do Sul.
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