EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 18ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 18ª Reunião, realizada no dia 10/5/2016, com início às 9 horas e 37 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar termo aditivo, em função de solicitação para desmembramento do critério de
pagamento de aquisição e transportes de materiais betuminosos, sem reflexo financeiro, referente ao
132/DIR
50600.009672/2016-65 Contrato nº. SR/PR-00837/2014-00, firmado com o Consórcio TÉCNICA VIÁRIA–CASTILHO–
Aprovado
URBANIZA, responsável por elaborar projetos básico e executivo e executar as obras de adequação
de capacidade, incluindo obras de arte especiais, no trecho compreendido entre os municípios de
Toledo/PR e Marechal Cândido/PR, na rodovia BR-163/PR.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar termo aditivo, em função de solicitação para desmembramento do critério de
pagamento de aquisição e transporte de materiais betuminosos, sem reflexo financeiro, referente ao
133/DIR
50600.009674/2016-54 Contrato nº. SR/PR-00560/2015-00, firmado com o Consórcio CASTILHO–CASTELLAR–
Aprovado
ENGEMIM, responsável por elaborar projetos básico e executivo de engenharia e executar as obras
de restauração, implantação e pavimentação, incluindo obras de arte especiais, na rodovia BR487/PR.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar termo aditivo, em função de solicitação para desmembramento do critério de
pagamento de aquisição e transporte de materiais betuminoso, sem reflexo financeiro, referente ao
134/DIR
50600.010036/2016-86
Aprovado
Contrato nº. TT-836/2014, firmado com o Consórcio SANCHES TRIPOLONI–MAIA MELO,
responsável por elaborar projetos básico e executivo e executar as obras de adequação de capacidade
na rodovia BR-163/PR, lote único.
Quarto termo aditivo de prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
042/DAF
50600.001768/2012-51 340/2012, firmado com a Empresa Brasil de Comunicação S/A, responsável por prestar serviços de
Aprovado
distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica para atender às demandas do DNIT.
Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 03/2015, do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas do
Comando Militar do Exército, visando contratar os serviços de organização, tratamento e guarda
044/DAF
50600.003845/2016-31 documental para atender às necessidades da sede do DNIT em Brasília-DF. O valor será de R$
Aprovado
2.361.259,88 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta
e oito centavos) e o prazo, de doze meses.
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Primeiro termo aditivo de redução de extensão de segmento, referente ao Convênio nº. 196/2015,
firmado com o Governo do estado da Paraíba, por intermédio da Superintendência de Obras do Plano
de Desenvolvimento da Paraíba – SUPLAN, objetivando a construção, administração e o
gerenciamento do viaduto do Geisel, incluindo acessos na intercessão com a rodovia BR-230/PB. O
segmento considerado passará a ser do km 24,70 ao km 26,60.
Décimo termo aditivo de rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro, prorrogação de
prazo por mais mil e noventa e cinco dias, supressão de quantitativo no montante de R$3.841.217,83
(três milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e três centavos),
com reflexo financeiro no montante de R$ 19.379.907,38 (dezenove milhões, trezentos e setenta e
nove mil, novecentos e sete reais e trinta e oito centavos), já considerado o valor da supressão de
quantitativo. O termo aditivo em comento refere-se ao Contrato nº. PP-249/2004, firmado com o
Consórcio CONCREMAT–TECNOSOLO–WORLEYPARSONS, responsável pela supervisão e pelo
gerenciamento ambiental das obras relativas ao projeto de ampliação de capacidade e modernização
da ligação rodoviária Florianópolis/SC – Osório/RS, na rodovia BR-101-Sul.
Segundo termo aditivo de rerratificação e prorrogação de prazo, por mais noventa dias, referente ao
Contrato nº. 0636/2014-00, firmado com a empresa Spazio Urbanismo Engenharia Ltda. – EPP,
responsável por elaborar projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de
arte especiais nas rodovias BR-174/401/RR.
Quarto termo aditivo de prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias, referente ao
Termo de Compromisso nº. 344/2014-DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Logística e
Transportes do Governo do Estado de São Paulo, objetivando executar as obras de ampliação do vão
de navegação da ponte do Jacaré.
Celebração de acordo de cooperação técnica, a ser firmado com o Sindicato Interestadual da Indústria
de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários – SIMEFRE, objetivando implantar o
Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias – INPF. O referido acordo terá vigência de cinco anos,
contados da data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Formalização do contrato nº. 287/2016, firmado com a empresa Legnet Engenharia Ltda., para
executar as obras de arte especiais de transposição à linha férrea no município de Rolândia/PR,
relativas à ferrovia EF-369. 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), e o prazo previsto, de quatrocentos e vinte
dias consecutivos.
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