EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 33ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 33ª Reunião, realizada no dia 23/8/2016, com início às 9 horas e 50 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Primeiro termo aditivo para alteração nos critérios de pagamento e adequação do cronograma físicofinanceiro, referente ao desenvolvimento de estudos especiais na área de custos e afetos ao Sistema de
Custos Referenciais de Obras – SICRO, abarcado pelo Contrato nº. 462/2015, firmado com a
Fundação Getúlio Vargas – FGV, responsável por prestar serviços técnicos especializados referentes à
manutenção e criação de composições de custos do SICRO; à realização da pesquisa nacional de
99/DIREX
50600.006804/2015-16
Aprovado
insumos em todas as unidades da federação; à revisão e ao cálculo dos índices de reajustamento de
obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias; ao apoio técnico à Coordenação Geral de Custos de
Infraestruturas de Transportes – CGCIT/DIREX; e ao desenvolvimento de estudos especiais. A
referida alteração não resultará em reflexos financeiros, em alteração do objeto, nem do prazo final
originalmente pactuados.
Terceiro termo aditivo, com a necessária avocação de competência objetivando sua formalização,
visando à rerratificação e à prorrogação de prazo por mais noventa e dois dias consecutivos, referente
ao Contrato nº. TT-825/2013, firmado com o Consórcio GRUPO ISOLUX–CORSÁN S.A.,
234/DIR
50600.055142/2013-46
Aprovado
responsável por elaborar os projetos básico e executivo e por realizar as obras de adequação de
capacidade, incluindo a duplicação, os melhoramentos e a ampliação de capacidade e segurança, na
rodovia BR-381/MG (Norte), lote 1.
Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-503/2014, firmado com a empresa Trigonal
Engenharia Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e executar os
235/DIR
50600.038776/2014-15
Aprovado
serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito
do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas rodovias BR101/110/420/BA, lote 93.
Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, com redução de valor no
montante de R$3.248.316,76 (três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais
e setenta e seis centavos), referente ao Contrato nº. TT-473/2013, firmado com o Consórcio SITRAN–
236/DIR
50600.021666/2013-33 STRATA, responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e executar os
Aprovado
serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito
do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas rodovias BR020/060/070/080/251/DF, lote 9.
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237/DIR DIREX

50600.029107/2016-14

238/DIR

50600.010339/2007-16

239/DIR

50600.032314/2013-11

074/DAF

50600.000758/2008-12

159/DPP

50600.025243/2011-21

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes a todos os Superintendentes
Regionais do DNIT para aprovação dos termos de referência, orçamento e atos preparatórios com
vistas à confecção de editais e posterior realização de certame licitatório, em todas as suas fases,
visando contratar empresa(s) para realizar a supervisão dos serviços que compõem o Programa
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, o Plano Nacional de Pesagem (PNP) e o
Plano Nacional de Controle de Velocidade (PNCV), incluindo serviços de monitoramento e inventário
das faixas de domínio de toda a malha rodoviária federal.
Décimo primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e trinta e seis dias
consecutivos, referente ao Termo de Compromisso nº. TC-262/2007-00, firmado com o estado do Rio
de Janeiro, por intermédio de sua Secretaria de Obras, com a interveniência da Fundação
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER/RJ. O objeto do citado
Termo é a execução das obras de implantação e pavimentação do Arco Metropolitano do Rio de
Janeiro, na rodovia BR-493/RJ, compreendido entre o entroncamento com as rodovias BR040/116(B)/RJ e o entroncamento com a rodovia BR-101/RJ, incluindo obras de terraplanagem,
drenagem, pavimentação, obras de arte especiais e todas as demais previstas no projeto de engenharia,
além da realização de todas as desapropriações que se fizerem necessárias, abrangendo os segmentos
localizados entre o km 48,5 e o km 119,4, numa extensão total de 70,9 quilômetros.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$326.143,90 (trezentos e vinte e seis mil, cento e quarenta e
três reais e noventa centavos), correspondente à parcela de reequilíbrio econômico-financeiro,
decorrente dos acréscimos dos custos de aquisição de material betuminoso, referente ao Contrato nº.
00.00426/2013, firmado com o Consórcio PAVISERVICE–SVC–TOP, responsável por executar as
obras de restauração e manutenção relativas ao Programa CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-420/BA.
Revogação da Instrução Normativa/DG/DNIT nº. 01, de 9 de outubro de 2015, publicada no Boletim
Administrativo nº. 041, de 13 a 16 de outubro de 2015, que dispõe sobre os procedimentos de envio
de matérias para publicação no Boletim Administrativo do DNIT; e expedição de nova instrução
acerca do mesmo assunto, com as alterações e os ajustes necessários ao correto funcionamento do
novo processo de publicação.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo de ofício, por mais setenta e três dias, referente ao
Termo de Compromisso nº. TC-653/2011, firmado com o município de Novo Progresso/PA,
objetivando executar as obras de construção da Casa de Saúde do Índio, localizada na Rua Santana
s/nº, no lote 3 da Quadra 442, no Bairro Jardim Europa daquele município, em atendimento à meta 2
do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o DNIT e o Instituto Kabu, com a interveniência
da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, visando complementar as ações de medidas mitigadoras e
compensatórias oriundas da construção e pavimentação da rodovia BR-163/PA.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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162/DPP

50600.019404/2014-90

50/DAQ

50623.000781/2016-59

51/DAQ

50600.011712/2013-96

27/DIF

50600.000949/2009-65

Segundo termo aditivo para rerratificação, adequação do cronograma físico-financeiro e prorrogação
de prazo por mais trezentos e oitenta e oito dias, com reflexo financeiro no montante de
R$5.968.729,10 (cinco milhões, novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e dez
centavos), referente ao Contrato nº. PP-570/2014, firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa e
Extensão Universitária – FAPEU, responsável por executar os serviços de gestão ambiental, incluindo
supervisão, gerenciamento e implementação de programas correlatos; e o Programa de Apoio às
Comunidades Indígenas Kaingang, no âmbito das obras de duplicação da rodovia BR-386/RS.
Dispensa de licitação, visando formalizar a celebração de contratação emergencial para prestar
serviços de vigilância armada na Base Operacional de Aruanã, no estado de Goiás, no âmbito da
Administração Hidroviária das Hidrovias do Tocantins e Araguaia – AHITAR/DNIT. O custo
estimado é de R$125.155,70 (cento e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta
centavos); e o prazo, de cento e oitenta dias.
Quinto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais noventa e um dias, e inclusão de cláusula,
referente ao Termo de Compromisso nº. 718/2013–DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de
Logística de Transportes do Governo do Estado de São Paulo para executar obras de ampliação do
vão de navegação da Ponte Ferroviária Ayrosa Galvão, localizada sobre o Rio Tietê. A inclusão será
de parágrafos nas cláusulas “Da Liberação de Recursos” e “Das Obrigações do Ente Federado
Beneficiado”, deixando clara a utilização dos rendimentos financeiros no custeio do valor principal, a
questão dos reajustes dos contratos do Termo e a definição do custeio da Revisão de Projeto em Fase
de Obras.
Décimo termo aditivo para rerratificação e alteração do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
da empresa EGIS, referente ao Contrato DIF nº. 351/2010, firmado com o Consórcio CONCREMAT–
EGIS, responsável por executar os serviços de supervisão ambiental, incluindo as obras de adequação
geométrica da linha férrea e a transferência do pátio de manobras, localizado no município de Barra
Mansa/RJ.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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