EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 35ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 35ª Reunião, realizada no dia 6/9/2016, com início às 9 horas e 54 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Edição de Instrução de Serviço, que trata dos projetos básico e executivo dos Postos Integrados
Automatizados de Fiscalização – PIAF, e autorização para sua publicação. A referida instrução
19/DG
50600.016784/2015-91 objetiva esclarecer e identificar os requisitos mínimos para entrega dos projetos básico e executivo,
padronizando os processos de modo a facilitar seu desenvolvimento pelos contratados e seu
acompanhamento pelos analistas do DNIT.
Terceiro termo aditivo decorrente da primeira revisão de projeto em fase de obras, com reflexo
financeiro no montante de R$6.129.028,74 (seis milhões, cento e vinte e nove mil, vinte e oito reais e
setenta e quatro centavos), referente ao Contrato nº. TT-1111/2012, mantido com a empresa PAVIA
250/DIR
50600.016928/2010-03
Brasil Pavimentos e Vias S/A, responsável por executar as obras de revitalização (recuperação,
restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa, nas rodovias BR-259/474/MG,
lote único.
Prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e quatro dias corridos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-195/2005-00, firmado com o estado do Mato Grosso, tendo como interveniente
a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU, agora denominada Secretaria
251/DIR
50611.000683/2005-06
de Infraestrutura e Logística - SINFRA, para executar as obras e serviços de terraplenagem,
pavimentação, drenagem, obras de arte especiais, sinalização e serviços complementares na rodovia
BR-158/MT.
Prorrogação de prazo, por mais vinte e quatro meses, relativa ao Acordo de Cooperação Técnica nº.
001/2014, firmado entre o DNIT e a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, cuja
finalidade é disponibilizar servidores e materiais móveis ou imóveis do DNIT, necessários ao
desenvolvimento da fiscalização do cumprimento de requisitos técnicos estabelecidos nos contratos de
concessão e nos programas de exploração de rodovias federais, bom como o acompanhamento do
78/DAF
50600.034794/2014-28 cronograma das obras nelas realizadas, visando dar apoio às atividades desenvolvidas pela ANTT nas
concessões realizadas no âmbito do Programa de Investimento em Logística – PIL do Governo
Federal. Os servidores em comento têm exercício nas unidades administrativas localizadas nos trechos
das rodovias BR-050/GO/MG, BR-163/MT/MS, BR-060/153/262/DF/GO/MG e BR040/DF/GO/MG. Tal suporte é necessário ao desenvolvimento das atividades relacionadas à
infraestrutura rodoviária e empreendidas em face do processo de concessão ao setor privado.
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170/DPPDIR-DIREX

50600.029854/2016-52

171/DPPDIR-DIREX

50600.029852/2016-63

172/DPP

50600.027364/2016-11

54/DAQ

50600.009157/2012-51

55/DAQ

50600.040896/2013-00

Revogação da portaria nº. 715, de 11 de junho de 2015, publicada no Boletim Administrativo nº. 23,
de 08 a 12 de junho de 2015; e delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes
ao SR/TO para realizar procedimento licitatório, por meio do Regime Diferenciado de Contratação
Integrada – RDCI eletrônico, nomear comissão de julgamento, homologar, adjudicar e representar o
DNIT na lavratura e assinatura dos contratos e de seus respectivos aditivos e apostilamentos, visando
contratar empresa especializada na elaboração, análise e aceitação de projetos básico e executivo e
para executar as obras de restauração, com melhoramentos, na rodovia BR-235/TO.
Revogação da portaria nº. 1545, de 09 de outubro de 2015, publicada no Boletim Administrativo nº.
40, de 05 a 09 de outubro de 2015; e delegação de competência plena e das responsabilidades
decorrentes ao SR/TO para realização de procedimento licitatório, por meio do Regime Diferenciado
de Contratação Integrada – RDCI eletrônico, nomear comissão de julgamento, homologar, adjudicar e
representar o DNIT na lavratura e assinatura dos contratos e de seus respectivos aditivos e
apostilamentos, visando contratar empresa especializada na elaboração, análise e aceitação dos
projetos básico e executivo e para executar as obras de restauração, com melhoramentos e eliminação
de pontos críticos, na rodovia BR-010/TO.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para analisar e aceitar
os projetos básico e executivo de engenharia relativos às obras de melhoramentos, com adequação de
capacidade e segurança, incluindo Obras de Arte Especiais – OAE, na rodovia BR-135/BA, lote 4.
Sétimo termo aditivo para inclusão de cláusula, referente ao Termo de Compromisso nº. 218/2012 –
DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Estado de Logística de Transportes do Governo do Estado
de São Paulo, responsável pela execução das obras de melhoria no canal da navegação da eclusa de
Ibitinga, na hidrovia Tietê-Paraná/SP. 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, os reajustes dos contratos do Termo e a
definição do custeio da Revisão de Projeto em Fase de Obras.
Quarto termo aditivo para inclusão de cláusula, referente ao Contrato nº. 772/2013-DAQ/DNIT,
firmado com a Secretaria de Estado de Logística de Transportes do Governo do Estado de São Paulo,
responsável por executar as obras de implantação do atracadouro de espera da eclusa de Bariri sobre o
Rio Tietê/SP. 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, os reajustes dos contratos do Termo e a definição do custeio da Revisão
de Projeto em Fase de Obras.
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