EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 38ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 38ª Reunião, realizada no dia 27/9/2016, com início às 11 horas e 37 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Revogação da Portaria nº. 1.137/2016/DG, de 28 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial da
União de 29 de junho de 2016, a qual redefine e organiza os encargos dos substitutos eventuais dos
titulares dos cargos de Diretores do DNIT; e expedição de nova portaria acerca do assunto, com as
necessárias alterações, de modo que o Diretor de Planejamento e Pesquisa substitua o Diretor de
20/DG
50600.010680/2007-63 Infraestrutura Rodoviária; o Diretor de Infraestrutura Rodoviária substitua o Diretor de Planejamento
Aprovado
e Pesquisa; o Diretor de Infraestrutura Aquaviária substitua o Diretor de Administração e Finanças; o
Diretor Executivo substitua o Diretor-Geral e o Diretor de Infraestrutura Ferroviária; o Diretor de
Infraestrutura Ferroviária substitua o Diretor Executivo; e o Diretor de Administração e Finanças
substitua o Diretor de Infraestrutura Aquaviária.
Delegação de competência aos Diretores Setoriais para que firmem, em nome do DNIT, contratos,
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos legais, mediante prévia aprovação da Diretoria
Colegiada, no âmbito de suas competências regimentais; e determinação para que no preâmbulo de
21/DG
50600.035407/2016-32
Aprovado
atos como portarias, instruções de serviço, instruções normativas, dentre outros, firmados pelo
Diretor-Geral na qualidade de Presidente do Colegiado, passem a constar, além de sua base legal, a
indicação daquele Órgão Executivo como competente para a prática do ato.
Realização de licitação sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC,
na forma eletrônica, pelo regime de execução de empreitada por preço global e com critério de
julgamento maior desconto, objetivando contratar empresa para realizar as obras de adequação de
111/DIREX 50600.002085/2016-45 capacidade com duplicação da rodovia BR-101/SC, envolvendo a travessia do Morro dos Cavalos em
Aprovado
túnel duplo, com duas galerias; e para construir viadutos e executar a estabilização de encostas na
citada rodovia. O valor orçado é de R$306.256.483,82 (trezentos e seis milhões, duzentos e cinquenta
e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos).
Proposição para fixação das metas institucionais, referente ao período compreendido entre 1/9/2016 e
112/DIREX 50600.030635/2016-16
Aprovado
31/8/2017.
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258/DIR

50600.021733/2014-09

259/DIR

50600.062672/2012-60

260/DIR

50600.012450/2007-39

261/DIR

50600.005546/2005-89

262/DIR

50600.015635/2009-67

263/DIR

50605.000924/2014-89

Termo aditivo para substituição da empresa ENGEFOTO Engenharia e Aerolevantamentos S.A. pela
empresa JARDIPLAN Urbanização e Paisagismo Ltda., com mudança de percentuais, referente ao
Contrato nº. TT-303/2014, firmado com o Consórcio PAULISTA– ENGEFOTO, o qual passará a ser
denominado Consórcio SPJ (JARDIPLAN & PAULISTA). A participação da empresa Sinalizadora
Paulista Construção e Sinalização Ltda. passará de 98,525% para 70%, enquanto a empresa
JARDIPLAN Urbanização e Paisagismo Ltda. ingressará com uma participação de 30%. O objeto do
contrato é a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução dos 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 BR101/104/316/416/424/AL, lote 79.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais noventa dias corridos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-923/2012, firmado com o Governo do Estado da Bahia, com a interveniência de
sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, objetivando a construção de passarelas
localizadas na rodovia BR-324/BA, na via expressa de acesso ao Porto de Salvador/BA.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e cinquenta e três dias corridos, referente ao
Convênio nº. TT-322/2007-00, firmado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a
interveniência de sua Secretaria de Obras – SEOBRAS, objetivando a elaboração de projeto executivo
e realização das obras para complementação do subtrecho “Contorno de Volta Redonda”, na rodovia
BR-393/RJ.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais noventa e dois dias corridos, referente ao Termo de
Execução Descentralizada nº. TED-625/2011, firmado com o Ministério da Defesa/Exército
Brasileiro, com a interveniência do Departamento de Engenharia e Construção – DEC, objetivando a
execução dos serviços de implantação e pavimentação na rodovia BR-418/BA.
Termo aditivo para redução de valor no montante de R$4.718.191,20 (quatro milhões, setecentos e
dezoito mil, cento e noventa e um reais e vinte centavos), referente ao Termo de Compromisso nº.
TC-863/2009, firmado com o Governo do Estado de Roraima, tendo como interveniente executor sua
Secretaria de Infraestrutura - SEINF, objetivando a execução de serviços de restauração na rodovia
BR-174/RR.
Termo aditivo para rerratificação e adequação do critério de pagamento referente ao Contrato nº. TT1177/2014, firmado com o Consórcio SVC–PAVISERVICE, responsável por executar as obras
remanescentes relativas à restauração do pavimento, com melhoramentos e adequação de capacidade
e segurança na travessia urbana do município de Juazeiro/BA, na rodovia BR-407/BA.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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264/DIR

50600.032928/2016-38

265/DIR

50600.017512/2013-47

85/DAF

50600.017223/2016-91

86/DAF

50600.041910/2014-65

87/DAF

50600.017336/2016-96

88/DAF

50600.035879/2016-95

059/DAQ

50600.007292/2013-43

060/DAQ

50600.015479/2009-34

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar o termo aditivo resultante da segunda Revisão de Projeto em Fase de Obras, com
reflexo financeiro positivo estimado no montante de R$2.517.568,37 (dois milhões, quinhentos e
dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), referente ao Contrato nº.
00109/2014, firmado com a empresa Castilho Engenharia e Empreendimentos S.A., responsável por
executar as obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa
CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR-476/PR.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e cinquenta dias consecutivos, referente ao
Termo de Cooperação nº. TCO-735/2013, firmado com o Ministério da Defesa/Exército Brasileiro/5º
BEC, objetivando a execução de serviços de restauração relativos ao Programa CREMA 1ª Etapa, na
rodovia BR-364/RO, lote único.
Formalização de Termo de Cessão de Uso, para propiciar a utilização do programa de computador
denominado Sistema Auditar, a ser firmado entre o Banco Central do Brasil e o DNIT.
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, com alteração do acordo de
nível de serviço, referente ao Contrato nº. 869/2014, firmado com a empresa Type Máquinas e
Serviços Ltda., responsável por prestar serviços de impressão cooperativa (outsourcing de impressão).
Inexigibilidade de licitação, fundamentada no caput do artigo 25, combinado com o inciso II do artigo
57, da Lei nº. 8.666/93, objetivando contratar a Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, para
prestar serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, visando atender à Sede
do DNIT em Brasília/DF. O valor, para o prazo de sessenta meses, será de R$2.702.500,00 (dois
milhões, setecentos e dois mil, quinhentos reais).
Edição de instrução normativa, objetivando disciplinar a política de movimentação de pessoal no
âmbito do DNIT, nos termos da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Terceiro termo aditivo para replanilhamento e decréscimo de valor, no montante de R$737.01
(setecentos e trinta e sete reais e um centavo), referente ao Contrato nº. 824/2013, firmado com o
Consórcio DIG TIETÊ, responsável por executar serviços de apoio técnico e supervisão da realização
das obras de melhoramento, de remoção de gargalos e de expansão da hidrovia do Rio Tietê.
Quinto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias, referente
ao Termo de Compromisso nº. 006/2009, firmado com a Prefeitura Municipal de Apuí (Prainha)/AM,
objetivando a execução de obras e serviços para a implantação de porto no citado município.
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29/DIF

50600.004116/2008-92

30/DIF

50600.016605/2015-16

Quinto termo aditivo para alteração de cláusula, referente ao contrato nº. 01/ERCUB/RFFSA/97,
firmado inicialmente entre a extinta Rede Ferroviária Federal S.A. e o Consórcio PONTAL DO
PARANÁ Ltda., tendo como interveniente a Ferrovia Norte Sul Atlântico S.A., atual América Latina
Logística Malha Sul – ALLMS. O objeto do contrato em comento é a realização de serviços de
transporte ferroviário de pessoas e bens para viagens turísticas. As alterações são as seguintes:
Cláusula Terceira, item 3.1.1 – O Valor Fixo Mensal (VF) passa de R$109.909,86 (cento e nove mil,
novecentos e nove reais e oitenta e seis centavos) para R$113.414,96 (cento e treze mil, quatrocentos
e catorze reais e noventa e seis centavos), correspondendo a uma elevação de 3,19%; e Cláusula
Terceira, item 3.1.2 – O Valor Mensal Variável (VV) passa para 39,64% da receita com a venda de
passagens.
Proposição para que se mantenha a decisão favorável à celebração dos Acordos de Cooperação
Técnica entre a Diretoria de Infraestrutura Ferroviária e as entidades privadas e públicas do setor
ferroviário, conforme Relatos números 14, 17, 21 e 24/2016, aprovados nas Reuniões de números 18,
21, 25 e 29 de 2016; e para que se conserve a condução do processo de concepção e implementação
do Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias – INPF, assegurando a independência dos institutos de
pesquisas, em respeito à complexidade e às especificidades características de cada modo de
transporte, conforme decisões já tomadas em 2004 e 2015 pelos Diretores do DNIT.

Aprovado

Retirado de
Pauta
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