EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 14ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 14ª Reunião, realizada no dia 4/4/2017, com início às 9 horas e 42 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Edição de Instrução de Serviço com o objetivo de disciplinar os procedimentos a serem adotados pelo
DNIT nos casos de prorrogação de prazo dos contratos de manutenção rodoviária
04/DG
50600.034462/2016-13
(conservação/recuperação) e os critérios específicos para análise da vantajosidade nas prorrogações
desse tipo de contrato administrativo.
Segundo termo aditivo para aumento de valor, no montante de R$3.018.950,20 (três milhões, dezoito
mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos), referente ao Termo de Execução Descentralizada
76/DIR
50600.020316/2014-31
– TED nº. 359/2014, firmado com o 6º BEC/Exército Brasileiro/Ministério da Defesa para executar
serviços de conservação na rodovia BR-401/RR.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$153.923,40 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e
vinte e três reais e quarenta centavos), correspondente à parcela remanescente da 34ª medição relativa
77/DIR
50600.349311/2015-78
ao Contrato nº. 00602/2012, firmado com a empresa INCORP Consultoria Assessoria Ltda.,
responsável por supervisionar as obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-432/RR.
Quarto termo aditivo para cessão do Contrato nº. TT-480/2015, inicialmente firmado com a empresa
Técnica Construções S.A., à empresa Allianza Infraestrutura do Brasil S.A., instrumento este que tem
78/DIR
50611.000781/2014-26
como objeto executar serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-364/MT,
lote único.
Termo aditivo para aumento de valor, no montante de R$2.075.251,40 (dois milhões, setenta e cinco
mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), referente ao Termo de Execução
Descentralizada – TED nº. 438/2014, firmado com o Ministério da Defesa/Exército Brasileiro/1º
79/DIR
50610.003380/2013-57
Batalhão para executar serviços de conservação e restauração, relativos ao Programa CREMA, na
rodovia BR-116/RS. O acréscimo em comento decorre de reajustamento contratual que o Exército
Brasileiro concederá a seus fornecedores.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$272.771,56 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e
setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à 76ª medição relativa ao Contrato nº.
21.00008/2004, firmado com a empresa CONSOL Engenheiros e Consultores Ltda., responsável por
80/DIR
50600.355812/2016-74
elaborar projeto executivo de engenharia para adequação de capacidade, com restauração da pista
existente (fase I); e também por supervisionar as obras de aumento de capacidade, com restauração da
pista existente (fase II), na rodovia BR-101/SE.
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50608.003017/2011-19

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RN para analisar e
aprovar a primeira revisão de projeto em fase de obras, além de lavrar e assinar o segundo termo
aditivo, com inclusão de serviços existentes no SICRO 2 e reflexo financeiro positivo no montante de
R$367.211,58 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos). Tais
atos administrativos correspondem ao Contrato nº. SR/RN-444/2014, firmado com a Construtora A.
Gaspar S.A., responsável por executar os serviços de adequação de capacidade, construção de obra de
arte especial, restauração e segurança do tráfego na rodovia BR-101/RN.
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais setecentos e trinta dias corridos, referente
ao Termo de Compromisso nº. TC-764/2011-00, firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso,
com a interveniência de sua Secretaria de Infraestrutura e Logística – SINFRA, para elaborar projetos
executivos de engenharia e executar as obras de implantação e pavimentação do Contorno Norte dos
municípios de Cuiabá e Várzea Grande, nas rodovias BR-163/364/MT.
Décimo terceiro termo aditivo para aumento de valor, no montante de R$275.073,02 (duzentos e
setenta e cinco mil, setenta e três reais e dois centavos), referente ao Termo de Compromisso nº. TC278/2007-00, firmado com a Prefeitura de Sorriso/MT, responsável por executar melhoramentos na
travessia urbana do município para adequação de capacidade e segurança viária, incluindo a
duplicação da via, a adequação das interseções e da sinalização existente, a iluminação, além da
duplicação da ponte de concreto localizada sobre o Rio Lira e duas passagens inferiores (viadutos),
visando à transposição da pista pela Rua Perimetral Sudoeste e pela Avenida Ademar Raiter,
localizada na rodovia BR-163/MT.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$14.389,59 (catorze mil, trezentos e oitenta e nove reais e
cinquenta e nove centavos), referente à prestação de serviço de fornecimento de eletricidade, pela
Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, para a Superintendência Regional no Estado do
Amapá, durante o período compreendido entre os meses de outubro e dezembro de 2016. O atraso no
pagamento ocorreu após a assinatura do contrato de Cessão de Uso Gratuito, celebrado entre o DNIT
e a Secretaria do Patrimônio da União – SPU, em 30/9/2016, ocasião na qual aquela Superintendência
não dispunha de pessoal capacitado e em número suficiente para compor Comissão de Licitação.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, de forma excepcional, por mais seis meses, referente ao
Contrato nº. 08.1.0.00.00275/2012, firmado com a empresa Liga Serviços Gerais Eireli EPP, cujo
objeto é a prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, no âmbito da Sede
da Superintendência Regional no Estado de São Paulo.
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Revogação da Portaria nº. 110/2017/DNIT, de 19 de janeiro de 2017, publicada no Boletim
Administrativo de 20 de janeiro de 2017; e expedição de nova portaria a qual delega competência
plena e responsabilidades decorrentes ao SR/RS para realizar procedimentos licitatórios em todas as
suas fases, abrangendo elaboração de editais nos padrões aprovados pelo DNIT, nomeação de
comissão de licitação, publicação de resumo do edital conforme legislação pertinente, homologação e
adjudicação do objeto da licitação, publicação do resultado, lavratura, assinatura e publicação do
extrato do contrato e dos respectivos termos aditivos no Diário Oficial da União. A delegação em
comento visa à contratação de empresa especializada para elaborar projeto executivo de engenharia
concernente à recuperação, ao reforço e à reabilitação de obras de arte especiais nas rodovias BR101/116/290/293/386/RS. A aludida revogação ocorre em função de alteração no subtrecho relativo à
rodovia BR-386/RS e da exclusão da rodovia BR-285/SC.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para analisar e aceitar
os projetos básico e executivo atinentes à execução das obras de pavimentação na rodovia BR235/BA, serviços esses que são objeto do Contrato nº. 05/00113/2017, firmado com o Consórcio BR
235-BA.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para analisar e aceitar
os projetos básico e executivo atinentes à execução das obras de pavimentação na rodovia BR235/BA, lote 2, serviços esses que são objeto do Contrato nº. 05/00114/2017, firmado com o
Consórcio BR 235-BA.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para analisar e aceitar
os projetos geométrico, de terraplenagem, de pavimentação, de sinalização e segurança viária e de
drenagem do sistema viário urbano, relativos à adaptação e à adequação do traçado das vias
impactadas pelas obras de construção da nova ponte sobre o Rio Guaíba e acessos nas rodovias BR116/290/RS.
Segundo termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais cento e quarenta dias,
referente ao Contrato nº. PP-0359/2015-00, firmado com a empresa FINGER & SOMMER
Engenharia e Consultoria Ltda., responsável por executar projetos de engenharia relativos à
recuperação, ao reforço e à reabilitação de obras de arte especiais nas rodovias BR-158/PR e BR163/PR, lote 11.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/TO para analisar e aceitar
o projeto executivo relativo às obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) na
rodovia BR-153/TO. Os serviços em comento estão abarcados pelo Contrato nº. 00360/2016-23,
firmado com o Consórcio ETHOS–HWN–CONSOL-BR-153/TO.
Segundo termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais duzentos e setenta e um
dias, referente ao Contrato nº. PP-0355/2015-00, firmado com a empresa FINGER & SOMMER
Engenharia e Consultoria Ltda., responsável por executar projetos de engenharia relativos à
recuperação, ao reforço e à reabilitação de obras de arte especiais nas rodovias BR158/285/290/386/392/RS, lote 7.
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03/DIF

50600.011754/2007-89

Sétimo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais quinhentos e quarenta dias consecutivos,
referente ao Termo de Compromisso DIF/TT nº. 283/2007, firmado com o Governo do Estado do
Ceará, com o objetivo de realizar a desapropriação da faixa de domínio em trecho da Ferrovia
Transnordestina, no estado do Ceará. O trecho em comento está compreendido entre o município de
Missão Velha e o Distrito de Pecém.
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