EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 17ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 17ª Reunião, realizada no dia 25/4/2017, com início às 9 horas e 57 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Implantação do novo Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, com o objetivo de servir
38/DIREX
50600.027352/2017-78 como referencial de custo global para obras e serviços de engenharia contratados e executados com
Aprovado
recursos dos orçamentos da União.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor
preço e pelo Sistema de Registro de Preços, objetivando contratar empresa especializada no
fornecimento de uniformes aos Agentes de Autoridade de Trânsito do DNIT, no exercício de suas
39/DIREX
50600.010839/2016-31
Aprovado
atribuições, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos no anexo I do Termo de
Referência. O valor orçado é de R$754.531,16 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e
trinta e um reais e dezesseis centavos).
Prorrogação de prazo, por mais cento e vinte dias corridos, com aumento de valor, no montante de
R$3.801.890,05 (três milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e noventa reais e cinco centavos),
referentes ao Termo de Compromisso nº. TC-159/2004, firmado com o Governo do Estado do Rio
89/DIR
50600.005165/2004-19
Aprovado
Grande do Norte, tendo como interveniente sua Secretaria da Infraestrutura – SIN/RN e como
executor o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/RN, para executar serviços e obras de
implantação, pavimentação e obras de arte correntes e especiais na rodovia BR-226/RN.
Termo aditivo para prorrogação de prazo de ofício, por mais trezentos e cinco dias consecutivos,
referente ao Convênio nº. TT-322/2007-00, firmado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com
90/DIR
50600.012450/2007-39 a interveniência de sua Secretaria de Obras – SEOBRAS, para elaborar projeto executivo e realizar as
Aprovado
obras de complementação do subtrecho “Contorno de Volta Redonda”, com extensão de 12,54
quilômetros, na rodovia BR-393/RJ.
Prorrogação de prazo de ofício, por mais cento e cinquenta dias corridos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-278/2007-00, firmado com o município de Sorriso/MT, para construção de
melhoramentos na travessia urbana do citado município, visando à adequação de capacidade e à
91/DIR
50611.001374/2007-15 segurança viária, incluindo a duplicação da via, a adequação das interseções e da sinalização
Aprovado
existente, e a iluminação. O objeto engloba ainda a duplicação da ponte de concreto, localizada sobre
o Rio Lira, e de duas passagens inferiores (viadutos), visando à transposição da pista pela Rua
Perimetral Sudoeste e pela Avenida Ademar Raiter, na rodovia BR-163/MT.
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068/DPP

50600.008785/2014-81

69/DPP

50600.037362/2014-79

024/DAQ

00784.000550/2016-24

Reconhecimento de dívida, no montante de R$975.634,79 (novecentos e setenta e cinco mil,
seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), referente ao Contrato nº. UT-06-574/2009,
firmado com o Consórcio ENGESOLO–PLANEX, cujo objeto é a elaboração de projeto executivo de
engenharia para duplicação, restauração e melhoramentos na rodovia BR-381/MG, lote 7. O
reconhecimento de dívida em comento decorre da ausência de pagamento dos serviços de
complementação de sondagens nos maciços de corte e dos estudos complementares de estabilidade de
taludes tratados, relativos à fase de Projeto Básico – RP/2.
Adesão formal ao Programa de Reassentamento da BR-381/MG (lote 8) e do Anel Rodoviário de
Belo Horizonte/MG, formalizado por meio da assinatura do Termo de Acordo Judicial nº. 1/2017. Tal
Acordo tem como objeto assegurar o direito à moradia para as famílias ocupantes da faixa de domínio
afetadas pelos empreendimentos realizados na rodovia BR-381/MG (lote 8) e no Anel Rodoviário de
Belo Horizonte. O referido termo prevê, de forma mais detalhada, a operacionalização de
compromissos já assumidos no Termo de Conciliação, celebrado em novembro de 2014, no bojo da
Ação Civil Pública nº. 57367-09.2013.4.01.3800, em trâmite na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Belo Horizonte/MG.
Instalação de base de apoio da Administração da Hidrovia do São Francisco – AHSFRA/DNIT em
Petrolina/PE.
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