EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 27ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 27ª Reunião, realizada no dia 4/7/2017, com início às 11 horas e 22 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Edição de instrução normativa, a qual dispõe a respeito do Programa de Regularização de Débitos não
Tributários – PRD, instituído por meio da Medida Provisória nº. 780, datada de 19 de maio de 2017,
07/DG
50600.030355/2017-99
Aprovado
com o objetivo de autorizar o parcelamento de dívidas com as Autarquias e Fundações Públicas
Federais.
Convalidação do décimo segundo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta
dias corridos, referente ao Termo de Compromisso nº. TC-923/2012, firmado com o Governo do
Estado da Bahia, tendo como interveniente sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR e
como interveniente executor a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia –
149/DIR
50600.062672/2012-60
Aprovado
CONDER, com o objetivo de construir passarelas na via expressa de acesso ao Porto de Salvador/BA,
na rodovia BR-324/BA. O termo aditivo em comento foi aprovado na Reunião da Diretoria Colegiada
nº. 12, datada de 21/03/2017, por meio do Relato nº. 68/2017/DIR e, devido à urgência da matéria, foi
analisado a posteriori pela Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT – PFE/DNIT.
Avocação de competência pela Sede do DNIT, em Brasília/DF, para analisar, aprovar, assinar e
publicar o terceiro termo aditivo, referente ao Contrato nº. TT-908/2012, firmado com a empresa
Maia Melo Engenharia Ltda., responsável por executar serviços de apoio técnico às Superintendências
150/DIR
50622.001202/2015-14
Aprovado
Regionais de Rondônia e Acre e às suas Unidades Locais, além de realizar a supervisão das obras
relativas ao Programa CREMA e demais obras de manutenção rodoviária, abrangendo todas as
rodovias dos estados de Rondônia e Acre, lote único.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para analisar e
aprovar a segunda Revisão de Projeto em Fase de Obras – RPFO, referente ao Convênio nº. TT151/DIR
50600.030299/2017-92
Aprovado
00171/2008-00, firmado com o município de Primavera do Leste para executar serviços de construção
e adequação da travessia urbana deste município, na rodovia BR-070/MT.
Edição de portaria que aprova o Regimento Interno do Comitê Especial para concessão da
54/DAF
50600.009732/2016-40 Gratificação de Qualificação – CEGQ, de que tratam o artigo 18 do Decreto nº. 7.922, de 18 de
Aprovado
fevereiro de 2013, e o artigo 15 da Portaria DG nº. 898, de 30 de maio de 2014.
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55/DAF

50600.016627/2016-67

57/DAF

50600.084771/2013-83

105/DPP

50600.019404/2014-90

106/DPP

50600.029162/2017-95

107/DPP

50600.029161/2017-41

108/DPP

50600.029163/2017-30

109/DPP

50600.021391/2010-95

Primeiro termo aditivo para aumento de valor e prorrogação de prazo, por mais 12 meses, referente ao
Contrato nº. 384/2016, firmado com o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO,
responsável por prestar serviço especializado de Tecnologia da Informação – TI para dar suporte à
manutenção e à operação dos sistemas e serviços de TI da Autarquia. O valor do Contrato passará de
R$61.733.027,35 (sessenta e um milhões, setecentos e trinta e três mil, vinte e sete reais e trinta e
cinco centavos) para 63.973.936,24 (sessenta e três milhões, novecentos e setenta e três mil,
novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), em decorrência da aplicação do percentual
de 3,36% relativo ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, referente ao período
compreendido entre 8/7/2016 e 7/7/2017.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais seis meses, e acréscimo de valor, no
montante de R$164.087,00 (cento e sessenta e quatro mil, oitenta e sete reais), referente ao Termo de
Execução Descentralizada nº. 431/2015, firmado com a Universidade Federal do Pará – UFPA, com o
objetivo de realizar mapeamento de competências, avaliação do clima organizacional, capacitação de
servidores e cessão do Sistema de Gerenciamento do Mapeamento de Competências – GESTCOM.
Revogação da Portaria nº. 1.990, de 3/11/2016, que delegou ao SR/RS toda a gestão do Contrato nº.
PP-570/2014; e expedição de nova portaria objetivando delegar competência para realizar
exclusivamente a fiscalização do referido contrato, o qual foi firmado com a Fundação de Amparo à
Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, visando executar serviços de gestão ambiental,
supervisão, gerenciamento e implementação de programas correlatos, inclusive programa de apoio às
comunidades indígenas Kaingang, concernentes às obras de duplicação da rodovia BR-386/RS.
Delegação de competência ao SR/TO para analisar e aprovar os Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental – EVTEA relativos à implantação, pavimentação e adequação de capacidade,
com melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos, na rodovia BR-235/MA/TO. Tais estudos
são objeto do Contrato nº. PP-940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Delegação de competência ao SR/MA para analisar e aprovar os Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental – EVTEA relativos à implantação, pavimentação e adequação de capacidade,
com melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos, nas rodovias BR-226/MA/TO e BR010/MA/PA. Tais estudos são objeto do Contrato nº. PP-940/2014-00, firmado com o Consórcio
PROSUL–APPE.
Delegação de competência ao SR/MA para analisar e aprovar os Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental – EVTEA, relativos à implantação, pavimentação e adequação de
capacidade, com melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos, na rodovia BR-402/MA/PI.
Tais estudos são objeto do Contrato nº. PP-940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Sétimo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais quinhentos e quarenta dias, com reflexo
financeiro no montante de R$3.151.043,56 (três milhões, cento e cinquenta e um mil, quarenta e três
reais e cinquenta e seis centavos), referente ao Termo de Cooperação nº. 333/2011-DPP, firmado com
a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE para executar programas de monitoramento
arqueológico, de resgate e de educação patrimonial relativos às obras de duplicação das rodovias BR020/222/CE e à ampliação da capacidade da rodovia BR-101/PE/AL/SE/BA.
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