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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/DNIT SEDE, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre
a rotina de
procedimentos
relativos à
elaboração do
Plano
Anual de
Dragagem
de
Manutenção
Aquaviária
–
PADMA e a
execução,
medição e
fiscalização
de contratos
PADMA.

A DIRETORIA COLEGIADA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 12 do Regimento Interno aprovado pela
Resolução/CONSAD nº 39, de 17 de novembro de 2020, publicada no DOU de 19 de novembro de 2020, o Relato nº.
07/2021/DAQ/DNIT SEDE, incluído na Ata da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 22/02/2021, e tendo
em vista o constante no processo nº 50600.027728/2020-40, resolve:

Art. 1º ESTABELECER, no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, os
procedimentos gerais a serem utilizados na elaboração do Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária – PADMA e na
execução, medição e fiscalização de contratos de PADMA.

§1° Esta instrução se aplica somente aos contratos de dragagem de manutenção aquaviária, aqui nominados como
Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária – PADMA, não se aplicando aos demais contratos de manutenção.

§2° A fundamentação técnica para a presente Instrução Normativa é o “Manual de Dragagem e Gestão de Material
Dragado” do Corpo de Engenheiros do Exército Americano (Dredging and Dredged Material Management, Engineer Manual,
Publicação EM 1110-2-5025), edição de 31/07/2015, assim como acórdãos, jurisprudência e demais instrumentos referentes ao
assunto, vigentes até a data de publicação desta instrução.

§3° O Mapa de Competência para elaboração do PADMA está consolidado no Anexo I desta Instrução Normativa.
 

CAPÍTULO I
DOS CONCEITOS BÁSICOS

 
Art. 2º Os principais conceitos a serem utilizados na presente Instrução Normativa são:
I- Área/Trecho/Passo: segmentos operativos indicados no plano de dragagem, definidos de acordo com as

características das áreas a serem dragadas e equipamentos utilizados para realização deste serviço, de forma a obter o
seccionamento adequado para a obra.
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II- Autoridade Marítima: agente representado pelo Capitão dos Portos, responsável pela salvaguarda da vida
humana e a segurança da navegação, no mar aberto, e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas
ou suas instalações de apoio.

III- Autoridade Portuária: Administração do Porto na Área do Porto Organizado, exercida diretamente pela União,
por suas controladas, por delegatários, ou pela entidade concessionária do Porto Organizado, que exerce sua função de forma
integrada e harmônica, junto a todos os segmentos que ali operam.

IV- Batimetria: medição da profundidade dos oceanos, lagos e rios e é expressa cartograficamente por curvas
batimétricas que unem pontos da mesma profundidade com equidistâncias verticais, à semelhança das curvas de nível
topográfico.

V- Despejo ou Bota-Fora: local onde são depositados os sedimentos resultantes das atividades de dragagem, em
que possam permanecer por tempo indeterminado, em seu estado natural ou transformado, sem prejudicar a segurança da
navegação e sem causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana.

VI- Dragagem - Obra ou serviço de engenharia destinado a limpeza, desobstrução e remoção de material do fundo
de corpos d’água, com o objetivo de garantir a segurança da navegação por meio do reestabelecimento dos parâmetros
geométricos do canal de navegação existente, conforme largura e profundidade previstos no projeto da via.

VII- Levantamento Hidrográfico (LH): toda a pesquisa em áreas marítimas, fluviais, lacustres e em canais naturais
ou artificiais navegáveis, que tenha como propósito a obtenção de dados de interesse à navegação aquaviária. Esses dados podem
ser constituídos por informações da batimetria, da natureza e geomorfologia do fundo do corpo hídrico, da direção e força das
correntes, da altura e fase da maré, do nível das águas, da localização de feições topográficas e objetos fixos que sirvam em
auxílio à navegação.

VIII- Manutenção Aquaviária: compreende o conjunto de operações rotineiras, periódicas ou de emergência
realizadas com o objetivo de preservar as características técnicas e físico-operacionais do sistema hidroviário dentro de padrões
estabelecidos pelo projeto da via.

IX- Nível de redução: referência adotada para definição do perfil de linha d’água do projeto da via navegável,
obtida por meio de cálculos estatísticos e/ou probabilísticos da série histórica de níveis e/ou vazões que representam uma
condição hidrológica desfavorável.

X- Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária (PADMA): é o relatório que consolida a quantidade de
serviços de dragagem de manutenção (m³) necessários para a execução da manutenção durante o período contratual. Contém a
identificação dos passos críticos (localização e volume); caracterização do material de leito a ser dragado; seções transversais de
dragagem (cubagem de volume de dragagem); e traçado preliminar do canal de navegação e parâmetros geométricos de
referência (largura mínima de canal em trechos retos e curvos, sobrelarguras, raios mínimo de curvas e outros). Os volumes de
dragagem de referência contratual são determinados com base em levantamentos hidrográficos.

XI- Profundidade de Dragagem: profundidade definida conforme normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e da Permanent International Association of Navigation Congresses – PIANC, considera a profundidade de
projeto e folgas adicionais para garantia da cota de projeto.

XII- Profundidade de Projeto: profundidade definida para acomodar o calado do comboio-tipo adotado para a via
navegável.

XIII- Projeto da via navegável: documento definidor das diretrizes e parâmetros geométricos do canal de
navegação, que permitem o atendimento da infraestrutura necessária para o tráfego com segurança dos comboios-tipo adotados
para a via navegável.

XIV- Tolerância: é a margem de segurança contada a partir da profundidade de projeto, calculada a partir das
imprecisões das sondagens, assoreamentos, precisão dos tipos de dragas e condições ambientais do local de dragagem que
venham a interferir no funcionamento dos equipamentos. Tem o objetivo de assegurar a quantidade mínima de material dragado
sem que haja aumento no custo unitário de dragagem, devido a dificuldades de operação dentro da margem da tolerância.

CAPÍTULO II
DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

 
Art. 3º O escopo dos Contratos de Dragagem de Manutenção tem a finalidade de preservar as características

técnicas do canal de navegação, dentro de padrões de serviço estabelecidos pela Administração;
Art. 4º O Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária (PADMA) é apenas uma parte integrante da

Manutenção Aquaviária, que ainda abrange a execução de serviços corretivos rotineiros, preventivos e emergencial da
sinalização e balizamentos (placas, boias e balizas) e da infraestrutura portuária, marítima e fluvial.

Art. 5º A critério da Administração o prazo para a vigência dos contratos de conservação poderá ser em múltiplos
de 1 (um) ano: 1 (um) ano, 2 (dois), 3 (três) anos e assim por diante, até 5 (cinco) anos.



02/03/2021 SEI/DNIT - 7603951 - Instrução Normativa

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8166898&infra_sistema=… 3/11

§ 1º Por serem considerados como serviços de prestação continuada a vigência máxima para contratos de
manutenção é de 5 (cinco) anos, podendo atingir 6 (seis) anos em casos excepcionais, conforme § 4° e inciso II, ambos do Art.
57 da Lei n° 8.666/1993;

§ 2º A prorrogação contratual deverá obedecer aos procedimentos constantes na IS/DG nº 11, de 25 de setembro
de 2017, ou outra que vier substituí-la.

 
CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES DA DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO
 

Art. 6º Se porventura existirem normativos brasileiros que apresentem procedimentos divergentes dos contidos no
“Manual de Dragagem e Gestão de Material Dragado” do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, dar-se-á prioridade aos
normativos brasileiros.

Art. 7º A escolha do tipo e quantidade de equipamentos de dragagem deve ser feita considerando as características
do corpo hídrico e da via navegável, como profundidade do canal e das áreas de despejo, velocidade da corrente, presença de
ondas, intensidade e duração do ciclo hidrológico, efeito de marés, magnitude do tráfego aquaviário, bem como a produtividade
desejada para atingimento do cronograma previsto.

Art. 8º O nível de redução da dragagem deve ser determinado por meio de estudo hidrológico, utilizando a
metodologia de média de permanência ou tempo de retorno, para uma confiabilidade definida conforme projeto da via.

Art 9º O efeito da dinâmica de transporte de sedimentos sobre a produtividade, o cronograma e os quantitativos de
dragagem devem ser determinados cuidadosamente, com base em dados históricos confiáveis.

§ 1° No caso de locais com série de levantamentos hidrográficos sucessivos bem estruturada, deve-se observar
sistematicamente as tendências de deposição e erosão do leito por cada área/trecho/passo.

§ 2° A extrapolação dos dados coletados ao longo do tempo deve ser feita preferencialmente com o apoio de um
modelo de transporte de sedimentos.

§ 3° Se os dados a que se refere o caput do presente artigo não existirem ou forem insuficientes, o efeito da
dinâmica de transporte de sedimentos deve ser estimado da melhor maneira possível, sendo devidamente justificados, iniciando-
se então um plano de monitoramento hidroviário ou portuário para execução de levantamentos hidrográficos periódicos.

§ 4° Cada plano anual de dragagem também deve incorporar os dados obtidos nas batimetrias de acompanhamento
e medição dos anos anteriores.

 
CAPÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PADMA
 

Art. 10. As informações relativas à elaboração do PADMA deverão ser registradas via Sistema Eletrônico de
Informações (SEI).

Art. 11. As fases para a obtenção dos quantitativos a serem utilizados na proposta do PADMA são, no mínimo, as
seguintes:

I- Elaboração do estudo hidrológico/maregráfico para determinação do nível de referência para redução das
profundidades, caso não haja definição no projeto da via.

II- Levantamento batimétrico (mono ou multifeixe) dos locais a serem dragados e processamento dos dados;
III- Caracterização do material de leito a ser dragado por meio de ensaios laboratoriais;
IV- Verificação e lançamento do traçado do canal de navegação nas plantas batimétricas, em conformidade com o

projeto da via;
V- Elaboração do estudo de dinâmica de transporte de sedimentos.
VI- Obtenção do volume geométrico estimado de dragagem e do volume de assoreamento previsto por unidade de

tempo.
Art. 12. A Unidade Aquaviária da Superintendência Regional (SR) do Estado, cuja via navegável a ser dragada

encontra-se sob sua jurisdição, deverá elaborar, manter atualizado e organizado histórico dos: (i) levantamentos batimétricos
brutos e reduzidos, em formato .xyz, sua data de aquisição e metodologia e valores de redução adotados; (ii) resultados de ensaios
e caracterização de material de leito, coordenadas UTM (datum SIRGAS 2000) e data da coleta, e (iii) volumes de dragagem
semanais, quinzenais ou mensais, individualizados por área/trecho/passo. Esse histórico será doravante denominado Histórico de
levantamentos de campo de dragagem.
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§ 1º O histórico de que trata o caput do artigo deverá estar atualizado em planilhas eletrônicas ou em outro sistema
eletrônico de fácil acesso as demais unidades do DNIT.

§ 2º O histórico de que trata o caput do artigo poderá servir de base para a subsidiar ações de planejamento e
gestão aquaviária, estudos de viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, projetos Básico e Executivo de implantação de
melhorias geométricas e/ou aprofundamento de canal de navegação, atendimento de condicionantes ambientais e outras
aplicações julgadas como pertinentes pelo DNIT.

§ 3º As atividades listadas nesse artigo poderão ser auxiliadas por empresa supervisora
Art. 13. Havendo necessidade de contratar um novo PADMA ou prorrogá-lo por um novo período, a Unidade

Aquaviária da Superintendência Regional (SR) do Estado, cuja via navegável a ser dragada encontra-se sobre a sua jurisdição,
providenciará a atualização, com o auxílio de empresa supervisora, do histórico de levantamentos de campo de dragagem.

§ 1º A Superintendência Regional (SR) designará um Servidor, com formação em Engenharia Civil,
preferencialmente vinculado à área Aquaviária, como responsável pelo acompanhamento/compilação dos dados necessários à
elaboração da proposta de PADMA, podendo ser auxiliado por empresas supervisoras.

§ 2º A responsabilidade de que trata o caput deste artigo poderá ser avocada pelo coordenador/chefe da Unidade
Aquaviária da Superintendência Regional (SR) do Estado.

Art. 14. Outros dados que deverão ser providenciados pelo responsável pela elaboração do PADMA são, no
mínimo, os seguintes:

I- Preâmbulo com informações da via navegável, trecho, quilometragem inicial e final.
II- Mapa e fichas descritivas da situação da rede fluviométrica ou maregráfica local;
III- Mapa com georrefenciamento dos locais delimitados, aptos e licenciados para despejo/bota-fora;
IV- Indicação dos equipamentos e justificativas para a escolha, se necessário;
V- Condicionantes do licenciamento ambiental.
Art. 15. O levantamento batimétrico (mono ou multifeixe) e os resultados dos ensaios geotécnicos necessários

para a caracterização do material de leito das passagens críticas, que subsidiarão a proposta de PADMA, deverão ser os mais
recentes possíveis, preferencialmente do mesmo ano corrente da contratação, e poderão ser resultantes de Plano de
Monitoramento Hidroviário ou Portuário, ou de outro contrato específico que preveja a execução de levantamentos hidrográficos
e sondagens geotécnicas.

Art. 16. A validação dos levantamentos de campo, batimetrias e ensaios/sondagens geotécnicos, que subsidiarão a
elaboração do PADMA, é de responsabilidade do servidor designado para acompanhamento/compilação dos dados necessários à
elaboração da proposta.

Art. 17. Após o levantamento dos dados e cumprimento dos estudos supracitados, o coordenador/chefe da
Unidade Aquaviária da Superintendência Regional (SR) definirá a duração do contrato e devolverá o processo ao servidor
designado para fins de consolidação da proposta num documento específico.

Art. 18. A proposta de PADMA será apresentada por meio de relatório composto por dois volumes e que deverá
apresentar, no mínimo, os seguintes capítulos:

 
VOLUME I

ESTUDOS E DADOS DE REFERÊNCIA
 

1. Caracterização da rede fluviométrica ou maregráfica;
2. Estudo hidrológico ou maregráfico;
3. Descrição dos levantamentos batimétricos;
4. Caracterização dos sedimentos;
5. Estudo de dinâmica de transporte de sedimento;
6. Condicionantes ambientais.
 

VOLUME II
 PROJETO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO E ORÇAMENTO

 
1. Plantas batimétricas;
2. Plantas do traçado do canal de navegação;
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3. Plantas das áreas de despejo;
4. Planilha de cubagem do volume geométrico de dragagem;
5. Memória de cálculo do volume de assoreamento;
6. Caracterização de equipamentos de dragagem;
7. Proposta de cronograma de dragagem;
8. Composições de custos unitários (se for o caso);
9. Pesquisa de mercado (se for o caso);
10. Orçamento Onerado e Desonerado (SICRO).
Art. 19. Após a consolidação dos volumes, o servidor responsável pela validação dos dados elaborará Nota

Técnica explicativa da elaboração da proposta de PADMA e encaminhará o processo ao coordenador da Unidade Aquaviária ou
ao Coordenador de Engenharia, quando for o caso, da Superintendência Regional (SR).

Art. 20. O coordenador da Unidade Aquaviária ou o Coordenador de Engenharia da Superintendência Regional
(SR), caso ache necessário, poderá solicitar retificações e esclarecimentos ao responsável pela elaboração da proposta.

Art. 21. Após concordância pelo Coordenador de Engenharia, a proposta de PADMA deverá ser enviada à
Superintendência Regional, que imediatamente tramitará à Coordenação Geral de Obras Aquaviárias (CGOB/DAQ) para a
verificação do cumprimento da presente instrução.

§ 1º Caso seja verificada incoerência nas informações prestadas, a CGOB devolverá o processo à SR para as
devidas correções/esclarecimentos.

§ 2º Cabe à CGOB propor alteração dos quantitativos ou metodologias utilizadas, desde que devidamente
justificada, devendo o processo ser devolvido à SR para as adequações solicitadas;

Art. 22. Após verificação, a CGOB encaminhará o processo para a Superintendência Regional para conhecimento
do Chefe de Engenharia Aquaviário ou Coordenador de Engenharia, e propondo a aprovação do Superintendente Regional.

Art. 23. O Coordenador de Engenharia Aquaviário ou Chefe de Engenharia Aquaviário fará a revisão final e
encaminhará o processo ao Superintendente Regional ou para fins de aprovação.

Art. 24. Concordando com a proposta de PADMA, o Superintendente Regional lavrará o Termo de Aprovação do
Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária (PADMA), conforme Anexo II desta Instrução.     

 
CAPITULO V

 DA PLANILHA DE QUANTIDADES DO PADMA
 

Art. 25. A planilha do PADMA deverá prever volumes anuais de dragagem estimados.
§ 1º Os quantitativos de dragagem poderão ser tratados como serviço de prestação continuada, portanto seus

quantitativos anuais preestabelecidos poderão ser majorados anualmente para etapas futuras, em função de prorrogação
contratual, sem a limitação de 25% estabelecida pela Lei 8.666/93.

§ 2º Em caso de não-execução do volume de dragagem na etapa anual prevista, desde que justificado pela
fiscalização do contrato, os saldos existentes poderão ser mantidos para execução em etapas futuras, desde que vinculados às
necessidades previstas e respeitando o limite de 25% acrescido por etapa anual.

§ 3º Se durante a vigência do contrato surgir a necessidade de alterar os quantitativos iniciais de dragagem, sem
que a motivação seja a prorrogação de prazo, estes poderão ser aditivados, desde que justificados, analisados e aceitos pela
Administração, respeitando os limites previstos na Lei nº 8.666/93.

§ 4º O volume de dragagem executado e medido em cada etapa anual poderá exceder o volume anual estimado em
até 25%, caso haja necessidade tecnicamente demonstrada, sem a prévia celebração de aditivo, desde que haja volume na etapa
seguinte para cobertura do quantitativo adicional necessário, que deverá ser reposto mediante aditivo subsequente.

 
CAPITULO VI

DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E LICITIAÇÃO
 

Art. 26. O PADMA será encaminhado ao Coordenador de Engenharia Aquaviário ou Chefe de Engenharia
Aquaviário para elaboração da Minuta de Termo de Referência (TR) e juntada dos demais documentos necessários à licitação.

§ 1° O TR deverá prever, de forma clara, todas as Normas, Instruções de Serviços, Instruções Normativas,
Manuais, Acórdãos, etc. que visem regras a realização e aceitação dos serviços a serem executados;
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§ 2° A elaboração do TR deverá levar em consideração as orientações referentes à execução dos serviços,
fiscalização, e medição e a elaboração dos termos aditivos contidos nesta Instrução.

§ 3° O TR deverá deixar claro as ações relativas às questões ambientais
Art. 27. Após elaboração da Minuta do TR, o Coordenador de Engenharia Aquaviário ou Chefe de

Engenharia encaminhará o processo via Superintendência Regional para a CGOB, que revisará os documentos e proporá ao
Superintendente Regional a sua aprovação.

Art. 28. Após a concordância, o Superintendente Regional aprovará o TR e encaminhará o processo ao setor de
licitação com a autorização para a abertura do certame licitatório para fins de contratação, incluindo o Estudo Técnico Preliminar
(ETP) elaborado junto o Termo de Referência, conforme definido na Instrução Normativa nº 40/2020 do Ministério da
Economia.

§ 1º A modalidade preferencial para realização do certame licitatório é o Pregão Eletrônico.
§ 2º As fases internas e externas do certame licitatório correrão conforme a modalidade da licitação.
Art. 29. Após homologação, assinatura do contrato e publicação do extrato do contrato em Diário Oficial da

União, a Superintendência designará especialmente, em portaria, um representante da Administração para realizar o
acompanhamento e a fiscalização do contrato.

§ 1º É permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.

§ 2º A designação da fiscalização deverá seguir o que prevê a Resolução nº 020, de 30 de dezembro de 2020,
publicada no Boletim Administrativo nº 001, de 04 de janeiro de 2021, que traz como anexo o Manual de Diretrizes para Gestão,
Acompanhamento e fiscalização de Contratos Administrativos, ou outra que vier lhe substituir.

 § 3º Será providenciado o cadastro básico do contrato no SIAC conforme previsto na IS/DG n° 07/2015.
 

CAPITULO VII
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO

 
Art. 30. Vencidas as etapas anteriores, seguindo as diretrizes previstas na IS/DG n°07/2015, que determina a

sistemática de cadastro de contrato, medições e autorização de pagamentos de Obras e Serviços de Engenharia, ou outra que vier
substituí-la, e preferencialmente após a emissão de ordem de serviço para a empresa supervisora, será dada a Ordem de Início
para a mobilização da empresa e execução dos serviços contratados.

Art. 31. Previamente ao início da execução dos serviços contratados e paralelamente à mobilização da empresa, o
fiscal irá se reunir com os representantes da empresa contratada para passar suas diretrizes iniciais e cobrar da empresa a
elaboração do Plano de Dragagem e o Cronograma de Execução dos Serviços, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

§ 1º O Cronograma de Execução deverá prever separadamente os prazos necessários para o início e término dos:
serviços de levantamentos batimétricos inicial e final, execução efetiva dos serviços de dragagem e períodos de deslocamento da
draga entre áreas/trechos/passos, quando for o caso. Os referidos prazos devem ser fornecidos comtemplando para cada uma das
frentes de serviço e área de dragagem, ou seja, em concordância com o Plano de Dragagem.

§ 2º A empresa contratada apresentará proposta de Plano de Dragagem para avaliação da supervisora, que deverá
emitir seu parecer técnico, e posterior análise e aprovação do fiscal. Alternativamente, o fiscal poderá solicitar que o Plano de
Dragagem seja elaborado pela empresa supervisora, caso entenda que esta possui melhor capacidade técnica para este
planejamento.

§ 3º Deverá ser previamente determinado qual das áreas de despejo previstas no PADMA será efetivamente
empregada para deposição dos sedimentos dragados.

§ 4º Caberá a contratada realizar a sinalização da área de dragagem conforme normas da Autoridade Marítima e
mantê-lo em condições ideais ao longo da execução do contrato.

Art. 32. Os serviços deverão ser executados em concordância com a fiscalização, com registro em Diário de Obras
e monitoramento do posicionamento das dragas com sistema de rastreio por GPS, preferencialmente com tecnologia de registro
em tempo real com disponibilização imediata à fiscalização para acesso remoto.

Art. 33. A execução dos serviços deverá seguir, naquilo que se aplicar, o Manual de Dragagem e Gestão de
Material Dragado” do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, especialmente quanto a coleta de dados prevista no
“Programa de Coleta de Dados do Sistema de Gestão de Qualidade da Dragagem”, especialmente aqueles abaixo descritos:

a) Correção vertical - A variação do nível da água deve ser monitorada usando réguas ou sensores telemétricos
instalados na margem, para correção na profundidade de corte. A frequência de leitura da régua depende da variação diária de
nível.
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b) Posição do desagregador - os componentes X, Y e Z (longitude, latitude e altitude) da posição da cabeça de
corte/extremidade da lança da draga devem ser monitorados e registrados periodicamente (em intervalo menor que meia hora,
preferencialmente em tempo real) de modo que cálculos adicionais, feitos a partir dos valores observados ou através de
equipamento específico, permitam determinar as taxas de movimento (avanço, amplitude e profundidade de corte) para rastrear o
progresso da draga.

c) Pressão e vazão da mistura de água e sedimento - a vazão de saída da mistura pode ser calculada mediante a
curva de produção da bomba (pressão x vazão), com registro da leitura de pressão no manômetro da bomba da draga a cada
mudança de regime de operação do motor, ou com dispositivo de medição de velocidade de fluidos incorporado à tubulação de
recalque.

d) Número de rotações da bomba - o número de rotações por minuto da bomba, deve ser registrado a cada
mudança de regime de operação do motor, juntamente com a leitura de pressão da bomba mencionada no tópico anterior.

e) Registro de Horas – número de horas de funcionamento diário da draga.
f) Posicionamento e comprimento da linha de recalque (quando houver) - a posição X e Y (longitude e latitude) da

extremidade terminal da tubulação da linha de recalque deve registrada periodicamente.
g) Controle de viagens (quando houver) – os tempos de ciclo, volumes e massas transportadas em todas as viagens

devem ser registrados em planilha de controle.
Art. 34. Durante a execução dos serviços, a fiscalização deverá cobrar o cumprimento das orientações de

segurança contidas nas normas da Autoridade Marítima e Autoridade Portuária (quando houver).
Art. 35. A área/trecho/passo dragado deverá ser objeto de levantamentos batimétricos frequentes, para fins de

medição dos volumes e de acompanhamento do cronograma de execução da dragagem, com periodicidade a ser definida
conforme dinâmica de transporte de sedimentos do corpo hídrico dragado.

Art. 36. A execução dos levantamentos batimétricos frequentes deverá ser feita por empresa especializada e
contratada especificamente para esta finalidade, ou pela empresa executora da dragagem, desde que haja empresa supervisora
para acompanhamento da aquisição e reprocessamento dos dados.

§ 1º A empresa contratada para execução dos levantamentos batimétricos também poderá ser a supervisora dos
serviços de dragagem, que auxiliará a fiscalização do contrato na quantificação, registro e execução dos serviços.

§ 2º A fiscalização do contrato registrará no Diário de Obras, que comporá o processo de suporte documental das
medições, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, incluindo quebras, manutenções e substituições de
dragas, bem como o registro de monitoramento do posicionamento das dragas com sistema de rastreio, determinando o que for
necessário à regularização das falhas observadas ou melhoria do desempenho da contratada.

§ 3º As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas à
Superintendência Regional (SR), ou eventualmente para a Coordenação Geral de Obras Aquaviárias (CGOB/DAQ), em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes.

§ 4º Os acompanhamentos batimétricos sempre deverão ultrapassar os limites geométricos do canal de navegação
e podem ser divididos da seguinte forma quanto a sua abrangência e periodicidade:

a) Levantamento batimétrico geral: levantamento realizado com a ausência de dragas no canal de navegação, antes
do início da dragagem (pré-dragagem) e após o término (pós-dragagem), abrangendo toda a área/trecho/passo.

b) Levantamento batimétrico parcial: levantamento realizado na sequência da realização de dragagem em um
determinado conjunto de seções, abrangendo apenas a região onde houve atuação de dragas.

c) Levantamento batimétrico complementar: levantamento realizado em todo o canal de navegação, excluindo as
áreas de segurança em torno das dragas e seções já levantadas nos dias imediatamente anteriores.

Art. 37. O contratado é obrigado a reparar e corrigir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

Art. 38. Os serviços de dragagem realizados serão quantificados mensalmente por volumes medidos, conforme
critério adotado no Termo de Referência.

§1º Deverá obrigatoriamente ser contratada empresa supervisora, que auxiliará a fiscalização no acompanhamento
da execução e quantificação dos serviços, seja na execução das batimetrias e seu correspondente processamento, ou no
processamento das batimetrias feitas pela executora da dragagem.

§2º A sistemática para medições e autorização de pagamento no Sistema de Acompanhamento de Contratos
(SIAC) seguirão as diretrizes previstas na IS n° 07, de 22 de setembro de 2015.

§3º O modelo de medição dos serviços e as responsabilidades decorrentes dos processos de medição e do suporte
documental seguirá as diretrizes da Instrução de Serviço n° 09 de 29 de agosto de 2017, ou a que vier substituí-la.

Art. 39. Poderão haver os seguintes critérios de tolerância, que poderá ser relativa (percentual de área, pontos
ou volume) ou absoluta (quantidade de área, pontos ou volume), para recebimento e aceitação da dragagem de cada
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área/trecho/passo:
a) Cota do fundo do canal, sem tolerância na porção central e com tolerância nos taludes;
b) Cota do fundo do canal, com tolerância na porção central e nos taludes;
c) Tolerância por volume remanescente por seção transversal;
d) Tolerância por volume remanescente global;
e) Combinação dos critérios anteriores.
 

CAPITULO VIII
O HISTÓRICO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DO HISTÓRICO DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO DE

DRAGAGEM
 

Art. 40. Caberá à unidade aquaviária da SR manter o histórico de levantamentos de campo de dragagem,
especialmente os arquivos de batimetria.

§ 1º Deverá ser analisado e avaliado o desempenho das quantidades de serviços executados e o efeito resultante no
canal de navegação, em termos de durabilidade da geometria atingida. Por meio da aferição desses dados históricos e de
resultados de pesquisas específicas, cria-se uma sensibilidade para estimativa do volume anual a ser dragado.

§ 2º A unidade aquaviária enviará o relatório atualizado, via processo, à CGOB.
Art. 41. Caberá à CGOB, com apoio de suas Coordenações Setoriais, consolidar as informações do histórico de

levantamentos de campo de dragagem.
 

CAPITULO IX
DOS TERMOS ADITIVOS

 
Art. 42. As alterações contratuais serão realizadas através da lavratura de termo aditivo obedecendo o que prevê a

Lei 8.666/93.
Art. 43. A proposta de termo aditivo poderá ser motivada pela fiscalização, pela supervisão ou pela contratada.
Parágrafo único. A supervisora ou empresa executora que verificar necessidade em realizar alterações contratuais

deverá enviar, à fiscalização, documento contendo todas justificativas, dados e demais informações necessárias ao seu claro
entendimento.

Art. 44. A Fiscalização Técnica será a primeira instância a analisar a proposta de aditivo, com apoio formal da
supervisora no caso de aditivos solicitados pela empresa executora, emitindo Nota Técnica conclusiva relativa às justificativas
técnicas apresentadas para as possíveis alterações contratuais, sem adentrar nos aspectos administrativos.

Art. 45.  Após análise e concordância, a fiscalização técnica emitirá documento de análise e encaminhará a
proposta ao Chefe de Engenharia Aquaviário ou Coordenador de Engenharia que, em caso de concordância, encaminhará ao
Superintendente Regional.

Art. 46. O Superintendente Regional encaminhará a proposta ao Fiscal Administrativo para análise referente aos
aspectos administrativos do contrato, como previsão em cláusula de Edital, equilíbrio econômico financeiro e demais exigências
previstas na Lei 8.666/93.

Art. 47. O Fiscal Administrativo encaminhará a proposta de aditivo ao apoio da SR, que fará a verificação de
atendimento aos normativos e elaborará a Minuta de termo aditivo, assim como providenciará demais documentos necessários à
sua lavratura, devolvendo o processo à Fiscalização Técnica.

Art. 48. A Fiscalização Técnica, após revisão da documentação, encaminhará o pleito de aditivo ao Chefe de
Engenharia Aquaviário, ou ao Coordenador de Engenharia quando for o caso, que após validação enviará à Superintendência
Regional para aprovação e encaminhamento à PFE.

Art. 49. Os volumes de dragagem acrescidos ao contrato, além dos volumes já previstos para etapa anual, sem
decorrer de prorrogação de prazo, contarão cumulativamente para o cálculo do limite percentual de 25% previsto no §1º, do art.
65 da Lei 8.666/1993.

Art. 50. Os quantitativos de volume de dragagem poderão sofrer aumento em função de prorrogações de prazo, via
termo aditivo, e os eventuais saldos remanescentes de tais volumes poderão ser executados e medidos em etapas futuras, caso
necessário, respeitando o limite de 25% acrescido por etapa anual.

Art. 51. Por ocasião das prorrogações contratuais, deverá ser realizado novo levantamento hidrográfico das áreas a
serem dragadas.
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§ 1º Cada prorrogação contará com a elaboração de relatório específico sendo composto, no mínimo, com as
seguintes informações:

Relatório de prorrogação de etapa
a) Preâmbulo com informações do número do contrato, empresa contratada, Hidrovia ou Porto, trecho,

quilometragem inicial e final e mês de elaboração;
b) Planilha resumo da nova etapa;
c) Justificativas para prorrogação;
d) Metodologia de elaboração;
e) Plantas batimétricas atualizadas;
f) Planilha de cubagem de volumes atualizada;
l) Planilha de PADMA para a nova etapa;
m) Proposta de Cronograma Físico - Financeiro;
n) Orçamento Onerado e Desonerado (SICRO).
 § 2º Desde que atendidos os parágrafos anteriores e que se mantenha o equilíbrio contratual, o valor da etapa a ser

prorrogada não estará limitada ao valor da etapa anterior, podendo ser maior ou menor.
§ 3º Deve-se manter os mesmos itens de serviço contidos no orçamento do contrato original, permitindo-se,

apenas, que sejam incluídos os quantitativos necessários para fazer frente à prorrogação de prazo referente ao período de
interesse da administração.

§ 4º Em hipótese alguma será autorizada a superação do limite de 25% previsto no §1º, do artigo 65 da Lei
8.666/1993.

§ 5º O conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos de quantitativos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre
eles, os limites de alteração estabelecidos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

§ 6º Tomando como base as quantidades de serviços apresentadas no Relatório de Prorrogação de Etapa, será
elaborada Nota Técnica de análise da vantajosidade em se prorrogar o contrato, seguindo as diretrizes previstas na Instrução de
Serviço n° 11/2017, ou outra que vier substituí-la.

§ 7º Em consequência da análise de vantajosidade, caso haja necessidade de aplicação de desconto adicional nos
preços unitários do contrato, não haverá a necessidade de se retificar os valores apresentados no Relatório de Prorrogação de
Etapa. A Nota Técnica deverá conter o valor total do contrato assim como as planilhas com os quantitativos atualizados a serem
implantados no SIAC, após a prorrogação.

 
CAPITULO X

DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
 

Art. 52. O recebimento do objeto contratual deverá ocorrer conforme prevê o inciso I do art. 73 da Lei 8.666/93, e
Instrução Normativa do DNIT que se aplicar ao recebimento de obras e serviços aquaviários.

Parágrafo único. Por ocasião do recebimento, todos os serviços demandados deverão ter sido realizados até o
término de sua vigência contratual.

Art. 53. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato.
 

CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 54. Os contratos em andamento que contenham divergências de procedimentos, modelo de documento,

quadros, relatórios, planilhas, etc. deverão seguir os procedimentos já firmados em contrato, não sendo afetados pelas diretrizes
desta Instrução Normativa.

Art. 55. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de abril de 2021.
 

ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Diretor-Geral
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ANEXOS
 

ANEXO I
MAPA DE COMPETÊNCIAS   

 
Responsável Ação

Superintendente Regional

Atentar para o cumprimento da programação de dragagem firmada na reunião (fórum
aquaviário), realizada em conjunto com a CGOB e CGOP.
Demandar a elaboração de proposta de PADMA para as vias navegáveis.
Aprovar o PADMA.
Aprovar o Termo de Referência para contrato de PADMA.
Autorizar licitação para contratar o PADMA.
Homologar o objeto do Certame Licitatório.
Solicitar à coordenação aquaviária e informar anualmente via processo à CGOB a
atualização dos volumes dragados e batimetrias da via navegável.
Designar Servidor ou Comissão para o recebimento definitivo do objeto do contrato.

Coordenação de Engenharia
Aquaviária

Planejar, controlar, coordenar e supervisionar as atividades de planejamento e programação
de investimento anual e plurianual da dragagem da via navegável.
Revisar a proposta de PADMA e sugerir a aprovação ao Superintendente.
Elaborar, com o apoio do Serviço Aquaviário, o Termo de Referência e propor a aprovação
do Superintendente Regional.

Unidade de Serviço Aquaviário

Monitorar a execução dos contratos de dragagem, zelando para o cumprimento de prazos de
elaboração e contratação dos serviços.
Verificação da Proposta de PADMA, propondo correções à equipe técnica.
Auxiliar a Coordenação de Engenharia Aquaviária na elaboração do Termo de Referência
para contratação de PADMA.
Atualizar anualmente os volumes dragados e batimetrias da via navegável.

Equipe Técnica (lotada no serviço
aquaviário ou coordenação
aquaviária)

Elaborar o Histórico de levantamentos de campo de dragagem.
Manter atualizado o Histórico de levantamentos de campo de dragagem.
Contratar os levantamentos batimétricos necessários para caracterização da via navegável.
Contratar as investigações geotécnicas necessárias para caracterização do material a ser
dragado.
Quantificar os serviços para contratos de PADMA baseados no Histórico de levantamentos
de campo de dragagem. 
Elaborar o Orçamento e consolidar a proposta de PADMA.
Encaminhar a proposta de PADMA ao Serviço Aquaviário.
Fiscalizar a execução dos serviços de dragagem.
Com base no SIAC, gerar o histórico de execução anual de serviços de dragagem de todos
os contratos sob sua jurisdição e informar via processo a coordenação de engenharia
aquaviária. 

 

ANEXO II
 

 MODELO DO TERMO DE APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO AQUAVIÁRIA
– PADMA 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE _________ DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 4º da Portaria nº 1.567,
de 24 de agosto de 2017, publicada no D.O.U. de 25 de agosto de 2017, seção I, página 45/46, tendo em vista o constante
do Processo n.º _____.______/____-__ e,

CONSIDERANDO que a documentação foi elaborada de acordo com os procedimentos definidos na Instrução
Normativa Nº __, de __ de ______ de 2021, publicada no Boletim Administrativo Nº __, de __ de _____ de 2021 do DNIT a
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qual estabelece rotina de procedimentos relativos à elaboração do Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária –
PADMA e à execução, medição e fiscalização de contratos de PADMA;

CONSIDERANDO o que dispõe o Manual de Dragagem e Gestão de Material Dragado” do Corpo de
Engenheiros do Exército Americano (Dredging and Dredged Material Management, Engineer Manual, Publicação EM 1110-2-
5025);

CONSIDERANDO a Análise Técnica feita pela Coordenação de Engenharia Aquaviária desta Superintendência
Regional;

RESOLVE:
Art. 1º APROVAR o Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária – PADMA, abaixo descrito:
Via Navegával: ___/__
Trecho: _____ – _____
Segmento: km ____ ao km ____
Extensão: _____ km

_______________________________
Nome 

Superintendente Regional do DNIT no Estado do ____________
 

Documento assinado eletronicamente por Antônio Leite dos Santos Filho, Diretor-Geral, em 01/03/2021, às 13:25, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7603951 e o código CRC DE60C438.

Referência: Processo nº 50600.027728/2020-40 SEI nº 7603951
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