EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 4ª Reunião, realizada no dia 26/01/2016, com início às 19 horas e 29 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Aprovação de Instrução de Serviço desenvolvida pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária,
da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária – CGCONT/DIR, que visa uniformizar os relatórios de
02/DG
50600.009417/2015-31
Aprovado
supervisão e gerenciamento de obras, descrevendo os requisitos mínimos que tais relatórios devem
conter, de forma a garantir a qualidade técnica na execução dos empreendimentos rodoviários.
Revogação da Portaria nº. 2.092, de 28/12/2015, publicada no Boletim Administrativo nº. 82, de
29/12/2015; e publicação de nova portaria para delegação de competência plena e das
responsabilidades decorrentes ao Superintendente Regional no Estado do Paraná para realizar os
04/DIREX
50600.016569/2015-91 procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
Aprovado
respectivos aditivos e rescisões, com o objetivo de contratar empresa para executar as obras de
implantação e pavimentação do contorno sul metropolitano no município de Maringá/PR, na rodovia
BR-376/PR.
Ratificação de homologação da licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço
por item, atinente ao Edital nº. 547/2015-00, objetivando adquirir 750 (setecentos e cinquenta) tablets
para efetuar pesquisas de campo, relativas ao Plano Nacional de Contagem de Tráfego – PNCT. A
05/DIREX
50600.073312/2014-55
Aprovado
licitante vencedora foi a empresa Work Informática, Indústria, Comércio, Importação e Exportação
Eletroeletrônica Ltda., pelo valor de R$ 2.004.999,00 (dois milhões, quatro mil, novecentos e noventa
e nove reais).
Prorrogação de prazo, por mais 121 (cento e vinte e um) dias corridos, referente ao Termo de
Execução Descentralizada – TED nº. 625/2011, firmado com o Ministério da Defesa/Exército
06/DIR
50600.005546/2005-89 Brasileiro, com a interveniência do Departamento de Engenharia e Construção – DEC, sob execução
Aprovado
do 11º Batalhão de Engenharia de Construção/2ºBFv, objetivando a implantação e pavimentação da
rodovia BR-418/BA, lote único.
Prorrogação de prazo, por mais 366 (trezentos e sessenta e seis) dias, referente ao Convênio nº. TT803/2011-00, firmado com o estado de Santa Catarina, por intermédio de sua Secretaria da
07/DIR
50600.032272/2011-49 Infraestrutura – SIE/SC, para executar as obras de construção de acesso rodoviário, ligando o
Aprovado
aeroporto localizado no município de Correia Pinto à rodovia BR-116/SC, na altura do Km 224,82,
incluindo a construção de rótula projetada no entroncamento da citada rodovia.
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08/DIR

50600.057852/2012-20

10/DIR

50600.079497/2012-40

11/DIR

50600.015988/2015-13

12/DIR

50600.016741/2015-14

06/DAF

50600.001632/2015-94

12/DPP

50609.002187/2015-08

Terceiro termo aditivo de rerratificação e alteração da constituição do Consórcio TORC–CONVAP–
SD, com a retirada da Consorciada CONVAP Engenharia e Construções Ltda., parte no Contrato nº.
00 00555/2013, cujo objeto é prestar serviço técnico especializado de engenharia relativo à elaboração
de projetos básico e executivo e à execução das obras de duplicação e restauração com
melhoramentos, incluindo obras de arte especiais, na rodovia BR-101/PE. A participação da empresa
TORC Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda. passará de 97,5% para 99,5%, e a da
empresa SD – Consultoria e Engenharia Ltda. se manterá em 0,5%.
Pedido de denúncia e de extinção do Termo de Convênio de Delegação nº. 572/2013-00, celebrado
entre o DNIT e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF, sem ônus,
assinado em 24 de maio de 2013, cujo objeto era a delegação da administração e do gerenciamento de
trechos da rodovia BR-040/DF. O DER informou que a referida rodovia foi concedido à
Concessionária BR-040 S.A – Via 040, e que sua participação na execução das obras de implantação
do BRT-SUL foi encerrada.
Lavratura de Termo de Execução Descentralizada, a ser firmado com o 8º. Batalhão de Engenharia de
Construção – 8º. BEC/Exército Brasileiro/Ministério da Defesa, objetivando a manutenção
(conservação e recuperação) da rodovia BR-163/PA. O valor orçado é de R$ 6.464.292,53 (seis
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e três
centavos) e o prazo, de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de assinatura
do Termo.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT, para representar o
DNIT nos procedimentos de análise e aprovação da 2ª Revisão de Projeto em Fase de Obras, com
reflexo financeiro positivo no montante de R$588.701,86 (quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e
um reais e oitenta e seis centavos); e para lavrar e assinar o termo aditivo resultante, referente ao
Contrato nº. TT-918/2013, firmado com o Consórcio TV TÉCNICA–CASTELLAR–FIRCON,
responsável por executar as obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção), relativas
ao Programa CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR-070/MT.
Revogação da Portaria nº. 1.426, de 28 de setembro de 2015, publicada no Boletim Administrativo nº.
038, de 21 a 25 de setembro de 2015, a qual estabelece os horários de funcionamento e de
atendimento ao público das Superintendências Regionais do DNIT nos Estados; e consequente
aprovação de nova portaria, contemplando as alterações propostas pelas Superintendências Regionais
nos Estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraná e de Minas Gerais.
Avocação de competência plena e das responsabilidades decorrentes, pelo Diretor de Planejamento e
Pesquisa, para analisar e aceitar os projetos básicos e executivo e suas eventuais alterações e
readequações, referente ao Contrato nº. TT-0879/2013, firmado com o Consórcio IVAÍ–ATERPA
M.MARTINS–SD, responsável por elaborar os mencionados projetos, visando à implantação e
pavimentação, incluindo obras de arte especiais, na rodovia BR-158/PR.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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13/DPP

50618.001191/2015-31

14/DPP

50600.015779/2014-81

15/DPP

50600.041743/2014-52

04/DIF

50600.004060/2005-23

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PI para analisar e aprovar
as adequações técnicas necessárias ao projeto executivo, incluindo Revisão de Projeto em Fase de
Obras, referente ao Convênio de Delegação nº. 937/2012, firmado com o Governo do estado do Piauí,
com a interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PI, objetivando a
administração e o gerenciamento de dois trechos de rodovias federais, visando à execução das obras
de duplicação, melhoramento e restauração, nas rodovias BR-316/343/PI.
Primeiro termo aditivo de inclusão de critérios de pagamento de medições e readequação do quadro
de quantitativos dos produtos pactuados, referente ao Contrato nº. TT-920/2014, firmado com a
empresa Consórcio Desapropriação Brasil, responsável por realizar os serviços de consultoria técnica
especializada na área de engenharia e em tecnologia da informação, visando elaborar e levantar
elementos para fins de exame analítico, por parte da administração pública federal, de peças técnicas
concernentes aos serviços de desapropriação e reassentamento. A citada readequação ensejou uma
redução de valor, a preços iniciais, no montante de R$249,40 (duzentos e quarenta e nove reais e
quarenta centavos).
Terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 120 (cento e vinte) dias, referente ao
Contrato nº. PP-632/2014, firmado com a empresa Spazio Urbanismo e Engenharia Ltda., responsável
por elaborar projetos de engenharia relativos à recuperação, ao reforço e à reabilitação de obras de
arte especiais na rodovia BR-116/CE, lote 01.
Ratificação da publicação do Aviso de Anulação do Pregão nº. 147/2015, publicado no Diário Oficial
da União – DOU de 10/06/2015, Seção 3, página 148. A citada licitação tinha como objeto selecionar
empresa para elaborar plano de recuperação de áreas degradadas das obras do contorno ferroviário no
município de São Félix/BA, com todos os seus quantitativos, visando solucionar os passivos
correspondentes aos canteiros de obras desativados, incluindo: oficina de máquinas e veículos, dique
de lavagem de equipamentos, caixa d´água, fundações e demais estruturas dos referidos canteiros de
obras, área com corte executado próximo à estaca 600, bueiros e taludes de corte e aterro, na ferrovia
EF-025.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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