EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 7ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 7ª Reunião, realizada no dia 23/02/2016, com início às 09 horas e 30 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Revogação da Portaria nº. 1.966/2015/DG, de 09 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial
da União, de 10 de dezembro de 2015, que redefine e organiza os encargos dos substitutos eventuais
dos titulares dos cargos de Diretores do DNIT; e a expedição de nova portaria, alterando os artigos 1º,
05/DG
50600.010680/2007-63
Aprovado
2º e 6º, respectivamente, de modo que o Diretor de Infraestrutura Aquaviária substitua o Diretor de
Infraestrutura Rodoviária; o Diretor Executivo substitua o Diretor de Planejamento e Pesquisa; e o
Diretor de Infraestrutura Ferroviária substitua o Diretor de Infraestrutura Aquaviária.
Realização de licitação, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, na
forma eletrônica, pelo regime de execução de empreitada por preço unitário e com critério de
julgamento maior desconto, objetivando contratar empresa para executar os serviços de apoio técnico
09/DIREX
50600.055227/2014-13 à fiscalização da elaboração dos projetos básico e executivo e da execução das obras de derrocamento
Aprovado
relativas à implantação do canal de navegação na região dos Pedrais (Pedral do Loureço), da hidrovia
do Tocantins, no estado do Pará, lote único. O valor estimado é de R$24.053.136,46 (vinte e quatro
milhões, cinquenta e três mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/TO para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos, de seus
10/DIREX
50600.001775/2016-87
Aprovado
respectivos aditivos e rescisões, visando contratar empresa para executar os serviços de supervisão
das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-242/TO, lote 5.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/TO para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos, de seus
11/DIREX
50600.001776/2016-21
Aprovado
respectivos aditivos e rescisões, visando contratar empresa para executar os serviços de supervisão
das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-242/TO, lote 4.
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12/DIREX

50600.070924/2014-96

13/DIREX

50600.002648/2015-14

14/DIREX

50600.009321/2015-73

Ratificação de homologação de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por
item, atinente ao Edital nº. 422/2015-00, para selecionar empresa com vistas à aquisição de materiais
de consumo diversos, visando atender às necessidades da Sede do DNIT, em Brasília/DF. Os
licitantes vencedores foram os seguintes: J2 Comércio de Utilidades e Distribuidora Logística – EI
para os itens 3, 11, 14, 16, 22, 44, 51, 60, 63 e 64; Papelaria Abra Comércio, Informática e
Distribuidora EI – ME para os itens 5, 13, 23 e 30; AON Comércio e Serviços Ltda. – ME para os
itens 7, 12, 28, 29, 40, 45 e 52; MNX Comércio de Papéis Ltda. – EPP para o item 18; Planet Graf
Comércio e Impressão de Papel Ltda. – ME para o item 19; Manoel Cassio de Souza Guedes – ME
para os itens 20, 34, 42, 46 e 48; Prograf Produtos Gráficos Ltda. – EPP para o item 21; Licitop
Comércio e Serviço Eireli – EPP para os itens 32 e 33; BSB Soluções Comércio de Papelaria
Informática Móveis Ltda. para o item 47; RC Ramos Comércio Ltda. – EPP para o item 50; e VS –
Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli – ME para os itens 55, 56 e 62.
Os itens 24, 25 e 43 foram cancelados a pedido da área demandante, já os itens 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 15,
17, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 49, 53, 54, 57, 58, 59 e 61 restaram fracassados. O valor total é
de R$58.119,14 (cinquenta e oito mil, cento e dezenove reais e catorze centavos).
Ratificação de homologação de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço
por item, atinente ao Edital nº. 327/2015-00, objetivando contratar empresas especializadas para o
apoio aos serviços de desapropriação, remoção, reassentamento, instrução, condução dos processos
individuais de desapropriação, aplicação de cadastro de pesquisa socioeconômica e demais
procedimentos exigidos para as obras de implantação, pavimentação e obras de arte especiais na
rodovia BR-230/PA, lote 05. As licitantes vencedoras foram as seguintes empresas: Alta Engenharia
de Infraestrutura Ltda. para os lotes 01 e 02, pelos respectivos valores de R$1.502.031,75 (um milhão,
quinhentos e dois mil, trinta e um reais e setenta e cinco centavos) e de R$2.563.079,53 (dois milhões,
quinhentos e sessenta e três mil, setenta e nove reais e cinquenta e três centavos); Maia Melo
Engenharia Ltda. para o lote 03, pelo valor de R$3.205.000,00 (três milhões duzentos e cinco mil
reais); Vector Tecnologia Ltda. – EPP para o lote 04, pelo valor de R$3.057.500,00 (três milhões,
cinquenta e sete mil e quinhentos reais); ENPROL Engenharia e Projetos Ltda. para o lote 05, pelo
valor de R$3.230.361,55 (três milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e sessenta e um reais e
cinquenta e cinco centavos). O valor total é de R$13.557.972,83 (treze milhões, quinhentos e
cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos).
Atualização de minuta padrão de edital, na modalidade de pregão, para serviços comuns de
engenharia.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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15/DIREX DPP

50619.000694/2015-80

36/DIR

50606.000838/2016-28

37/DIR

50600.088652/2013-08

38/DIR

50600.017381/2015-60

39/DIR

50600.023558/2010-52

10/DAF

50606.011443/2014-99

026/DPP

50600.002940/2016-18

027/DPP

50600.037569/2013-62

Revogação da Portaria nº. 821, de 29/06/2015 e publicação de nova portaria delegando competência
plena e as responsabilidades decorrentes ao Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do
Sul para aprovar os anteprojetos, licitar, homologar, adjudicar e representar o DNIT na lavratura e
assinatura do respectivo contrato, termos aditivos e apostilamentos; e para analisar e aceitar os
projetos de engenharia a serem elaborados no bojo do contrato, relativos às obras de implantação e
pavimentação na rodovia BR-419/MS.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a Construtora
Sagendra S/A a fim de recuperar o corpo estradal da rodovia BR-460/MG. O valor será de
R$5.846.521,26 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte
e seis centavos); e o prazo, de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.
Prorrogação de prazo, por mais 387 (trezentos e oitenta e sete) dias corridos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-1077/2013, firmado com o estado do Ceará, tendo como interveniente a
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – SEINFRA e interveniente executor, o Departamento
Estadual de Rodovias – DER/CE, para realizar a desapropriação da faixa de domínio, executar e
supervisionar as obras e pavimentação da duplicação da rodovia CE-251.
Inclusão de cláusula contratual, com vinculação de conta bancária, relativa ao Contrato nº. SR/0901064/13, firmado com o Consórcio CASTELLAR - TV TÉCNICA - DALBA, responsável pelos
serviços relativos ao Programa CREMA 2ª Etapa nas rodovias BR-280/163/PR.
Termo Aditivo para troca de componente da equipe técnica responsável pelas atividades do Contrato
nº. TT-952/2010, firmado com o Consórcio MAXIVIAS. O citado contrato tem como objeto a
execução de serviços necessários ao controle viário nas rodovias federais, mediante a
disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos, com coleta,
armazenamento e processamento de dados estatísticos e imagens de infrações, na forma, quantidades,
especificações técnicas e demais condições expressas no edital de licitação, com o monitoramento de
faixas de tráfego nos estados do Maranhão e Piauí, por meio de equipamentos eletrônicos
controladores de velocidade, correspondentes ao lote 12.
Remoção, de ofício, em caráter excepcional, do servidor Alexandre Torquato Pinto, matrículas DNIT
nº. 4398 e SIAPE nº. 20638950, ocupante do cargo de Técnico de Suporte em Infraestrutura de
Transportes, lotado atualmente na Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais para a
Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Norte.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/TO para analisar e aceitar
os projetos básico e executivo, relativos às obras de revitalização da rodovia BR-153/TO, objeto do
Contrato nº. 23-00637/2015, firmado com o Consórcio ÁPIA - CONSULTE.
Alteração de traçado da rodovia BR-230/PA, visando evitar o cruzamento desta rodovia com a área
urbana de Altamira/PA, a qual já não possui características de rodovia federal.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Retirado de
Pauta

Aprovado
Aprovado

3

028/DPP

50600.002544/2016-91

029/DPP

50600.002551/2016-92

030/DPP

50600.003362/2016-37

031/DPP

50600.003815/2004-91

06/DIF

50600.003605/2006-65

Delegação de competência ao SR/MT para acompanhamento e fiscalização das atividades relativas ao
Termo de Compromisso nº. 543/2014-DPP, mantido com Governo do Estado de Mato Grosso, tendo
como interveniente a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT. O objeto do
referido Termo de Compromisso é a elaboração de Estudo do Componente Indígena – ECI e de Plano
Básico Ambiental Indígena – PBAI, relativos às terras indígenas Parque do Xingu, Pequizal do
Naruvotu, Batovi, Ikpeng, Pimentel Barbosa e Marechal Rondon, visando à obtenção das licenças
prévia e de instalação, concernentes às obras de pavimentação na rodovia BR-242/MT (Nova Ubiratã
– Querência), extensão de 454,75 quilômetros.
Delegação de competência ao SR/MT para acompanhamento e fiscalização das atividades relativas ao
Termo de Compromisso nº. 370/2014-DPP, mantido com o Governo do Estado de Mato Grosso,
tendo como interveniente a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT. O
objeto do referido Termo de Compromisso é a realização do Programa de Apoio à Terra Indígena
Urubu Branco – PAINDIO, contido no componente indígena do Plano Básico Ambiental – PBA,
referente ao licenciamento ambiental das obras de pavimentação da rodovia BR-158/MT.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SP para analisar e aceitar
os projetos básico e executivo relativos às obras de duplicação, adequação de capacidade, melhoria de
segurança e eliminação de pontos críticos na rodovia BR-101/SP, na travessia urbana de Ubatuba.
Oitavo termo aditivo de rerratificação, reinício a partir de 01/03/2016, restituição de 28 (vinte e oito)
dias, e prorrogação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, referente ao Contrato nº. PP248/2007, firmado com a empresa ECOPLAN Engenharia Ltda. O objeto do contrato é a prestação de
serviços técnicos especializados visando à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA,
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Plano Básico Ambiental – PBA, incluindo assessoria
técnica concernente ao licenciamento ambiental das obras de pavimentação na rodovia BR-316/AL.
Rescisão contratual amigável relativa ao Contrato DIF nº. 225/2006, firmado com a empresa IESA
Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, responsável por executar os serviços de implantação do
contorno ferroviário do município de São Francisco do Sul/SC, na EF-485, trecho: Mafra - São
Francisco do Sul.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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