EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 8ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 8ª Reunião, realizada no dia 01/03/2016, com início às 09 horas e 20 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Prorrogação de prazo, por mais 30 (trinta) dias, para encaminhamento das contribuições dos
interessados na Consulta Pública relativa ao novo Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO.
20/DIREX
50600.014573/2015-14 A solicitação para dilatação do prazo foi feita pela Associação Nacional das Empresas de Obras
Aprovado
Rodoviárias – ANEOR e pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada no estado de Minas Gerais
– SICEPOT/MG.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento e também
redução de valor, no montante de R$8.387.785,00 (oito milhões, trezentos e oitenta e sete mil,
setecentos e oitenta e cinco reais), referente ao Contrato nº. TT-034/2014, firmado com a empresa
45/DIR
50600.002426/2014-11 CLD Construtora Laços Detetores e Eletrônica Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e
Aprovado
executivo de engenharia e executar os serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de
segurança e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária –
BR-Legal, nas rodovias BR-010/153/242/TO, lote 66.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento e também
redução de valor, no montante de R$537.221,22 (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte um
reais e vinte e dois centavos), referente ao Contrato nº. TT-495/2014, firmado com a empresa
46/DIR
50600.038271/2014-51 SINALISA Segurança Viária Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de
Aprovado
engenharia e executar os serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e
de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal,
nas rodovias BR-153/470/RS, lote 84.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento referente
ao Contrato nº. TT-472/2013, firmado com a empresa Planex Engenharia Ltda., responsável por
47/DIR
50600.021667/2013-88 elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e executar os serviços técnicos de aplicação e
Aprovado
manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de
Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR-070/158/GO, lote 08.
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Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro do critério de pagamento e também
redução de valor, no montante de R$937.953,33 (novecentos e trinta e sete mil, novecentos e
cinquenta e três reais e trinta e três centavos), referente ao Contrato nº. TT-505/2014, firmado com o
Consórcio VIA LEGAL, responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e
executar os serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de
sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas
rodovias BR-498/418/367/101/BA, lote 95.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, referente
ao Contrato nº. TT-1083/2013, firmado com a empresa Esse Engenharia, Sinalização e Serviços
Especiais Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e executar os
serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito
do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR116/232/316/PE, lote 50.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, referente
ao Contrato nº. TT-1086/2013, firmado com a empresa Esse Engenharia, Sinalização e Serviços
Especiais Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e executar os
serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito
do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR101/235/SE, lote 53.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa CTESA
Construções Ltda., visando recuperar o pavimento na rodovia BR-356/RJ. O valor será de
R$40.444.176,64 (quarenta milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais
e sessenta e quatro centavos); e o prazo, de 180 (cento e oitenta) dias.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa PACS –
Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas Ltda., visando supervisionar as obras emergenciais
na rodovia BR-356/RJ. O valor será de R$3.119.594,89 (três milhões, cento e dezenove mil,
quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos); e o prazo, de 180 (cento e oitenta) dias.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa INFRA
Construtora e Serviços Ltda., visando executar as obras de recuperação na rodovia BR-495/RJ. O
valor será de R$16.495.632,55 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e
trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); e o prazo, de 180 (cento e oitenta) dias.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa
ENGESUR Consultoria e Estudos Técnicos Ltda., visando executar os serviços de supervisão na
rodovia BR-495/RJ. O valor será de R$1.052.794,58 (um milhão, cinquenta e dois mil, setecentos e
noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos); e o prazo, de 180 (cento e oitenta) dias.
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Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa
Construtora Jurema Ltda., visando recuperar o corpo estradal da rodovia BR-235/BA. O valor será de
R$2.128.374,56 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e
seis centavos); e o prazo, de 180 (cento e oitenta) dias.
Reconhecimento de dívida, no montante de R$457.480,71 (quatrocentos e cinquenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta reais e setenta e um centavos), referente ao Contrato nº. 32/2008, firmado com
a empresa Vivo S/A, responsável pela prestação dos serviços de telefonia na modalidade Serviço
Móvel Pessoal - SMP, em conformidade com o plano de outorgas da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, o qual contempla serviços de linhas telefônicas celulares, com seus
respectivos aparelhos, para atendimento a usuários autorizados da Sede do DNIT, em Brasília/DF. A
dívida em comento refere-se aos serviços executados, sem cobertura contratual, no período de maio
de 2013 a agosto de 2014.
Aprovação do cronograma para elaboração da proposta orçamentária do DNIT para o exercício de
2017.
Primeiro termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 24 (vinte e quatro) meses, passando a
vigência de 02/03/2016 para 20/02/2018, referente ao Acordo de Cooperação Técnica, firmado com a
Universidade Federal do Paraná – UFPR, responsável pela conjugação de esforços no sentido de
promover a formação, a capacitação, a produção e a divulgação técnica e científica, voltadas para a
gestão ambiental de serviços, obras, sistemas e empreendimentos correlatos, na área de transportes,
nos seus diversos modais.
Retificação e definição dos limites da faixa de domínio no município de São Miguel do Oeste/MS, na
rodovia BR-163/MS, no trecho que vai do quilômetro 552,85 ao quilômetro 651,00.
Quinto termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, passando a
vigência para 02/11/2016, referente ao Contrato nº. 561/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio
LAGHI–PETCON, responsável por executar serviços de consultoria técnica relativa à elaboração de
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e de projetos básico e executivo
de engenharia, concernentes à sinalização de margem e ao balizamento, à dragagem e ao
derrocamento na Hidrovia do Amazonas.
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