EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 10ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 10ª Reunião, realizada no dia 15/03/2016, com início às 10 horas e 31 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, objetivando
a contratação de empresa especializada no monitoramento de matérias jornalísticas sobre o DNIT,
setor de transporte e a infraestrutura nacional, veiculadas diariamente na mídia eletrônica, abrangendo
26/DIREX
50600.011521/2015-96
Aprovado
sites e jornais, revistas e agências de notícias, rádio e TV, nacional e regional, inclusive nos finais de
semana e feriados, para disponibilização aos funcionários do DNIT. O valor orçado é de R$55.095,33
(cinquenta e cinco mil, noventa e cinco reais e trinta e três centavos).
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, referente
ao Contrato nº. TT-132/2014, firmado com a empresa Sinalta Propista Sinalização, Segurança e
Comunicação Visual Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e
61/DIR
50600.014350/2014-76
Aprovado
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-476/466/376/277/153/PR, lote 69.
Reconhecimento de dívida, no montante de R$32.199,00 (trinta e dois mil, cento e noventa e nove
reais), referente à 18ª medição do Contrato nº. 00.00912/2010, firmado com a empresa AFASA
62/DIR
50600.146401/2012-66
Aprovado
Construções e Comércio Ltda., responsável por executar as obras de reabilitação (recuperação,
restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-494/MG.
Retificação de cláusula contratual, com vinculação de conta bancária, referente ao Contrato nº.
63/DIR
50600.001463/2016-73 15.00344/2015, firmado com a empresa Construtora Souza Reis Ltda., responsável por executar os
Aprovado
serviços de manutenção, conservação e recuperação na rodovia BR-316/MA.
Retificação de cláusula contratual, com vinculação de conta bancária, referente ao Contrato nº.
64/DIR
50600.001461/2016-84 15.00624/2015, firmado a empresa Construtora Souza Reis Ltda., responsável por executar os
Aprovado
serviços de manutenção, conservação e recuperação na rodovia BR-222/BA.
Retificação de cláusula contratual, com vinculação de conta bancária, referente ao Contrato nº.
65/DIR
50600.001458/2016-61 15.00508/2015, firmado com a empresa Construtora Souza Reis Ltda., responsável por executar os
Aprovado
serviços de restauração e manutenção, relativos ao Programa CREMA, na rodovia BR-230/MA.
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66/DIR

50622.000164/2016-63

67/DIR

50600.001462/2016-29

68/DIR

50600.073902/2014-88

69/DIR

50600.007761/2010-81

70/DIR-DG

50600.006694/2016-73

020/DAF

50600.003443/2016-37

41/DPP

50600.007930/2015-98

42/DPP

50600.036646/2013-67

44/DPP

50607.002143/2014-17

Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa
CASTILHO Engenharia e Empreendimentos S/A, visando executar as obras emergenciais na rodovia
BR-364/AC, no trecho: Divisa RO/AC – Entroncamento AC-090 (Fronteira Brasil - Peru) (Boqueirão
da Esperança), no Km 278. O valor será de R$3.777.556,21 (três milhões, setecentos e setenta e sete
mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos); e o prazo, de 180 (cento e oitenta)
dias.
Retificação de cláusula contratual, com vinculação de conta bancária, referente ao Contrato nº.
15.00342/2015, firmado com a empresa Construtora Souza Reis Ltda., responsável por executar os
serviços de manutenção, conservação e recuperação na rodovia BR-222/MA.
Convalidação da formalização do Contrato nº. TT-1113/2014, firmado com o Consórcio ALIANÇA
VIÁRIA, e de todos os atos posteriores; e readequação do cronograma físico-financeiro e do critério
de pagamento. O objeto do contrato é a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e a
execução dos 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-135/242/BA, lote 96.
Avocação de competência para reinício e prorrogação de prazo, por mais 68 (sessenta e oito) dias
consecutivos, referente ao Contrato nº. TT-570/2010, firmado com a empresa CONTER Construções
e Comércio S/A, responsável por executar os serviços relativos às obras de restauração, duplicação e
melhoramentos na rodovia BR-050/MG, lote 02.
Aprovação de minuta de portaria concernente à reativação dos serviços de fiscalização nos postos de
pesagem nas rodovias federais, sob jurisdição do DNIT, por meio do modelo de Postos de Pesagem de
Veículos – PPV, com atuação emergencial até a implantação e consolidação definitiva do novo
modelo dos Postos Integrados Automatizados de Fiscalização - PIAFs.
Proposta de não compensação de horários para as horas-aulas ocorridas durante a jornada de trabalho
nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu regularmente instituídos pelo DNIT.
Celebração de convênio com o estado do Pará, tendo como interveniente o Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano - NGTM, visando delegar a administração e o gerenciamento de trecho
da rodovia BR-316/PA àquele estado.
Rescisão amigável do Termo de Compromisso nº. 700/2013, firmado com o município de Santa
Luzia/MG, cujo objeto é a mútua cooperação no cadastro e no reassentamento das famílias ocupantes
da faixa de domínio, medida necessária para a execução das obras de duplicação na rodovia BR381/MG/Norte, lote 08-B.
Aprovação do projeto de revisão da Norma DNER - ME 049/94: Solos – Determinação do Índice de
Suporte Califórnia, utilizando amostras não trabalhadas – Método de Ensaio.
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2

45/DPP

50620.000395/2015-14

46/DPP

50600.007621/2015-18

47/DPP

50600.000390/2004-69

17/DAQ

50600.018513/2010-66

18/DAQ

50600.015741/2009-41

08/DIF

00784.000158/2016-85

Autorização para redução da faixa de domínio da rodovia BR-104/AL, na travessia urbana de União
dos Palmares, no segmento que vai do km 30,86 ao km 33,66. A faixa sofrerá adequação e redução de
80 (oitenta) para 50 (cinquenta) metros, ficando mantida a faixa não edificável com 15 (quinze)
metros em ambos os lados.
Doação, por meio de alienação de bens, de trecho rodoviário da BR-135/MA, correspondente ao
acesso ao Porto do Itaqui, código 135BMA9090.
Celebração do quinto termo aditivo de reinício e rescisão amigável relativo ao Contrato nº. PP0685/2009, firmado com a empresa PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.,
responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia relativos às obras de
implantação, pavimentação e obras de arte especiais, com componente ambiental; e o projeto de
desapropriação, contendo cadastros e laudos avaliatórios, na rodovia BR-393/ES.
Retificação da Portaria DNIT nº. 1.170/2015, que disciplina a distribuição de competência para
licitação e contração entre a Administração Central e as respectivas Superintendências Regionais,
entre outras providências. A citada retificação consiste em incluir disposições relativas às
Administrações Hidroviárias do DNIT nesse normativo.
Sétimo termo aditivo de prorrogação de prazo ex officio, por mais 70 (setenta) dias, referente ao
Termo de Compromisso nº. 008/2009-DAQ/DNIT, firmado com a Prefeitura Municipal de Augusto
Corrêa/PA, objetivando a construção de terminal fluvial no citado município.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa Nova
Grade Comércio de Ferros Ltda., visando à retirada de 33 (trinta e três) torres metálicas de
transmissão de energia na Avenida Rebouças, em Sumaré/SP. O valor será de R$98.100,00 (noventa e
oito mil e cem reais); e o prazo, de 20 (vinte) dias.
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