EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 11ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 11ª Reunião, realizada no dia 22/03/2016, com início às 10 horas e 59 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa
Construtora Meirelles Mascarenhas Ltda., visando à execução das obras de recuperação da ponte
71/DIR
50009.000014/2016-97 sobre o Igarapé Rococó, localizado no km 78,6 da rodovia BR-210/RR. O valor será de R$431.734,30
Aprovado
(quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos); e o prazo, de 180
(cento e oitenta) dias.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar e
aprovar a segunda Revisão de Projeto em Fase de Obras – RPFO e assinar o termo aditivo resultante,
72/DIR
50600.006866/2016-17 referente ao Contrato nº. SR/PR-00163/2014, firmado com o Consórcio CCM-CCL-PAVIDEZ,
Aprovado
responsável pela execução das obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção
rodoviária), relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa, nas BR-158/369/272/487/PR.
Redução de valor relativa aos seguintes instrumentos: Contrato nº. SR/22-0738/2015, firmado com a
empresa MSM Industrial Ltda., responsável por executar as obras emergenciais de recuperação de
corpo estradal na rodovia BR-364/AC, lote 02; o valor que era de R$15.200.000,00 (quinze milhões e
duzentos mil reais), passará a ser de R$15.166.364,32 (quinze milhões, cento e sessenta e seis mil,
trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos); Contrato nº. SR/22-0739/2015, firmado
com o Consórcio LIMA-MSM, responsável por executar as obras emergenciais de recuperação do
corpo estradal na rodovia BR-364/AC, lote 03; o valor que era de R$16.700.000,00 (dezesseis
73/DIR
50600.009377/2015-28
Aprovado
milhões e setecentos mil reais), passará a ser de R$16.638.897,38 (dezesseis milhões, seiscentos e
trinta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos); Contrato nº. SR/220740/2015, firmado com a Construtora Colorado Ltda., responsável pela execução das obras
emergenciais de recuperação do corpo estradal na rodovia BR-364/AC, lote 04; o valor que era de
R$26.365.784,71 (vinte e seis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro
reais e setenta e um centavos), passará a ser de R$25.986.393,82 (vinte e cinco milhões, novecentos e
oitenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos).

1

74/DIR

50600.013560/2009-80

75/DIR

50607.000640/2016-34

76/DIR

50606.001484/2016-39

021/DAF

50608.000847/2015-18

022/DAF

50600.016233/2015-28

023/DAF

50600.011452/2015-11

024/DAF

50600.004589/2016-08

Termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, e aumento de
valor no montante de R$8.099.539,12 (oito milhões, noventa e nove mil, quinhentos e trinta e nove
reais e doze centavos), relativo ao Contrato nº. TT-268/2011-00, firmado com o Consórcio
DYNATEST-STE, responsável pela prestação dos serviços de assessoramento ao DNIT no
gerenciamento dos Programas CREMA 1ª e 2ª Etapas e remanescentes do Programa Integrado de
Revitalização - PIR-IV na rodovia BR-316/AL.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa PROGEO
Engenharia Ltda., visando à execução das obras de recuperação de segmentos erodidos e deformados,
com escorregamento de talude, na rodovia BR-354/RJ. O valor será de R$2.354.877,12 (dois milhões,
trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos); e o prazo, de 180
(cento e oitenta) dias.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa
PAVIDEZ Engenharia Ltda., visando à execução das obras de recuperação do corpo estradal, na
rodovia BR-459/MG. O valor será de R$2.251.130,42 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil,
cento e trinta reais e quarenta e dois centavos); e o prazo, de 180 (cento e oitenta) dias.
Reconhecimento de dívida, no montante de R$61.793,03 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e
três reais e três centavos), correspondente ao período de janeiro a junho de 2015, referente ao
Contrato nº. 08.1.0.00.00576/2010-01, firmado com a empresa Atento São Paulo Serviços de
Segurança Patrimonial Ltda., responsável pela prestação dos serviços continuados de vigilância
patrimonial nas áreas pertencentes ou sob a responsabilidade da Superintendência Regional no Estado
de São Paulo, nos municípios de Bauru e Cruzeiro, decorrente de repactuação solicitada por força dos
reajustes na folha salarial, concedida pela Convenção Coletiva de Trabalho de 2015, cuja vigência
encerrou-se em 10/06/2015.
Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 015/2015, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 010/2015,
realizado pelo Departamento de Polícia Federal - DPF, tendo como vencedora a empresa HBL
Carimbos e Comércio Ltda. O objeto é a prestação dos serviços de confecção de carimbos, para
atender às necessidades da Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor será de R$25.461,30 (vinte e
cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta centavos); e o prazo, de 12 (doze) meses.
Aprovação para formalização de termo de cooperação técnica, entre o DNIT e a Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, objetivando a disponibilização de tabelas do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI para consumo dos Sistemas de Gerenciamento de Obras de
Arte Especiais – SGO, de Projetos e Obras Delegadas – SIPROD e de Acompanhamento de Contratos
– SIAC.
Aprovação do Plano Educacional Anual – PEA/2016 do DNIT, objetivando o desenvolvimento da
educação corporativa na Autarquia. O valor total para execução é de R$700.000,00 (setecentos mil
reais).

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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048/DPP

50600.062262/2014-81

049/DPP

50600.016686/2015-54

050/DPP

50600.005023/2015-12

051/DPP/
DIREX

50600.007299/2016-16

09/DIF

00784.000158/2016-85

Primeiro termo aditivo de prorrogação de prazo, ex officio, por mais 103 (cento e três) dias, passando
o vencimento para o dia 30 de março de 2018, referente ao Termo de Cooperação nº. 935/2014-DPP,
firmado com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, objetivando a elaboração de estudos
e pesquisas para desenvolver metodologias e ferramentas visando ao fortalecimento das ações de
planejamento do DNIT.
Retificação do relato nº. 002/2016/DPP, aprovado na Reunião nº. 02, datada de 12/01/2016. A
retificação consiste na alteração do ano do Contrato nº. 940/2015, para nº. 940/2014; na inclusão do
segmento do km 0,0 ao km 9,0, não previsto na delegação anterior; e na delegação de competência ao
Superintendente Regional no Estado do Paraná para designar fiscal e seu eventual substituto, visando
acompanhar os trabalhos a serem desenvolvidos acerca dos Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental – EVTEA relativos à implantação, pavimentação, adequação de capacidade,
com melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos, na rodovia BR-163/PR.
Autorização para redução da faixa de domínio no segmento do km 155 ao km 160, localizado nas
rodovias BR-163/364/MT, devendo ser seguido o que preceitua as normas para projetos de estradas de
rodagem. A nova faixa de domínio passará a ter largura total média aproximada de 50 (cinquenta)
metros e não apresentará desvio de finalidade.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para promover todo o
processo licitatório, bem como a gestão do contrato decorrente, relativo à contratação de empresa
visando elaborar os estudos para diagnóstico dos impactos ambientais gerados pelo assoreamento no
Rio de Pedras, oriundos da voçoroca formada ao lado direito da rodovia BR-020/BA; e executar o
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD.
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.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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