EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 12ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 12ª Reunião, realizada no dia 28/03/2016, com início às 19 horas e 03 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, na
forma eletrônica, pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, com critério de
julgamento maior desconto, objetivando a contratação de empresa especializada para executar a
27/DIREX
50600.003010/2015-09
Aprovado
dragagem de passos críticos na hidrovia do Rio Madeira, nos estados do Amazonas e Rondônia, lote
único. O valor é de R$81.825.643,70 (oitenta e um milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos
e quarenta e três reais e setenta centavos).
Termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 91 (noventa e um) dias corridos; e aumento de valor
no montante de R$522.605,39 (quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinco reais e trinta e nove
centavos), referente ao Termo de Execução Descentralizada – TED nº. 179/2010, firmado entre a
77/DIR
50600.005523/2007-36
Aprovado
Superintendência Regional no Estado do Pará e o Ministério da Defesa – Comando do Exército, com
a interveniência do Departamento de Engenharia e Construção – DEC/9º Batalhão de Engenharia de
Construção – BEC, cujo objeto é a construção e a pavimentação da rodovia BR-230/PA.
Retificação de cláusula contratual, com vinculação de conta bancária, atinente ao Contrato nº.
00.00458/2013, firmado com o Consórcio CSR-CCM-GETEL, responsável por executar as obras de
78/DIR
50600.001459/2016-13
Aprovado
revitalização (recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA – 2ª Etapa, nas
rodovias BR-308/316/PA.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, referente
ao Contrato nº. TT-0471/2013, firmado com a empresa PLANEX Engenharia Ltda., responsável por
79/DIR
50600.021668/2013-22 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-060/158/364/GO, lote 07.
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80/DIR

50600.008651/2008-12

81/DIR

50600.007236/2010-66

025/DAF

50600.004982/2016-93

052/DPP

50600.006803/2016-52

053/DPP

50619.000213/2015-36

054/DPP

50600.001081/2015-69

Rerratificação do quinto termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 805 (oitocentos e cinco) dias
consecutivos, com aumento de valor no montante de R$9.410.699,71 (nove milhões, quatrocentos e
dez mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), atinente ao Contrato nº. TT801/2009, firmado com o Consórcio PACS-PLANSERVI-ENGER, responsável por executar os
serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento necessários ao acompanhamento de obras
e serviços na rodovia BR-493/RJ, lote único. O presente termo aditivo consiste na correção do valor
do reflexo financeiro, equivocadamente apresentado por meio do Relato nº. 246/2015/DIR, aprovado
na Reunião da Diretoria Colegiada nº. 42/2015, datada de 16/11/2015, como sendo de
R$13.067.598,71 (treze milhões, sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e um
centavos).
Nono termo aditivo de alteração de composição do Consórcio CCM-EHL-FERFRANCO-FRANÇA
SIMÕES, com a exclusão das empresas consorciadas Construtora FERFRANCO Ltda. e Construtora
França Simões Ltda., relativo ao Contrato nº. TT-543/2010-00, cujo objeto é executar, de forma
indireta e sob o regime de empreitada por preço unitário, os serviços necessários à realização das
obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-163/PA.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, visando contratar a empresa ZP Conservação e Limpeza Ltda. para prestar serviços de Brigada de Incêndio, executado de forma direta
e contínua, nas dependências da Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor será de R$999.909,60
(novecentos e noventa e nove mil, novecentos e nove reais e sessenta centavos); e o prazo, de 180
(cento e oitenta) dias.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/CE para analisar e
aprovar os 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-226/CE, a serem desenvolvidos no âmbito do Contrato nº. 940/2014,
firmado com o Consórcio PROSUL-APPE.
Retificação do teor do Relato nº. 036/2016/DPP, apresentado na Reunião da Diretoria Colegiada nº.
08, datada de 01/03/2016, cujo objeto tratava da retificação e definição dos limites da faixa de
domínio da rodovia BR-163/MS, no município de São Miguel do Oeste. No entanto, após verificação
posterior, observou-se que o nome correto do município é São Gabriel do Oeste, o que está sendo
corrigido com a reapresentação do assunto.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para realizar análise e
aprovação dos Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental – EVTEA relativos à
pavimentação da rodovia BR-330/BA, a serem desenvolvidos no âmbito do Contrato nº. 940/2014,
firmado com o Consórcio PROSUL-APPE.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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019/DAQ

50600.006900/2016-45

020/DPP

50600.011713/2013-31

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/AM para realizar todos os
procedimentos licitatórios, prévios e posteriores, relativos à contratação de empresas especializadas na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender às Instalações Portuárias
Públicas de Pequeno Porte – IP4, localizadas nos estados do Amazonas, de Rondônia e Roraima, e à
Sede da Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental – AHIMOC e à Unidade Operacional da
AHIMOC em Humaitá/AM. O valor estimado é de R$2.303.400,00 (dois milhões, trezentos e três mil
e quatrocentos reais); e o prazo, de 12 (doze) meses.
Quinto termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 730 (setecentos e trinta) dias, passando seu
vencimento para 31/03/2018, referente ao Termo de Compromisso nº. 685/2013 - DAQ/DNIT,
firmado com a Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo para
executar as obras no canal do Anhembi, no Rio Tietê, objetivando eliminar gargalos na Hidrovia
Tietê-Paraná/SP.

Aprovado

Aprovado
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