EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 13ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 13ª Reunião, realizada no dia 05/04/2016, com início às 10 horas e 09 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, no regime de execução empreitada por preço unitário, com critério de julgamento
29/DIREX
50610.001694/2015-87 menor preço, objetivando contratar empresa de consultoria visando executar os serviços técnicos
Aprovado
especializados de gerenciamento de empreendimentos rodoviários no estado do Rio Grande do Sul,
nas BR-116/392/158/287/290/RS, lotes 01 ao 14.
Reapresentação do relato que trata da ratificação de homologação da licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço, atinente ao Edital nº. 529/2015-00, para contratar empresa com vistas
à prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando
dedetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos, em todas as áreas
internas e externas, além do combate às larvas de mosquitos nos espelhos d’água, no Edifício Sede do
DNIT, em Brasília/DF. A licitante vencedora foi a empresa Centro Oeste Serviços de Desinsetização
Ltda. pelo valor de R$30.779,00 (trinta mil, setecentos e setenta e nove reais). O assunto havia sido
30/DIREX
50600.006488/2015-82
Aprovado
apresentado anteriormente na Reunião nº. 09, datada de 08/03/2016, tendo a Diretoria Colegiada
deliberado por retirá-lo de pauta, para que a Diretoria Executiva analisasse o assunto e avaliasse se a
proposta apresentada pela empresa vencedora era exequível, em face do grande desconto alcançado
em relação ao valor orçado pela Autarquia de R$137.213,66 (cento e trinta e sete mil, duzentos e treze
reais e sessenta e seis centavos). No entanto, de acordo com o Coordenador Geral de Recursos
Logísticos/DAF, o valor proposto pela empresa é exequível e não incorrerá em riscos que inviabilize
o cumprimento do objeto contratual pactuado.
Realização de licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, sob o regime de
execução empreitada por preço global, objetivando contratar empresa especializada para desenvolver
31/DIREX
50600.013027/2015-66 a revisão do projeto executivo de engenharia do contorno ferroviário da cidade de Joinville/SC, na
Aprovado
Ferrovia EF-485. O valor orçado é de R$2.538.452,69 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos).
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32/DIREX

50600.017198/2013-01

33/DIREX

50600.005611/2016-29

82/DIR

50600.021666/2013-33

83/DIR

50600.048139/2014-57

84/DIR

50600.009200/2016-11

85/DIR

50600.008083/2016-60

86/DIR

50600.066881/2012-82

Realização de licitação, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, na
forma eletrônica, pelo regime de execução de contratação integrada, com critério de julgamento
menor preço, objetivando contratar empresa para elaborar os projetos básico e executivo de
engenharia, demandas ambientais, e executar as obras de implantação e pavimentação e obras de arte
correntes do contorno rodoviário na rodovia BR-230/PA, no acesso ao Complexo Portuário da
Companhia Docas do Pará, no distrito de Miritituba, localizado no município de Itaituba/PA.
Definição das atribuições e responsabilidades no âmbito da Gerência de Projetos do DNIT, com a
publicação de portaria para a criação dos Escritórios de Gestão Estratégica - EGE, de Gerenciamento
de Processos - EGEPRO e de Gerenciamento de Projetos - EGP.
Proposta de substituição de responsável técnico, referente ao Contrato nº. TT-473/2013, firmado com
o Consórcio SITRAN/STRATA, 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-020/060/070/080/251/DF, lote 09.
Revogação da portaria de delegação de competência ao SR/GO-DF, cujo objeto era a análise e a
aprovação da segunda Revisão de Projeto em Fase de Obras – RPFO, atinente ao Contrato nº. UT-1201150/2012, firmado com a empresa Construtora Caiapó Ltda., responsável por executar as obras de
revitalização (recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa, na
rodovia BR-020/GO/DF.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PA para analisar, aprovar,
lavrar e assinar o contrato, por meio de dispensa de licitação, relativo ao remanescente dos serviços de
manutenção (conservação e recuperação) na rodovia BR-155/PA.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar termo de rescisão, referente ao Contrato nº. SR/PR-00152/2015-00, firmado com a
empresa GEOSONDA S/A, responsável por executar os serviços relativos à obra de contenção de
encostas e estabilização de taludes na rodovia BR-476/PR.
Termo aditivo de adequação de quantitativos, com reflexo financeiro no montante de R$3.087.208,01
(três milhões, oitenta e sete mil, duzentos e oito reais e um centavo), referente ao Contrato nº. TT209/2013, firmado com o Consórcio STE – GISTRAN, responsável por executar serviços de apoio
técnico à gestão de processamento de Autorizações Especiais de Trânsito – AET, à análise para sua
concessão, à manutenção da base de dados do Sistema de Gerenciamento de Autorizações Especiais
de Trânsito – SIAET, à verificação das restrições físicas nas rodovias federais e à verificação do peso
e dimensões dos veículos superdimensionados.

Aprovado

Retirado de
Pauta

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Retirado de
Pauta

Aprovado
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26/DAF

50600.023425/2014-18

27/DAF

50600.002622/2016-57

55/DPP

50600.008876/2016-89

56/DPP

50600.008882/2016-36

57/DPP DIREX

50600.008076/2016-68

Segundo termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 12 (doze) meses, passando seu vencimento
para 22/04/2017, relativo ao Termo de Acordo nº. 423/2014, firmado com a empresa Elo
Administradora de Benefícios Ltda., objetivando o credenciamento de empresas devidamente
autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para atuar como operadora na
modalidade Administradora de Benefícios, visando à disponibilização de planos de saúde aos
membros e servidores ativos e inativos do DNIT, os investidos em cargos de Natureza Especial e em
cargos comissionados sem vínculo com a Administração Pública Federal, os requisitados para o
DNIT, seus dependentes legais e pensionistas.
Aprovação de Instrução de Serviço, que estabelece as responsabilidades de cada área acerca da
atualização dos dados cadastrais dos prestadores de serviços terceirizados, atuantes nesta Autarquia,
objetivando atender a recomendação da Controladoria Geral da União – CGU.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/TO para analisar e aceitar
os projetos básico e executivo relativos à execução das obras de implantação e pavimentação,
incluindo o encabeçamento da Ponte sobre o Rio São Miguel; e das obras de construção, recuperação,
reforço e reabilitação das obras de arte especiais sobre os Rios São Miguel, São José, Dedo Cortado e
Palmas na rodovia BR-242/TO, lote 02, atinentes ao Contrato nº. 00097/2016-23, firmado com o
Consórcio RIO SÃO MIGUEL.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RR para analisar e aceitar
os projetos, referentes aos seguintes contratos: Contrato nº. SR-00704/2015, firmado com o Consórcio
SANCHES TRIPOLONI-TRAFECON, responsável por elaborar os projetos básico e executivo de
engenharia e por executar as obras de restauração, implantação de acostamentos e estabilização de
encostas na rodovia BR-174/RR; Contrato nº. SR-00780/2015, firmado com o Consórcio
CASTILHO-COEMA-DINAMIZA-ALTA, responsável por elaborar os projetos básico e executivo
de engenharia e por executar as obras de restauração e melhoramentos na rodovia BR-401/RR;
Contratos nº. SR-00811/2015 e SR-00812/2015, ambos firmados com o Consórcio CASTILHOCOEMA-ALTA, responsável por elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e por
executar as obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-432/RR, lotes 02 e 03,
respectivamente; Contrato nº. SR-00048/2016, firmado com o Consórcio CASTILHO-COEMADINAMIZA-ALTA, responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e por
executar as obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-432/RR, lote 01.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PE para analisar e aceitar
o anteprojeto, elaborado pela Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Projetos – CGDESP, e os
projetos decorrentes da contratação; para promover todo o certame licitatório que visa contratar
empresa para elaborar os projetos básico e executivo e executar a obra, além de contratar empresa
supervisora para acompanhamento das obras de adequação na rodovia BR-423/PE.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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58/DPP

50600.009195/2016-38

59/DPP

50600.051269/2012-13

21/DAQ

50600.002681/2010-30

Delegação competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para analisar e aprovar
os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e elaborar os projetos básico e
executivo de engenharia, relativos às obras de implantação e pavimentação do contorno do município
de Euclides da Cunha/BA, na rodovia BR-116/BA. Tal empreendimento é objeto do Contrato nº. SR05/0058/2010, firmado com a empresa Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.
Quinto termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, referente ao Termo
de Cooperação nº. 228/2013-DPP, firmado com a Universidade Federal do Paraná – UFPR, visando à
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e de Relatório de Impacto Ambiental – RIMA,
relativos às obras de implantação da Ponte sobre o Rio Corrente, no município de Correntina/BA, na
rodovia BR-135/BA.
Terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo, excepcional, por mais 12 (doze) meses, com aumento
de valor no montante de R$2.983.224,84, (dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e
vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente ao Contrato nº. 186/2011-DAQ/DNIT,
firmado com a empresa Centrais Elétrica do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, responsável por
executar os serviços de operação e manutenção das eclusas de Tucuruí, no rio Tocantins, no estado do
Pará.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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