EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 14ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 14ª Reunião, realizada no dia 12/04/2016, com início às 09 horas e 43 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Proposta de aprovação da minuta do novo Regimento Interno do DNIT, visando a sua submissão ao
Retirado de
07/2016/DG 50600.012271/2015-10 Conselho de Administração e edição de nova Resolução aprovando sua versão final, em substituição à
pauta
Resolução nº. 10/2007.
Ratificação da anulação da homologação do processo licitatório, na modalidade de Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, atinente ao Grupo 04 do Edital nº. 354/2014, para o
qual sagrou-se vencedor o Consórcio ECOPLAN–PMTECH; e determinação para habilitar o
Consórcio STE-FALCON, em cumprimento à ordem judicial. O objeto da presente licitação é a
35/DIREX
50600.020878/2014-84 contratação de empresa para prestar serviços técnicos especializados relativos ao assessoramento em
Aprovado
gestão pública e em engenharia consultiva, com atuação nas áreas de planejamento e gestão, visando
ao aprimoramento dos mecanismos de governança e gerenciamento das demandas dos
empreendimentos e programas previstos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC,
constantes dos Planos Plurianuais – PPAs de 2012 a 2015 e de 2016 a 2019.
Aprovação da análise de minuta de edital, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas - RDC nº. 02/2015, elaborada pela Secretaria de Estado de Transporte do Estado do Amapá –
SETRAP/AP, por meio do Termo de Compromisso nº. 142/2013-00 e de Convênio nº. 677624,
36/DIREX
58008.000028/2015-41 firmado entre o DNIT e o Governo do Estado do Amapá, tendo como interveniente executor aquela
Aprovado
Secretaria. O objeto do citado edital é a contratação de empresa especializada para executar os
serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação, incluindo obras de artes especiais na
rodovia BR-156/AP – Sul, lote 04.
Ratificação de homologação de licitação, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, na forma eletrônica, sob o regime de execução contratação integrada, com critério de
julgamento maior desconto, atinente ao Edital nº. 449/2015-00, cujo objeto é a contratação de
empresa para elaborar os projetos básico e executivo relativos a ações ambientais e executar as obras
37/DIREX
50600.044593/2014-39 de derrocamento correspondentes à implantação do canal de navegação na região dos Pedrais (Pedral
Aprovado
do Lourenço), na Hidrovia do Rio Tocantins, no estado do Pará. O licitante vencedor foi o Consórcio
DTA-O’MARTIN pelo valor de R$520.563.862,18 (quinhentos e vinte milhões, quinhentos e sessenta
e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos), e o prazo de vigência será de 58
(cinquenta e oito) meses.
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87/DIR

50600.073908/2014-55

88/DIR

50600.021734/2014-45

89/DIR

50601.000079/2015-62

90/DIR

50600.015612/2015-09

91/DIR

50600.017512/2013-47

028/DAF

00784.000897/2015-96

Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo, atinente ao Contrato nº. TT-1115/2014, firmado com a empresa SITRAN
Sinalização de Trânsito Industrial 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 BR-116/324/BA, lote 98.
Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento em função da aceitação do
projeto executivo, atinente ao Contrato nº. TT-034/2014, 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 da Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal,
nas rodovias BR-110/316/423/AL, lote 80.
Lavratura de Termo de Execução Descentralizada - TED, firmado com o Ministério da Defesa Exército Brasileiro - 2º Grupamento para executar as obras de conservação na rodovia BR-307/AM. O
valor previsto é de R$897.639,13 (oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e
treze centavos) e prazo, de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias.
Aprovação de Portaria autorizando a SR/CE, no âmbito de sua competência, a firmar contrato de
Permissão Especial de Uso com o estado do Ceará para ocupação das faixas de domínio de rodovias
federais, por meio dos órgãos do estado que tratam da gestão de recursos hídricos, visando à
implantação de adutoras, em caráter emergencial, em consonância com a Instrução de Serviço
DG/DNIT nº. 07/2008, de 19/05/2008, que prevê a submissão do assunto também ao Conselho de
Administração para aprovação e prosseguimento do feito.
Acréscimo de valor, no montante de R$1.280.076,88 (um milhão, duzentos e oitenta mil, setenta e
seis reais e oitenta e oito centavos), referente ao Termo de Cooperação nº. TCO-735/2013, firmado
com o Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - 5º Batalhão de Engenharia de Construção – BEC,
para executar os serviços de restauração relativos ao Programa CREMA 1ª Etapa na rodovia BR364/RO, lote único.
Alteração da Instrução Normativa/DG/DNIT nº. 05, de 04/12/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 07/12/2015; e edição de nova Instrução, que tem como objetivo regulamentar a vinculação
das contas bancárias aos contratos de prestação de serviços celebrados pelo DNIT.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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029/DAF

50616.000971/2015-84

30/DAF

50600.039273/2014-67

31/DAF

50622.002681/2014-13

32/DAF

50600.002870/2012-74

060/DPP

50600.008875/2016-34

Reapresentação de Reconhecimento de dívida, no montante de R$18.549,70 (dezoito mil, quinhentos
e quarenta e nove reais e setenta centavos), referente a requerimento feito pela empresa PRÓ-CÓPIA
Tecnologia em Impressões Ltda. para ressarcimento de danos relativos a uma impressora
multifuncional laser policromática, danificada em um incêndio ocorrido nas dependências da Unidade
Local de Tubarão/SC, onde se encontrava o equipamento, na data de 07/10/2015. A citada avaria
ocorreu durante a vigência do Contrato nº. 985/2012, firmado entre o DNIT e a referida empresa, que
tem por objeto executar serviços contínuos de reprografia e impressão, com fornecimento de
equipamentos multifuncionais digitais. O assunto havia sido apresentado anteriormente na 6ª Reunião
da Diretoria Colegiada, datada de 16/02/2016, tendo sido retirado de pauta para que Diretoria de
Administração e Finanças promovesse estudo mais aprofundado sobre a matéria, restando claro não
ser cabível a aplicação de taxa de depreciação ao bem objeto de reconhecimento de dívida e não ser
aplicável a apuração de responsabilidade quanto ao ocorrido, visto que o incêndio foi provocado por
curto circuito interno no equipamento de nobreak daquela Regional, conforme perícia realizada pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina.
Segundo termo aditivo de aumento de quantitativos com reflexo financeiro no montante de
R$4.563.355,32 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e
trinta e dois centavos), referente ao Contrato nº. 555/2014, firmado com a empresa Central IT
Tecnologia da Informação Ltda., responsável por prestar serviços de suporte tecnológico ao ambiente
de tecnologia, informação e comunicação no Edifício Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Reconhecimento de dívida, relativo ao Contrato nº. 1.0.00.0014/2006-00, estabelecido com a empresa
PROSEGUR Brasil S/A., cujo valor é de R$8.324,28 (oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte
e oito centavos), correspondente ao mês de Julho de 2011. O objeto do citado contrato é prestação dos
serviços de vigilância armada, segurança patrimonial e controle de pessoas na Unidade Local de Rio
Branco, no estado do Acre.
Termo aditivo de aumento de valor, no montante de R$557.973,70 (quinhentos e cinquenta e sete mil,
novecentos e setenta e três reais e setenta centavos), decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho –
CCT/2016, referente ao Contrato nº. 155/2012, firmado com a empresa CONFEDERAL Vigilância e
Transporte de Valores Ltda., responsável pela prestação de serviços de vigilância e segurança
patrimonial armada e desarmada e controle de circulação de pessoas no Edifício Sede do DNIT, em
Brasília/DF, compreendendo toda a área interna externa, com fornecimento de toda mão-de-obra e
materiais.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PI para analisar e aprovar
os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA relativos à implantação,
pavimentação e adequação de capacidade, com melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos,
nas rodovias BR-230/PI/CE e BR-316/PI, a serem desenvolvidos no âmbito do Contrato nº. 940/2014,
firmado com o Consórcio PROSUL-APPE.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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061/DPP

50600.000764/2015-07

022/DAQ

50600.007292/2013-43

023/DAQ

50600.005471/2016-99

10/DIF

50600.013145/2011-41

11/DIF

50600.004312/2010-81

12/DIF

50600.015441/2009-61

Primeiro termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 90 (noventa) dias, referente ao Contrato nº.
PP-0354/2014-00, firmado com a empresa FINGER & SOMMER Engenharia e Consultoria,
responsável por executar os projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras
de arte especiais na rodovia BR-459/SP, lote 06.
Segundo termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 16 (dezesseis) meses, com decréscimo de
valor, no montante de R$38.736,34 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro
centavos), referente ao Contrato nº. 824/2013, firmado com o Consórcio DIG TIETÊ, constituído
pelas empresas Ductor Implantação de Projetos Ltda., Internave Engenharia S/S Ltda. e Gelehrter
Consultoria Ltda., para executar serviços de apoio técnico e de supervisão da execução das obras de
melhoramento, remoção de gargalos e expansão da Hidrovia Tietê.
Contratação emergencial de empresa para executar serviços de porteiro, vigia e guarda patrimonial
nas seguintes unidades operacionais da Administração Hidroviária das Hidrovias do Sul – AHSUL,
localizadas no estado do Rio Grande do Sul: Barragem/Eclusa de Bom Retiro do Sul;
Barragem/Eclusa de Amarópolis; Barragem/Eclusa de Anel de Dom Marco; Barragem/Eclusa de
Fandango e Terminal de Carvão Charqueados. O valor inicial é de R$350.737,08 (trezentos e
cinquenta mil, setecentos e trinta e sete reais e oito centavos); e o prazo, de 180 (cento e oitenta) dias.
Quarto termo aditivo de prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias corridos, alteração do
Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica – CNPJ, alteração de domicílio bancário e rerratificação,
relativos ao Contrato DIF nº. 1075/2014, firmado com a empresa Egis Engenharia e Consultoria Ltda.,
responsável por elaborar o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA para
solução dos conflitos urbanos com a ferrovia EF-277, no município de Curitiba/PR - Ramal Oeste e
Contorno Leste, e Ramal de Rio Branco do Sul.
Terceiro termo aditivo de Revisão de Projeto em Fase de Obras – RPFO, sem reflexo financeiro, e de
rerratificação, relativo ao Contrato DIF nº. 851/2010, firmado com o Consórcio COWAN-COTRIN,
responsável pela construção da variante ferroviária que liga o Pólo Petroquímico ao Porto de Aratu,
no município de Camaçari/BA, na EF-431/BA.
Nono termo aditivo de rerratificação e suspensão de prazo, a partir de 30/03/2016, referente ao
Contrato DIF nº. 803/2009, firmado com o Consórcio MAGNA–ASTEP, responsável por elaborar o
projeto executivo de engenharia para implantação do trecho ferroviário Imbituba – Araquari/SC,
localizado na EF-140, lote 01, com extensão de 120,6 quilômetros.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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