EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 17ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 17ª Reunião, realizada no dia 3/5/2016, com início às 9 horas e 56 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Ratificação de homologação de licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
relativa ao Edital nº. 080/2016-00, objetivando contratar empresa especializada no monitoramento de
matérias jornalísticas a respeito do DNIT, do setor de transporte e da infraestrutura nacional,
veiculadas diariamente na mídia eletrônica, abrangendo sites de jornais, revistas e agências de
43/DIREX
50600.011521/2015-96
notícias, rádio e TV – de cobertura nacional e regional –, inclusive em fins de semana e feriados, para
disponibilização aos funcionários da Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses. A licitante
vencedora foi a empresa MYCLIPP Serviços e Informações Eirelli – EPP, pelo valor de R$46.500,00
(quarenta e seis mil e quinhentos reais).
Solicitação de análise do termo de suspensão de prazo do Contrato nº. TT-703/2013, firmado com a
Construtora Sulcatarinense Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda., e
125/DIR
50616.001430/2012-21 avocação de competência para formalização do mencionado termo, cujo objeto é a execução das obras
de duplicação e restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, recuperação, reforço,
reabilitação e construção de obra de arte especial na rodovia BR-470/SC, lote 03.
Prorrogação de prazo, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, e aumento de
valor a preços iniciais no montante de R$3.964.189,30 (três milhões, novecentos e sessenta e quatro
mil, cento e oitenta e nove reais e trinta centavos), atinentes ao Contrato nº. TT-378/2013-00, firmado
126/DIR
50600.019775/2013-91 com o Consórcio ALTA–ECP, responsável por prestar serviços de apoio técnico à Superintendência
Regional no Estado de Minas Gerais e às Unidades Locais de Uberlândia, Prata, Patos de Minas,
Uberaba e Araxá, para supervisionar a execução das obras referentes ao Programa Crema e às
demais obras de manutenção rodoviária.
Prorrogação de prazo, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, e aumento de
valor a preços iniciais no montante de R$2.913.980,20 (dois milhões, novecentos e treze mil,
novecentos e oitenta reais e vinte centavos), atinentes ao Contrato nº. TT-379/2013-00, firmado com o
127/DIR
50600.019776/2013-35 Consórcio ALTA–ECP, responsável por prestar serviços de apoio técnico à Superintendência
Regional no Estado de Minas Gerais e às Unidades Locais de Teófilo Otoni, Governador Valadares,
Caratinga e Rio Casca, para supervisionar a execução das obras referentes ao Programa Crema e às
demais obras de manutenção rodoviária.
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128/DIR

50600.063988/2012-79

129/DIR

50600.009672/2016-65
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50600.073901/2014-33

038/DAF

50600.009840/2016-12

Quarto termo aditivo de rerratificação e alteração do percentual de participação das empresas que
compõem o Consórcio ENCALSO–SOBRENCO–CTESA–CONCRESOLO, detentor do Contrato nº.
00 01111/2013, cujo objeto é elaborar projetos básico e executivo e executar as obras de duplicação,
restauração com melhoramentos e obras de arte especiais na rodovia BR-493/RJ. A participação da
empresa Encalso Construções Ltda. (líder) passará de 37,50% para 0,50%; a da empresa Sobrenco
Engenharia e Comércio Ltda. passará de 37,50% para 59,70%; a da empresa CTESA Construções
Ltda. passará de 22% para 39,79%; e a da empresa Concresolo Engenharia Ltda. passará de 3% para
0,01%.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar termo aditivo, em função da solicitação de alteração do percentual de constituição das
empresas integrantes do Consórcio TÉCNICA VIÁRIA–CASTILHO–URBANIZA, detentor do
Contrato nº. 09 00837/2014, cujo objeto é elaborar projetos básico e executivo e executar as obras de
adequação de capacidade, incluindo obras de arte especiais, no trecho compreendido entre os
municípios de Toledo e Marechal Cândido, na rodovia BR-163/PR. A participação da empresa TV
Técnica Viária Construções Ltda. passará de 48,8% para 5,0%; a da Castilho Engenharia e
Empreendimentos S.A. passará de 48,8% para 92,6%; e a empresa Urbaniza Engenharia Consultiva
Ltda. permanecerá com 2,4%.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar termo aditivo, em função da solicitação de alteração do percentual de constituição das
empresas integrantes do Consórcio CASTILHO–CASTELLAR–ENGEMIN, detentor do Contrato nº.
09 00560/2015, cujo objeto é elaborar projetos básico e executivo de engenharia e executar as obras
de restauração, implantação e pavimentação, incluindo obras de arte especiais, na rodovia BR487/PR. A participação da empresa Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A. passará de 48,75%
para 97,50%; a da Castellar Engenharia Ltda. passará de 48,75% para 0,0%; e a empresa Engemin
Engenharia e Geologia Ltda. permanecerá com 2,5%.
Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento em função da aceitação do
projeto executivo, atinente ao Contrato nº. TT-1114/2014, firmado com a empresa Jardiplan
Urbanização e Paisagismo 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,
na rodovia BR-242/BA, lote 97.
Remoção, de ofício, em caráter excepcional e no interesse da Administração, do servidor Rômulo
Oliveira de Freitas, matrícula DNIT nº. 4698 e SIAPE nº. 20642604, ocupante do cargo de Técnico de
Suporte em Infraestrutura de Transportes, lotado atualmente na Coordenação Geral de Operações
Rodoviárias/DIR, para a SR/MG, para atuar como Agente de Trânsito e compor a equipe de agentes
no Posto de Pesagem de Veículos – PPV de Caratinga/MG.
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Quarto termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais doze meses; e retificação do 3º. termo aditivo,
onde consta como reflexo financeiro negativo o percentual de 16,05%, quando deveria constar
16,18%, referente ao Contrato nº. 512/2013, firmado com a empresa Works Construção & Serviços
Eireli, para prestação de serviços de apoio administrativo, recepção e secretaria, sob o regime de
terceirização, nas dependências da Sede do DNIT em Brasília/DF.
Aprovação para a criação da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre como Unidade
Tipo C, em caráter excepcional e paliativo, até que possa ser estruturada como as demais
Superintendência Regionais Tipo A.
Cadastramento, na malha rodoviária federal, de trechos da travessia urbana do município de São
Miguel do Oeste/SC, com criação de acesso e atualização de trechos da rodovia BR-282/SC.
Segundo termo aditivo de prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias, referente ao Contrato nº.
PP-0353/2015-00, firmado com a empresa Finger & Sommer Engenharia e Consultoria, responsável
por executar projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais
na rodovia BR-135/MG, lote 05.
Celebração de acordo de cooperação técnica com a Empresa de Planejamento e Logística – EPL,
objetivando promover intercâmbio de conhecimentos técnicos e de informações para o subsídio dos
partícipes do desenvolvimento do Plano Nacional de Contagem de Tráfego – PNCT e do Plano
Nacional de Logística Integrada – PNLI. A vigência será de 60 (sessenta) meses.
Autorização para cadastramento, na malha rodoviária federal, das travessias urbanas dos municípios
de Ipatinga/MG e Timóteo/MG, juntamente com a ponte sobre o rio Piracicaba, como integrantes da
rodovia BR-381/MG.
Primeiro termo aditivo de rerratificação e prorrogação de prazo, por mais 150 (cento e cinquenta)
dias, referente ao Contrato nº. PP-324/2015-00, firmado com a empresa Proplan Serviços e Projetos,
responsável por executar projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de
arte especiais na rodovia BR-265/MG, lote 02.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para analisar e
aprovar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, objetivando a
implantação, a pavimentação, a adequação de capacidade com melhoria de segurança e a eliminação
de pontos críticos, inerentes aos seguintes lotes e rodovias: lote 01: BR-070/MT; lote 02: BR174/MT/RO; lote 03: BR-158/MT; lote 04: BR-070/MT; lote 05: BR-174/MT; lote 06: BR-364/MT;
lote 07: BR-364/MT. Os estudos foram desenvolvidos no âmbito do Contrato nº. 940/2014, firmado
com o Consórcio PROSUL–APPE.
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50600.000294/2010-69

025/DAQ

50619.000781/2015-37

Quarto termo aditivo de rerratificação, adequação do cronograma físico-financeiro, reinício a partir de
4/5/2016, restituição de 50 (cinquenta) dias de prazo e prorrogação por mais 175 (cento e setenta e
cinco) dias, referente ao Contrato nº. PP-271/10-00, firmado com a empresa Progaia Engenharia e
Meio Ambiente Ltda., responsável por elaborar estudos para o licenciamento ambiental na rodovia
BR-235/MA, incluindo ponte e acessos sobre o rio Parnaíba.
Terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, e
acréscimo de valor no montante de R$1.202.000,00 (um milhão, duzentos e dois mil reais), referente
ao Contrato nº. 2014/002-00-AHIPAR – UT-553/14-DNIT, firmado com a empresa Caruso JR
Estudos e Engenharia Ltda., responsável por executar serviços de monitoramento ambiental do rio
Paraguai, em atendimento às condicionantes da Licença de Operação nº. 18/98.
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