EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 19ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 19ª Reunião, realizada no dia 17/5/2016, com início às 9 horas e 44 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Aprovação de minuta de edital e autorização de abertura do respectivo procedimento de
credenciamento, por inexigibilidade de licitação, objetivando credenciar pessoas jurídicas para
48/DIREX
50600.004284/2016-98
Aprovado
atuarem como administradoras de benefícios, com a finalidade de disponibilizar planos de assistência
médica aos servidores ativos, aposentados, seus dependentes e aos pensionistas do DNIT.
Minuta de instrução de serviço, cujo objetivo é implantar versão atualizada da Avaliação de
49/DIREX
50600.006790/2009-92
Aprovado
Desempenho das Empresas contratadas pelo DNIT para execução de obras e serviços.
Minuta de instrução de serviço, cujo objetivo é implantar o Sistema de Avaliação de Desempenho de
Empresas de Consultoria, especificamente no que tange a serviços técnicos especializados de
50/DIREX
50600.012098/2009-01 engenharia prestados ao DNIT, abrangendo a elaboração de estudos preliminares, estudos de
Aprovado
viabilidade, elaboração de projetos básico e executivo, supervisão de obras e apoio e assessoramento
no gerenciamento de obras de grande vulto.
Realização de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução de empreitada
por preço global e do tipo menor preço, objetivando contratar empresa especializada para desenvolver
a revisão do projeto executivo de engenharia relativo ao trecho compreendido entre as estacas 0+0,00
51/DIREX
50600.015144/2015-64 e 255; e para elaborar projeto executivo referente ao trecho compreendido entre as estacas 255 e
Aprovado
443+7, localizados no contorno ferroviário de São Francisco do Sul/SC, na ferrovia EF-485. O valor
orçado é de R$2.688.690,35 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e
trinta e cinco centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
52/DIREX
50600.012575/2016-50
Aprovado
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para prestar serviços de supervisão das
obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-376/PR.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
53/DIREX
50600.011894/2016-48
Aprovado
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para prestar os serviços de supervisão
das obras complementares dos viadutos do contorno norte de Maringá, na rodovia BR-376/PR.
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54/DIREX

50608.000692/2014-39

55/DIREX

50600.001779/2016-65

56/DIREX

50600.045943/2014-84

57/DIREX

50600.005334/2016-54

58/DIREX

50600.004847/2015-67

135/DIR

50600.343938/2015-15

136/DIR

50600.343939/2015-60

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SP para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para prestar os serviços de supervisão
das obras de duplicação, restauração da pista existente e restauração/construção de obras de arte
especiais na rodovia BR-101/SP.
Realização de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução de empreitada
por preço unitário e do tipo menor preço, objetivando contratar empresa especializada ou consórcio de
empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de
equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob a jurisdição do DNIT. O
valor orçado é de R$2.985.292.425,20 (dois bilhões, novecentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e
noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RO-AC para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para executar as obras de recuperação,
reforço e reabilitação da ponte sobre o rio Riozinho, na rodovia BR-364/RO. O orçamento previsto é
de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).
Ratificação de homologação de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
atinente ao Edital nº. 0103/2016-00, cujo objeto é contratar empresa para prestar serviços de condução
de veículos oficiais (motoristas), pertencentes à frota da sede do DNIT em Brasília/DF. A licitante
vencedora foi a empresa 3R – Locação de Veículos e Turismo Eireli, pelo valor de R$845.856,00
(oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) e pelo prazo de doze meses.
Realização de licitação na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas, na forma
eletrônica, pelo regime de execução de empreitada por preço unitário e com critério de julgamento
maior desconto, objetivando contratar empresa para executar serviços de gestão ambiental, apoio
técnico, acompanhamento dos serviços de dragagem, quantificação de material dragado e elaboração
de croqui de navegação, relativos à hidrovia do Rio Madeira. O valor orçado é de R$19.900.913,80
(dezenove milhões, novecentos mil, novecentos e treze reais e oitenta centavos).
Reconhecimento de dívida, no montante de R$195.086,12 (cento e noventa e cinco mil, oitenta e seis
reais e doze centavos), correspondente à trigésima quinta medição relativa ao Contrato nº. 18
00642/2011, firmado com a empresa Norconsult Projetos Consultoria Ltda., responsável pelos
serviços de supervisão e controle das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-235/PI,
executados no período de 1º a 30 de novembro de 2014.
Reconhecimento de dívida, no montante de R$195.086,12 (cento e noventa e cinco mil, oitenta e seis
reais e doze centavos), correspondente à trigésima sexta medição relativa ao Contrato nº. 18
00642/2011, firmado com a empresa Norconsult Projetos Consultoria Ltda., responsável pelos
serviços de supervisão e controle das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-235/PI,
executados no período de 1º a 31 de dezembro de 2014.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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137/DIR

50600.343937/2015-71

138/DIR

50600.002424/2014-21

139/DIR

50600.012979/2016-43

140/DIR

50600.007236/2010-66

141/DIR

50600.020316/2014-31

142/DIR

50600.015635/2009-67

Reconhecimento de dívida no montante de R$195.086,12 (cento e noventa e cinco mil, oitenta e seis
reais e doze centavos), correspondente à trigésima quarta medição relativa ao Contrato nº. 18
00642/2011, firmado com a empresa Norconsult Projetos Consultoria Ltda., responsável pelos
serviços de supervisão e controle das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-235/PI,
executados no período de 1º a 31 de outubro de 2014.
Readequação de cronograma físico-financeiro e de critério de pagamento, em função da aceitação de
projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-035/2014, firmado com o Consórcio TOCANTINS
LEGAL ARC–COBRASIN, 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-010/153/235/TO, lote 67.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RN para analisar e
aprovar a 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obras, com reflexo financeiro estimado em R$282.138,74
(duzentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos); e para lavrar e
assinar o respectivo termo aditivo, referente ao Contrato nº. 14 00332/2015, firmado com o Consórcio
LCM– CCL–PAVIDEZ, responsável por executar as obras relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa
na rodovia BR-406/RN.
Décimo primeiro termo aditivo para rerratificação e revisão de projeto em fase de obras com reflexo
financeiro negativo no montante de R$ 5.398,56 (cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e
cinquenta e seis centavos), ocasionando um reflexo financeiro acumulado – em relação ao valor a
preços iniciais – no montante de R$55.642.422,63 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e
dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos). O termo em comento prevê
também o reinício, a restituição de cinco dias e a prorrogação de prazo por mais noventa dias
consecutivos, tudo referente ao Contrato nº. TT-543/2010, firmado com o Consórcio CCM–EHL,
responsável por 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.
Termo aditivo para acréscimo de valor, no montante de R$1.726.369,84 (um milhão, setecentos e
vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), e prorrogação de prazo
por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos, referente ao Termo de Execução
Descentralizada – TED nº. 359/2014, firmado com o 6º BEC/Exército Brasileiro/Ministério da
Defesa, objetivando a conservação da rodovia BR-401/RR.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-863/2009-00, firmado com o Governo do estado de
Roraima, tendo como interveniente executora sua Secretaria de Infraestrutura. O objeto do referido
termo é a execução de serviços de restauração na rodovia BR-174/RR, lote único.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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143/DIR

50605.000986/2013-18

144/DIR

50600.015634/2009-12

145/DIR

50600.000516/2002-33

146/DIR

50600.057852/2012-20

147/DIR

50600.014722/2009-05

043/DAF

50600.008806/2011-16

Terceiro Termo aditivo para rerratificação e Revisão de Projeto em Fase de Obras, com reflexo
financeiro no montante de R$17.086.935,28 (dezessete milhões, oitenta e seis mil, novecentos e trinta
e cinco reais e vinte e oito centavos). O termo em comento prevê também o reinício e a restituição de
duzentos e quarenta dias consecutivos de prazo, tudo referente ao Contrato nº. SR-00291/2014,
firmado com o Consórcio EMPA–CCM–CCL, responsável por executar obras de construção na
rodovia BR-235/BA, lote único.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-864/2009-00, firmado com o Governo do estado de
Roraima, tendo como interveniente executora sua Secretaria de Infraestrutura. O objeto do referido
termo é a execução de serviços de restauração na rodovia BR-174/RR, lote 1.3.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-181/1995-00, firmado com o município de Campo
Grande/MS, objetivando a execução de projeto final, a implantação, a pavimentação e a execução de
obras de arte especiais e complementares no macro anel rodoviário que liga as rodovias BR-060, BR163 e BR-262, todas no estado de Mato Grosso do Sul. Ressalta-se que, após a prorrogação ora
proposta, a Coordenação de Obras Delegadas deverá providenciar junto à Auditoria Interna a
realização de inspeção relativa ao TC-181/1995-00, conforme recomendação da Procuradoria Federal
Especializada.
Quarto termo aditivo para rerratificação, em função do desmembramento do critério de pagamento
relativo à aquisição de materiais betuminosos, referente ao Contrato nº. TT-00555/2013, firmado com
o Consórcio TORC–SD, responsável por elaborar projetos básico e executivo e por executar as obras
de duplicação e de restauração com melhoramentos, incluindo obras de arte especiais, na rodovia BR101/PE.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos, e
acréscimo de valor, em função de reajustamento, no montante de R$4.173.521,01 (quatro milhões,
cento e setenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e um centavo), referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-773/2009-00, firmado com o Governo do estado de Roraima, tendo como
interveniente executora sua Secretaria de Infraestrutura. O objeto do referido termo é a execução de
serviços de restauração na rodovia BR-210/RR, lote 1.5.
Termo aditivo para aumento de valor no montante de R$59.301,98 (cinquenta e nove mil, trezentos e
um reais e noventa e oito centavos), oriundo de decisão exarada pela Convenção Coletiva de Trabalho
– CCT de 2015, referente ao Contrato nº. 734/2011, firmado com a empresa Atlântico Engenharia
Ltda., responsável por prestar serviços de operação, implantação, remanejamento e manutenção
preventiva e corretiva das instalações, dos equipamentos e das redes relativas ao sistema de ar
condicionado, com fornecimento de toda mão de obra especializada e de todos os materiais
necessários à execução dos serviços propostos na sede do DNIT em Brasília/DF.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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045/DAF

50600.008879/2016-12

083/DPP

50600.021391/2010-95

084/DPP

50611.001939/2016-47

085/DPP

50600.010617/2016-18

087/DPP–
DG–DIR

50600.068260/2013-14

27/DAQ

50600.015479/2009-34

Homologação das cotações eletrônicas nº. 027 e n°. 028/2016, referentes à dispensa de licitação,
mediante utilização do Sistema de Cotação Eletrônica, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei
nº. 8.666/93, objetivando adquirir material de consumo para atender às necessidades da sede do DNIT
em Brasília/DF. O valor obtido foi de R$7.874,86 (sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e
oitenta e seis centavos).
Quinto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e cinco dias, referente ao Termo de
Cooperação nº. 333/2011, firmado com a Universidade Federal de Pernambuco, objetivando a
execução de programas de monitoramento arqueológico, de resgate e de educação patrimonial,
relativos às obras de duplicação das rodovias BR-020/222/CE e à ampliação da capacidade rodoviária
da rodovia BR-101/PE/AL/SE/BA.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para analisar e
aprovar projeto executivo com vistas à contenção de taludes nas rodovias BR-163/364/MT, objeto do
Contrato nº. SEMT-465/2015, firmado com a empresa Castellar Engenharia.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RJ para promover
certame licitatório em todas as fases, nomear comissão de licitação, representar a Autarquia na
assinatura do instrumento contratual e analisar e aprovar os projetos executivos com vistas à
construção de vinte e três passarelas de pedestres, abrigos para passageiros e baias para paradas de
ônibus na rodovia BR-101/RJ.
Minuta de instrução de serviço, a qual objetiva atualizar a Instrução de Serviço/DG nº. 09, de 30 de
julho de 2014, que estabelece diretrizes relativas à elaboração de anteprojetos para licitação por meio
do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.
Quarto termo aditivo para acréscimo de valor no montante de R$773.655,50 (setecentos e setenta e
três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao Termo de
Compromisso nº. 006/2009/DAQ/DNIT, firmado com a Prefeitura Municipal de Apuí (Prainha)/AM,
objetivando a execução de obras e serviços para implantação de porto no citado município.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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