EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 20ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 20ª Reunião, realizada no dia 24/5/2016, com início às 10 horas e 41 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação sob a modalidade de pregão eletrônico, pelo regime de empreitada por preço
unitário e do tipo menor preço, objetivando contratar empresa para executar, em cinco lotes, os
serviços de manutenção (conservação e recuperação) referentes ao Plano Anual de Trabalho e
Orçamento – PATO, na rodovia BR-156/AP. Os valores orçados são os seguintes: R$ 17.450.897,35
(dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco
59/DIREX
50600.010829/2015-14 centavos) para o lote 1; R$ 11.040.732,91 (onze milhões, quarenta mil, setecentos e trinta e dois reais
Aprovado
e noventa e um centavos) para o lote 2; R$ 11.332.903,15 (onze milhões, trezentos e trinta e dois mil,
novecentos e três reais e quinze centavos) para o lote 3; R$ 11.530.622,49 (onze milhões, quinhentos
e trinta mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) para o lote 4; e R$
16.758.576,20 (dezesseis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e
vinte centavos) para o lote 5.
Ratificação da revogação da licitação relativa ao Edital nº. 104/2016-00, sob a modalidade de Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, por ter sido fracassada. O objeto do certame em
comento era a contratação de empresa para elaborar projetos básico e executivo de engenharia,
60/DIREX
50600.017198/2013-01 atender a demandas ambientais e executar, na rodovia BR-230/PA, obras de implantação e
Aprovado
pavimentação, incluindo obras de arte correntes – relativas ao contorno rodoviário – e acesso ao
complexo portuário da Companhia Docas do Pará, localizados no distrito de Miritituba, pertencente
ao município de Itaituba/PA.
Realização de licitação sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC,
na forma eletrônica, pelo regime de contratação integrada e com critério de julgamento menor preço,
61/DIREX
50600.029394/2014-09 objetivando contratar empresa para desenvolver projetos básico e executivo e para executar as obras e
Aprovado
todas as demais operações necessárias e suficientes visando à entrega final de onze pontes localizadas
na rodovia BR-230/PA (lote 02), no segmento compreendido entre o km 285,70 e o km 495,60.
Realização de licitação sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC,
na forma eletrônica, pelo regime de contratação integrada e com critério de julgamento menor preço,
62/DIREX
50600.029395/2014-45 objetivando contratar empresa para desenvolver projetos básico e executivo e para executar as obras e
Aprovado
todas as demais operações necessárias e suficientes visando à entrega final de doze pontes localizadas
na rodovia BR-230/PA (lote 04), no segmento compreendido entre o km 727,80 e o km 983,80.
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63/DIREX

50600.068866/2013-50

148/DIR

50600.010313/2016-51

149/DIR

50610.003380/2013-57

150/DIR

50600.014248/2016-32

151/DIR

50600.053150/2013-58

152/DIR

50606.003607/2016-76

153/DIR

50606.003608/2016-11

Realização de licitação sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC,
na forma eletrônica, pelo regime de contratação integrada e com critério de julgamento menor preço,
objetivando contratar empresa para desenvolver projetos básico e executivo e para executar as obras e
todas as demais operações necessárias e suficientes visando à entrega final de sete pontes localizadas
nas rodovias BR-163/MT/PA e BR-230/PA.
Autorização para realização de curso voltado aos Agentes da Autoridade de Trânsito do DNIT, a ser
realizado no ano corrente, objetivando capacitar e atualizar os servidores do DNIT que foram ou serão
designados e credenciados como Agente da Autoridade de Trânsito para realização das atividades de
operação e fiscalização nos postos de pesagem das rodovias federais do país. O custo estimado é de
R$ 221.604,81 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavos).
Prorrogação de prazo por mais duzentos e quarenta dias consecutivos, referente ao Termo de
Execução Descentralizada – TED nº. 438/2014, firmado com o 11º BEC/Exército
Brasileiro/Ministério da Defesa, objetivando a execução de serviços relativos ao Programa Crema 1ª
Etapa na rodovia BR-116/RS.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para analisar,
aprovar, lavrar e assinar termo aditivo visando à adequação, à revisão de projeto em fase de obras e ao
reequilíbrio econômico-financeiro, referentes ao Contrato nº. TT-369/2013, firmado com o Consórcio
ENPA–MENDES JÚNIOR–CONTÉCNICA, O objeto do referido contrato é a elaboração de projeto
básico e a execução de obras de restauração da pista existente, adequação de capacidade, melhoria da
segurança com eliminação de pontos críticos, construção de contornos rodoviários, duplicação,
implantação de sistema de iluminação pública e construção de obra de arte especial, nas rodovias BR163/364/MT, em lote único.
Rescisão unilateral do Contrato nº. TT-00814/2013, motivada por inexecução contratual e
inadimplência das empresas consorciadas. O objeto do citado contrato, firmado com o Consórcio
ISOLUX–CORSAN, é a elaboração de projetos básicos e executivos relativos às obras de adequação
de capacidade, incluindo duplicação, melhoramentos, ampliação de capacidade e segurança de
segmentos na rodovia BR-381/MG (lote 3.1).
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa Pavidez
Engenharia Ltda., visando à recuperação do corpo estradal na rodovia BR-491/MG. O valor orçado é
de R$ 299.333,45 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e cinco
centavos) e o prazo, de cento e oitenta dias consecutivos.
Declaração de emergência, com a respectiva dispensa de licitação, para contratar a empresa CTESA
Construções Ltda., visando à recuperação do corpo estradal na rodovia BR-354/MG. O valor orçado é
de R$ 4.897.745,38 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e cinco
reais e trinta e oito centavos) e o prazo, de cento e oitenta dias consecutivos.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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046/DAF

50600.037409/2013-13

088/DPP

50600.014082/2016-54

089/DPP DIREX

50600.014083/2016-07

090/DPP

50600.086307/2012-41

091/DPP

50600.053819/2012-21

092/DPP DIREX

50600.011900/2016-67

Aumento de valor no montante de R$ 130.963,24 (cento e trinta mil, novecentos e sessenta e três reais
e vinte e quatro centavos), oriundo de decisão exarada pela Convenção Coletiva de Trabalho – CCT
de 2015; e diminuição do quantitativo de postos contratados, com respectiva redução de valor no
montante de R$ 546.013,08 (quinhentos e quarenta e seis mil, treze reais e oito centavos), passando o
valor anual do Contrato nº. 916/2014, firmado com a empresa Atlântico Engenharia Ltda., para
R$7.903.950,16, (sete milhões, novecentos e três mil, novecentos e cinquenta reais e dezesseis
centavos). O objeto do citado Contrato é a prestação de serviços contínuos e especializados de
engenharia na área de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, relativos aos sistemas
hidráulico/pluvial e hidro sanitários a vácuo, à energia elétrica de alimentação 380V/220V e 110V
estabilizada, à energia elétrica de alimentação alternativa, ao aterramento e proteção contra descargas
atmosféricas e à proteção e ao combate a incêndios, incluindo a execução, sob demanda, de serviços
eventuais na sede do DNIT em Brasília/DF, com fornecimento de materiais, mão de obra, insumos,
ferramentas e equipamentos necessários.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RR para analisar e
aprovar projeto executivo referente ao Termo de Compromisso nº. 970/2010, firmado com o Governo
do Estado de Roraima, com a interveniência de sua Secretaria de Infraestrutura, objetivando executar
os serviços de restauração na rodovia BR-174/RR.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RJ para licitar, nomear
comissão de licitação, aprovar e publicar o respectivo edital, homologar ou revogar seu resultado e
para representar o DNIT na assinatura do contrato e de seus eventuais termos aditivos, além de
analisar e aprovar o projeto executivo relativo à contenção e à recomposição de aterros junto aos
encontros de sete obras de arte especiais, com dragagem e estabilização dos taludes das margens dos
rios de cada uma das pontes, na rodovia BR-101/RJ.
Quarto termo aditivo de rerratificação, reinício e restituição de trinta e cinco dias de prazo, referente
ao Contrato nº. PP-046/2010-00, firmado com a empresa MRS Estudos Ambientais Ltda., responsável
por elaborar Relatório de Controle Ambiental – RCA, Plano de Controle Ambiental – PCA e estudos
para obtenção da Autorização de Supressão de Vegetação – ASV, visando ao licenciamento ambiental
das obras de implantação da segunda ponte sobre o Rio Paranaíba, na rodovia BR-153/GO/MG.
Quinto termo aditivo de prorrogação de prazo, de ofício, por mais cento e sessenta e sete dias,
referente ao Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº. 248/2013, firmado com a
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, objetivando a execução de serviços de gestão
ambiental interina para as obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-242/MT.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RJ para licitar, nomear
comissão de licitação, aprovar e publicar o respectivo edital, homologar ou revogar seu resultado e
para representar o DNIT na assinatura do contrato e de seus eventuais termos aditivos, além de
analisar e aprovar o projeto executivo relativo à contenção de encostas, em doze lotes, na rodovia BR101/RJ – Sul.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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Aprovado

Aprovado
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093/DPP

50600.014084/2016-43

094/DPP

50600.010839/2015-50

095/DPP

50600.014085/2016-98

28/DAQ

50600.012515/2014-75

29/DAQ

50601.000222/2015-16

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/AL para nomear
comissão visando à análise e aceitação do anteprojeto para construção de viaduto na rodovia BR104/AL.
Aprovação do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2015, visando cumprir determinações do
Tribunal de Contas da União - TCU.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/AL para acompanhar a
execução, analisar e aprovar o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA
relativo à implantação, pavimentação e adequação de capacidade com melhoria de segurança e
eliminação de pontos críticos, nas rodovias BR-424/316/AL.
Termo de rescisão contratual referente ao Termo de Compromisso nº. 219/2014-DAQ/DNIT, firmado
com a Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo. O objeto do citado
termo é a execução das obras relativas ao aproveitamento múltiplo Santa Maria da Serra, no Rio
Piracicaba.
Formalização do acordo, a ser celebrado com a empresa Estaleiros Rio Amazonas Ltda. – ERAM,
objetivando a conclusão das obras da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte – IP4, localizada
no município de Maués/AM. A vigência proposta é de trezentos e sessenta dias, contados da
assinatura do acordo.

Aprovado
Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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