EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 21ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 21ª Reunião, realizada no dia 31/5/2016, com início às 09 horas e 55 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Expedição de portaria com o objetivo de promover alterações na Portaria nº. 555, de 31 de março de
11/DG
50600.018513/2010-66 2016, que disciplina a delegação de competência para licitação e contratação entre a Administração
Aprovado
Central e as respectivas Superintendências Regionais do DNIT e dá outras providências.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA 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 os serviços de
64/DIREX
50600.014246/2016-43 supervisão dos projetos básico e executivo de engenharia e executar as obras de melhoramentos, com
Aprovado
adequação de capacidade e segurança, incluindo obras de arte especiais, na rodovia BR-135/BA. O
orçamento previsto é de R$7.695.954,01 (sete milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e
cinquenta e quatro reais e um centavo).
Instituição do Comitê de Riscos para assessorar a Diretoria Colegiada nos assuntos relacionados à
identificação, à avaliação, ao monitoramento e ao controle interno, incluindo a gestão dos riscos
65/DIREX
50600.008438/2016-11
Aprovado
corporativos afetos ao DNIT. O Comitê deve ter pleno conhecimento dos mencionados riscos e zelar
por suas tratativas.
Instituição do Comitê de Governança para assessorar a Diretoria Colegiada nos assuntos relacionados
66/DIREX
50600.008437/2016-76 às boas práticas de governança do DNIT, cujas políticas e cujos processos devem ser observados pelo
Aprovado
referido Comitê a fim de se permitir a efetiva adoção das melhores práticas na Autarquia.
Instituição do Comitê Estratégico para assessorar a Diretoria Colegiada nos assuntos relacionados à
elaboração, à revisão, ao monitoramento, ao controle e à gestão da estratégia organizacional do DNIT.
67/DIREX
50600.008436/2016-21
Aprovado
O Comitê deve ter pleno conhecimento da missão, visão e dos valores da organização, zelando por
seu aprimoramento.
Prorrogação de prazo por mais cento e vinte dias corridos, referente ao Termo de Compromisso nº.
TC-923/2012, firmado com o Governo do Estado da Bahia, tendo como interveniente sua Secretaria
154/DIR
50600.062672/2012-60 de Desenvolvimento Urbano – SEDUR/BA e como executora a Companhia de Desenvolvimento –
Aprovado
CONDER/BA, objetivando a construção de passarelas na via expressa de acesso ao Porto de
Salvador/BA, na rodovia BR-324/BA.
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155/DIR

50616.001587/2008-70

156/DIR

50600.005546/2005-89

157/DIR

50600.053148/2013-89

158/DIR

50616.001589/2008-69

047/DAF

50600.011123/2009-21

048/DAF

50600.006276/2016-86

049/DAF

50600.039273/2014-67

096/-DPPDIREX

50600.016222/2015-48

Prorrogação de prazo por mais duzentos e quarenta e quatro dias corridos, referente ao Convênio nº.
TT-178/2008-00, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Santa Catarina, com a
interveniência do Governo do Estado de Santa Catarina, para implantação e pavimentação do acesso
que liga a rodovia BR-101/SC ao Aeroporto Regional Sul, localizado no município de Jaguaruna/SC,
compreendendo o acesso às obras civis, pátio de estacionamento, via interna de serviços e viaduto
sobre a Ferrovia Thereza Cristina.
Prorrogação de prazo por mais cento e vinte e dois dias corridos, referente ao Termo de Execução
Descentralizada nº. TED-625/2011, firmado com o Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, tendo
como interveniente o Departamento de Engenharia e Construção – DEC e como executor o Segundo
Batalhão Ferroviário – 2º BFv, objetivando a implantação e a pavimentação da rodovia BR-418/BA.
Revisão de projeto em fase de obras, com reflexo financeiro positivo estimado em R$1.463.853,50
(um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta
centavos); e inclusão de preços novos, referentes ao Contrato nº. TT-00 00817/2013, firmado com o
Consórcio BRASIL–MOTA–ENGESUR, responsável por elaborar, em lote único, projetos básico e
executivo, além de executar as obras de adequação de capacidade da rodovia BR-381/MG, incluindo
duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança.
Prorrogação de prazo por mais duzentos e onze dias consecutivos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-176/2008-00, firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Regional de Chapecó/SC, com a interveniência do Governo do Estado de Santa Catarina, para
adequação, execução de serviços de restauração e duplicação da pista existente e implantação de
marginais ao longo da rodovia BR-480/SC, junto ao trecho situado entre a rodovia BR-282 e o
município de Chapecó, incluindo obras de arte especiais.
Alteração das Instruções de Serviço/DG nº. 09 e nº. 10, ambas de 7 de abril de 2010, publicadas no
Boletim Administrativo nº. 014, de 5 a 9/4/2010, para normatização referente à liberação de recursos
financeiros mediante convênios, termos de cooperação, contratos de repasse e termos de
compromisso.
Aquisição de trinta assinaturas anuais da ferramenta de pesquisa de preços denominada “banco de
preços”, para atender às necessidades da sede do DNIT em Brasília/DF e das Superintendências
Regionais, mediante inexigibilidade de licitação. Os serviços serão prestados pelo Instituto Negócios
Públicos do Brasil – Estudos e Pesquisas na Administração Pública – INP Ltda., pelo valor de
R$159.800,00 (cento e cinquenta e nove mil e oitocentos reais) e pelo prazo de doze meses.
Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
555/2014, firmado com a empresa Central IT Tecnologia e Informação Ltda., responsável por prestar
serviços de suporte ao ambiente de tecnologia, informação e comunicação para a sede do DNIT em
Brasília/DF.
Apresentação e aprovação dos trechos que irão compor a Malha Rodoviária Federal Estratégica –
MRFE.
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097/DPPDIREX

50600.014651/2016-61

098/DPP

50600.099724/2013-34

099/DPP

50600.000391/2007-56

100/DPP

50600.056799/2013-21

30/DAQ

50600.005756/2015-49

16/DIF

50600.005277/2008-01

17/DIF

50600.016605/2015-16

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/AL para nomear
comissão de licitação, realizar os procedimentos licitatórios em todas as fases e representar o DNIT na
lavratura e assinatura do contrato e eventuais termos aditivos e termos de recebimento provisório e
definitivo, objetivando realizar a gestão ambiental relativa às obras de implantação e pavimentação,
na rodovia BR-316/AL.
Quinto termo aditivo para reinício, restituição e prorrogação de prazo por mais cento e quinze dias,
referente ao Contrato nº. 020/2014, firmado com a empresa Prosul – Projetos de Supervisão e
Planejamento Ltda., responsável por elaborar Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
– EVTEA para absorção, implantação, pavimentação e adequação de capacidade, com melhoria de
segurança e eliminação de pontos críticos, na rodovia BR-020/GO/BA.
Oitavo termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação de
prazo por mais cento e oitenta dias, sem reflexo financeiro, referente ao Contrato nº. PP-200/2007,
firmado com a empresa Progaia Engenharia e Meio Ambiente, responsável por elaborar Estudo de
Impacto Ambiental – EIA, Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Plano Básico Ambiental – PBA
e Autorização de Supressão de Vegetação – ASV, relativos ao licenciamento ambiental das obras de
implantação da Segunda Ponte Internacional Brasil – Paraguai, localizada sobre o Rio Paraná,
incluindo seus acessos na rodovia BR-277/PR.
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias, sem
reflexo financeiro, referente ao Termo de Cooperação nº. 1.071/2013-DPP, firmado com a
Universidade Federal de Viçosa – UFV para execução de serviços de gestão ambiental, abrangendo
supervisão e gerenciamento, relativos às obras de implantação e pavimentação na rodovia BR235/BA.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta dias, referente ao
Contrato nº. 564/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio DZETA–HIDROTOPO–EBEI, para
elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e de projetos
básico e executivo de engenharia relativos a balizamento, derrocamento, à sinalização de margem e
dragagem na hidrovia do Rio São Francisco.
Termo para reinicio e rescisão contratual amigável, atinente ao Contrato DIF nº. 514/2009, firmado
com a empresa PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., responsável pela supervisão e
gestão ambiental das obras de implantação do contorno ferroviário de São Francisco do Sul/SC, na
ferrovia EF-485.
Celebração de acordo de cooperação, a ser firmado com a Associação Brasileira da Indústria
Ferroviária – ABIFER, para implantação do Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviária – INPF. O
acordo terá vigência de cinco anos, contados da data de sua publicação no Diário Oficial da União.
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