EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 23ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 23ª Reunião, realizada no dia 14/6/2016, com início às 10 horas e 1 minuto, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Revogação da Portaria nº. 555/2016/DG, de 31 de março de 2016, publicada no Diário Oficial da
União, de 01 de abril de 2016, que disciplina a delegação de competência para licitação e contratação
entre a Administração Geral e as respectivas Superintendências Regionais do DNIT e dá outras
12/DG
50600.018513/2010-66
Aprovado
providências; e a expedição de nova portaria, inserindo um novo inciso no artigo 1º, com a seguinte
redação: “V – Contratação de obra de caráter emergencial, por dispensa de licitação, conforme os
casos enquadrados no inciso IV do artigo 24 da Lei nº. 8.666/1993”.
Realização de licitação na modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço para cada lote,
objetivando contratar empresa para prestação de serviços técnicos especializados relativos à
Retirado de
71/DIREX
50600.003452/2016-28 caracterização funcional de rodovias federais, divididos em sete lotes. O valor orçado é de
Pauta
R$9.275.076,90 (nove milhões, duzentos e setenta e cinco mil, setenta e seis reais e noventa
centavos).
Realização de licitação na modalidade Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, na
forma eletrônica, pelo regime de execução por contratação integrada, com critério de julgamento
72/DIREX
50600.029393/2014-56 menor preço, objetivando contratar empresa para o desenvolvimento dos projetos básico e executivo,
Aprovado
para executar as obras e realizar todas as demais operações necessárias e suficientes à entrega final de
quinze pontes na rodovia BR-230/PA, lote 3.
Realização de licitação na modalidade de pregão eletrônico, pelo regime de empreitada por preço
global, do tipo menor preço, objetivando contratar empresa para elaborar os projetos básico e
73/DIREX
50600.015662/2015-88 executivo de engenharia atinentes à Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte – IP4 do município
Aprovado
de Santana, no estado do Amapá, lote único. O valor orçado é de R$433.104,24 (quatrocentos e trinta
e três mil, cento e quatro reais e vinte e quatro centavos).
Prorrogação de prazo, por mais setecentos e trinta e nove dias corridos, atinente ao Termo de
Compromisso nº. TC-1172/2013, firmado com o Governo do Estado da Bahia, tendo a Secretaria de
166/DIR
50600.099463/2013-52 Infraestrutura do Estado da Bahia – SEINFRA como interveniente executor, para executar as obras de
Aprovado
duplicação, pela margem direita do Rio Cachoeira, e a pavimentação em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente – CBUQ, incluindo obras de arte correntes e especiais, na rodovia BR-415/BA.
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167/DIR

50600.001684/2003-27

168/DIR

50600.093340/2013-16

169/DIR

50600.015299/2016-81

170/DIR

50600.014604/2016-18

171/DIR

50600.004855/2015-11

Reapresentação de relato referente ao reconhecimento de dívida no valor de R$307.492,73 (trezentos
e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), relativo ao Convênio nº. TT055/2003, celebrado com a Prefeitura Municipal de Delta/MG, objetivando as obras de construção de
um viaduto de acesso ao município, na interseção da rodovia BR-050/MG com a RM-30 (Estrada da
Cana). A reapresentação faz-se necessária para ratificar a aprovação do Relato nº. 04/2011, em razão
do lapso temporal desde a decisão da Diretoria Colegiada à época, a qual não foi publicada, gerando
então o não pagamento da dívida até o momento.
Readequação do cronograma físico-financeiro, do critério de pagamento e redução de valor, no
montante de R$31.460.149,70 (trinta e um milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e quarenta e
nove reais e setenta centavos), referente ao Contrato nº. TT-1048/2013, 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-163/267/376/463/487/MS, lote 46.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/AL para assinar a ordem
de início das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-316/AL, incluído obras de arte
especiais, referente ao Contrato nº TT-00796/2015, firmado com o Consórcio ÁPIA-CONVAPCONSOL, cujo objeto é a elaboração dos projetos básico e executivo e a execução das referidas obras
naquela rodovia, lote único.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PE para representar esta
Autarquia nos procedimentos de análise e aprovação da terceira revisão de projetos em fase de obras,
com reflexo financeiro positivo, no montante aproximado de R$12.463.989,06 (doze milhões,
quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e seis centavos); e para lavrar e
assinar o consequente termo aditivo atinente ao Contrato nº. 00753/2013, firmado com o Consórcio
ESSE-CLC-ANDRADE GUEDES, responsável por executar as obras de revitalização (recuperação,
restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR-232/PE.
Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo, atinente ao Contrato nº. TT-209/2015, firmado com a empresa SINALES
Sinalização Espírito Santo Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de
engenharia e por 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-030/101/415/BA, lote 104.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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172/DIR

50600.004849/2015-56

173/DIR

50600.004852/2015-70

174/DIR

50622.000802/2007-55

175/DIR /
DPP / DG

50600.012439/2016-60

051/DAF

50600.009656/2016-72

103/DPP

50600.041748/2014-85

106/DPP

50600.015109/2016-26

Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo, atinente ao Contrato nº. TT-211/2015, firmado com a empresa FAIXA Sinalização
Viária Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e por 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 BR230/317/319/AM, lote 106.
Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo, atinente ao Contrato nº. TT-210/2015, firmado com a empresa FAIXA Sinalização
Viária 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 BR174/319/AM, lote 105.
Quinto termo aditivo de rerratificação e alteração de composição do Consórcio JDS-FALCÃO
BAUER-ASTEC, atinentes ao Contrato nº. TT-00407/2011-00, cujo objeto é a execução de serviços
técnicos de supervisão e acompanhamento das obras de construção de ponte sobre o Rio Madeira, no
município de Porto Velho, distrito de Abunã e seus acessos, na rodovia BR-364/RO. A empresa JDS
Engenharia e Consultoria Ltda. passará da constituição de 60% para 70%; a empresa L.A. Falcão
Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda. continua com 30%; e a empresa Astec
Engenharia Ltda. passará de 10% para 0%.
Aprovação de nova Instrução de Serviço, referente ao Programa de Manutenção e Reabilitação de
Estruturas - PROARTE, o qual contempla os serviços de reabilitação estrutural e funcional, bem
como os serviços de manutenção preventiva e corretiva de estruturas.
Aprovação para adesão à Ata de Registro de Preços nº. 012/GPA-BR/2015, do Ministério da Defesa –
Comando da Aeronáutica, oriunda do Edital de Pregão Eletrônico nº. 012/2015, objetivando a
contratação da empresa Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda., visando à aquisição de
mobiliário. O valor será de R$56.558,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) e o
prazo, de doze meses.
Terceiro termo aditivo de rerratificação e prorrogação de prazo, por mais noventa dias, referente ao
Contrato nº. PP-0637/2014-01, firmado com a empresa SPAZIO Urbanismo Engenharia, responsável
pela elaboração dos projetos de engenharia para recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte
especiais na rodovia BR-060/GO.
Autorização para que seja criado o contorno rodoviário no município de Estância, no estado de
Sergipe, na rodovia BR-101/SE.

Aprovado

Aprovado
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107/2016 /
DPP/DIREX

50600.015562/2016-32

108/DPP

50600.001221/2015-07

31/DAQ

50600.033314/2013-21

32/DAQ

---------------

19/DIF

50600.005478/2006-39

20/DIF

50600.014249/2016-87

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para realizar o
procedimento licitatório, em todas as fases; para celebrar o contrato e seus respectivos termos
aditivos, analisar e aceitar o anteprojeto referente à execução das obras de restauração e reabilitação
da BR-430/BA. O valor estimado é de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
Primeiro termo aditivo de rerratificação e prorrogação de prazo, por mais cento e cinquenta dias,
atinente ao Contrato nº. PP-0358/2015-00, firmado com a empresa PROPLAN Serviços e Projetos
para elaborar projetos de engenharia concernentes à recuperação, reforço e reabilitação de obras de
arte especiais na rodovia BR-423/AL, lote 10.
Quarto termo aditivo de prorrogação de prazo, ex officio, por mais trezentos e sessenta e cinco dias,
referente ao Termo de Execução Descentralização nº. 292/2012-DAQ/DNIT, firmado com o
Comando da Marinha do Brasil, objetivando estabelecer a sistemática de cooperação em atividades de
execução de Levantamento Hidrográfico - LH no Rio Amazonas, entre os municípios de Manaus e
Itacoatiara; realizar a atualização de documentos cartográficos e o planejamento para a implantação de
sinais e balizamento.
Delegação de competência ao Diretor de Infraestrutura Aquaviária para aprovar os projetos básicos de
engenharia das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4 e dos terminais hidroviários
nos municípios de Oiapoque e Laranjal do Jeri, no estado do Amapá, e no município de São Gabriel
da Cachoeira, no estado do Amazonas.
Termo de rescisão contratual amigável, referente ao Contrato DIF nº. 262/2009, firmado com a
empresa Contécnica Consultoria Técnica Ltda., responsável por elaborar o projeto executivo de
engenharia relativo ao rebaixamento da linha férrea no trecho urbano do município de
Pindamonhangaba/SP.
Aprovação do Termo de Conciliação nº. 04/2016-CCAF/CGU/AGU-MIC, que trata de solução
controvérsia jurídica acerca da transferência de convênios e bens de valor artístico, histórico e cultural
oriundo da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA.
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Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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