EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 25ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 25ª Reunião, realizada no dia 28/6/2016, com início às 10 horas e 35 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Revogação da Portaria nº. 1.071/2016/DG, de 21 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial da
União de 22/6/2016, a qual redefine e organiza os encargos dos substitutos eventuais dos titulares dos
14/DG
50600.010680/2007-63
Aprovado
cargos de Diretores do DNIT; e expedição de nova portaria acerca do assunto, com alteração do artigo
3º, de modo que o Diretor Executivo passe a substituir o Diretor de Administração e Finanças.
Realização de licitação, na modalidade de pregão eletrônico, pelo regime de execução de empreitada
por preço global, do tipo menor preço, objetivando contratar empresa para elaborar o Plano de
75/DIREX
50600.001780/2016-90 Recuperação de Áreas Degradadas, referente às obras do contorno ferroviário no município de São
Aprovado
Félix/BA, no trecho Iaçu - Mapeli da ferrovia EF-025. O valor orçado é de R$198.234,60 (cento e
noventa e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
Reapresentação da matéria, após exposição realizada pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa sobre
o tema, conforme deliberação ocorrida na 23ª Reunião da Diretoria Colegiada, de 14/6/2016, a
respeito do Relato DIREX nº. 71/2016. A proposta trata de realização de licitação, na modalidade de
pregão eletrônico, do tipo menor preço para cada lote, objetivando contratar empresa para prestar
76/DIREX
50600.003452/2016-28
Aprovado
serviços técnicos especializados relativos à caracterização funcional de rodovias federais, divididos
em sete lotes assim identificados: lote 1: AC, AM, AP, PA, RO, RR e TO; lote 2: CE, MA, PI e RN;
lote 3: AL, BA, PB, PE e SE; lote 4: ES, MG, RJ e SP; lote 5: PR, SC e RS; lote 6: DF, GO, MT e
MS; e lote 7: Nacional.
Retificação da homologação relativa ao Edital de Licitação nº. 157/2013, na modalidade de Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, aprovado por meio do Relato nº. 204/2013/DIREX,
constante da Ata nº. 17/2013, de 29/4/2013. O objeto da citada licitação é a contratação de empresa
especializada para executar os serviços de apoio técnico à Superintendência Regional no Estado do
Rio Grande do Sul e às respectivas Unidades Locais, incluindo a supervisão da execução das obras
77/DIREX
50600.007057/2013-71
Aprovado
referentes ao Programa CREMA e demais obras de manutenção rodoviária. As retificações são as
seguintes: onde se lê “adjudicar às empresas”, leia-se “adjudicar aos consórcios”; onde se lê “lote 1 à
firma HOLLUS Serviços Técnicos Especializados Ltda.”, leia-se “lote 1 ao Consórcio HOLLUS–
ASTEP”; onde se lê “lote 2 à firma Magna Engenharia Ltda.”, leia-se “lote 2 ao Consórcio MAGNA–
ENECON”.
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179/DIR

50600.021730/2014-67

180/DIR

50600.015670/2009-86

181/DIR

50600.003979/2009-23

182/DIR

50600.075020/2014-57

183/DIR

50600.038775/2014-71

184/DIR

50611.001343/2007-56

Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo referente ao Contrato nº. TT-300/2014, firmado com o Consórcio RODOVIA
LEGAL (SINASC-PROJEVIAS), 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-153/158/163/282/SC, lote 76.
Termo aditivo de prorrogação de prazo de ofício, por mais cento e vinte dias corridos, relativo ao
Termo de Execução Descentralizada – TED nº. 396/2010, firmado com o Ministério da Defesa –
Comando do Exército, com a interveniência do Departamento de Engenharia e Construção – DEC/4º
Batalhão de Engenharia de Construção – BEC, visando realizar a adequação de capacidade, com
restauração da pista existente, na rodovia BR-101/SE.
Nono Termo Aditivo para adequação de equipe, sem reflexo financeiro, referente ao Contrato nº. TT254/2010, firmado com a empresa Dynatest Engenharia Ltda., responsável por executar os serviços
técnicos de supervisão das obras de duplicação, com restauração da pista existente, na rodovia BR493/RJ, lote único.
Ratificação da substituição de Coordenador Setorial 3, referente ao Contrato nº. TT-1152/2014 (grupo
2), firmado com o Consórcio ACCENTURE–DYNATEST, responsável por executar serviços
técnicos especializados no assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva, para atuar nas
áreas de planejamento e gestão, com o aprimoramento dos mecanismos de governança e
gerenciamento das demandas dos empreendimentos e programas previstos no Programa de
Aceleração do Crescimento, constantes dos Planos Plurianuais – PPA de 2012 a 2015 e de 2016 a
2019. O profissional Humberto Seiji Fukuda será substituído pelo profissional André Luis Gatti.
Alteração de razão social de empresa líder do Consórcio RODOMAIS, detentor do Contrato nº. TT501/2014-00, cujo objeto é a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução dos
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 BR116/153/290/471/RS, lote 90. A empresa Consladel Construtora Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
passará a ser denominada CLD Construtora Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
Prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TT-273/2007-00, firmado com o município de Água Boa/MT, para executar as
obras de construção e melhoramentos na travessia urbana do citado município, incluindo adequação
de capacidade e segurança e das interseções e da sinalização na rodovia BR-158/MT.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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185/DIR

50600.005165/2004-19

186/DIR

50622.000100/2014-09

052/DAF

50600.039571/2014-57

053/DAF

50600.010826/2015-81

54/DAF

50600.011255/2013-30

55/DAF

00784.000369/2016-18

Termo aditivo de prorrogação de prazo por mais cento e vinte dias corridos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-159/2004, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Rio Grande
do Norte – SIN/RN, com a interveniência do Governo do Estado, tendo como executor o
Departamento de Estradas de Rodagem – DER/RN, objetivando a realização de serviços e obras de
implantação, pavimentação e obras de arte correntes e especiais na rodovia BR-226/RN.
Termo aditivo de prorrogação de prazo por mais noventa dias consecutivos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-586/2014-00, firmado com o estado do Acre, tendo como interveniente-executor
o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do estado do
Acre – DERACRE, para executar os serviços de manutenção, conservação e recuperação na rodovia
BR-364/AC.
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
628/2014, firmado com a empresa Claro S.A., responsável por prestar serviços telefônicos de entrada
e saída, em conformidade com o Plano Geral de Outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações
– ANATEL, compreendendo os serviços de linhas móveis celulares com manutenção dos números
atualmente em uso, chamadas locais para telefones fixos e móveis, caixa postal de voz, deslocamento
em roaming nacional e internacional e serviço de mensagens de texto – SMS.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$18.275,11 (dezoito mil, duzentos e setenta e cinco reais e
onze centavos), referente ao Contrato nº. 02/2009, cuja vigência encerrou-se em 13/4/2014, firmado
com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, para prestar serviços de malote, visando
ao atendimento das demandas administrativas do DNIT. A dívida em comento refere-se a serviços
executados no período de novembro de 2010 a maio de 2011, além das diferenças decorrentes de
reajuste tarifário não aplicado aos malotes com peso superior a quinze quilos, ocorridas durante o
período de junho de 2012 a março de 2013. Tal matéria já havia sido apresentada e aprovada na 3ª
Reunião da Diretoria Colegiada do ano corrente, datada de 10/1/2016, por meio do Relato nº.
01/2016/DAF. Entretanto, o valor mencionado à época correspondia ao valor líquido da dívida
(R$14.996,83) e não ao valor bruto (R$16.561,93), além de encargos decorrentes da prorrogação do
pagamento da fatura, que geraram o valor acima mencionado. Desse modo, o assunto retornou para
análise e manifestação da Diretoria Colegiada.
Alteração da Portaria DG nº. 898/2014, de 30/5/2014, publicada no Boletim Administrativo nº. 22, de
26 a 30 de maio de 2014, a qual estabelece os critérios e procedimentos específicos para a concessão
da Gratificação de Qualificação – GQ aos servidores do DNIT.
Inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso
VI, ambos da Lei nº. 8.666/93, para contratar a empresa Anhanguera Educacional Participações S/A,
objetivando viabilizar a participação de doze Procuradores Federais da Procuradoria Federal
Especializada do DNIT no curso “O Novo Código de Processo Civil”. O valor orçado é de
R$9.599,40 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Retirado de
Pauta

Aprovado
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113/DPP /
DIREX

50607.002715/2016-11

114/DPP

50600.016860/2016-40

115/DPP

50600.016140/2016-84

116/DPP

50600.013210/2015-61

117/DPP

50600.001096/2015-27

118/DPP

50600.075572/2014-65

119/DPP

50607.002043/2013-00

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RJ para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as fases, abrangendo elaboração de edital no padrão aprovado
pelo DNIT, nomeação de comissão de licitação e de leiloeiro administrativo ou oficial, publicação de
resumo do edital, homologação, adjudicação, publicação do resultado, lavratura, assinatura e
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, além da análise e aprovação de projetos
executivos relativos à construção de passagem inferior, para veículos e pedestres, sob a rodovia BR101/RJ.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MA para nomear
comissão com o objetivo de elaborar, analisar e aceitar anteprojeto relativo à duplicação, com
componentes de restauração, da rodovia BR-135/MA, obedecendo ao que preconiza a Instrução de
Serviço/DG nº. 09, de 23 de maio de 2016.
Criação do contorno rodoviário no município de Cristinápolis/SE, localizado na BR-101/SE.
Celebração de termo de doação, com encargos concernentes à execução do projeto de engenharia sem
repasse financeiro entre as partes, a ser firmado entre o DNIT e o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – IFMT, Campus São Vicente. O objeto do termo é o
recebimento de imóvel rural, na Vila São Vicente, localizado no município de Santo Antônio do
Leverger/MT, pelo DNIT, o que possibilitará a regularização fundiária da área correspondente à nova
faixa de domínio das rodovias BR-163/364/MT e, consequentemente, a implantação da variante do
IFMT, integrante do projeto de engenharia relativo às obras de restauração e adequação de capacidade
nas rodovias.
Primeiro termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais cento e noventa e um dias,
referente ao Contrato nº. PP-357/2015-00, firmado com a empresa PROPLAN Serviços e Projetos,
responsável por executar projetos de engenharia relativos à recuperação, ao reforço e à reabilitação de
obras de arte especiais na rodovia BR-316/AL, lote 9.
Primeiro termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais oitenta dias, referente ao
Contrato nº. PP-351/2015, firmado com a empresa PROPLAN – Serviços e Projetos Ltda.,
responsável por elaborar projetos de engenharia relativos à recuperação, ao reforço e à reabilitação de
obras de arte especiais nas rodovias BR-265/491/MG, lote 3.
Segundo termo aditivo para rerratificação, referente ao Termo de Execução Descentralizada – TED
nº. 682/2014, firmado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, responsável por
disponibilizar apoio técnico especializado, visando formular, junto ao Instituto de Pesquisas
Rodoviárias – IPR, o desenvolvimento de procedimento de um novo método de dimensionamento de
pavimentos asfálticos, com elaboração de normas, manuais e desenvolvimento de software adequado
à análise de estruturas de pavimentos asfálticos novos ou os que serão restaurados.

Aprovado

Aprovado
Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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120/DPP

50600.066803/2012-88

121/DPP /
DIREX

50600.016124/2016-91

35/DAQ

50600.002159/2006-71

21/DIF

50600.016605/2015-16

22/DIF

50600.006034/2003-78

Segundo termo aditivo para rerratificação, reinício, restituição de dezoito dias e prorrogação de prazo
por mais duzentos e um dias, passando a vigência de 22/7/2016 para 21/1/2017, relativo ao Contrato
nº. PP-0061/2015-00, firmado com a empresa INCORP – Consultoria e Assessoria para executar
projetos executivos de engenharia com os seguintes objetivos: remodelar o trevo da interseção das
rodovias BR-459/383/Itajubá/MG; construir a segunda ponte sobre o Rio Piranguçu, paralela à
existente, na rodovia BR-459/MG; executar a recuperação, o reforço e a reabilitação da ponte
existente sobre o Rio Piranguçu; ligar o novo trevo remodelado à nova ponte e esta à pista duplicada
de acesso ao município de Itajubá; e restaurar e readequar o segmento pavimentado entre o novo trevo
remodelado e a ponte a ser restaurada, e desta à pista duplicada de acesso a Itajubá, na rodovia BR459/MG, lote único.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para aprovar projeto
do Programa CREMA – 5 anos e realizar procedimento licitatório, em todas as suas fases, objetivando
executar as obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa, na
rodovia BR-163/MT.
Décimo segundo termo aditivo de prorrogação de prazo por mais cento e vinte e cinco dias, referente
ao Termo de Compromisso nº. 292/2006-DAQ/DNIT, firmado com a Prefeitura Municipal de
Santarém/PA, objetivando a construção de terminal de cargas e passageiros no citado município.
Celebração de Acordo de Cooperação Técnica, a ser firmado entre o DNIT e a Associação Nacional
de Transportes de Passageiros sobre trilhos – ANPTrilhos, para implantação do Instituto Nacional de
Pesquisas Ferroviárias – INPF. O acordo terá vigência de cinco anos.
Décimo quarto termo aditivo de rerratificação e prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e
cinco dias consecutivos, referente ao Convênio DIF/TT nº. 165/2003, firmado com o Governo do
Estado do Ceará, com a interveniência da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, visando elaborar o
projeto executivo de engenharia relativo ao trecho Crateús–Piquet Carneiro e realizar a
desapropriação da faixa de domínio de segmentos da Ferrovia Transnordestina, no estado do Ceará.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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