EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 26ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 26ª Reunião, realizada no dia 5/7/2016, com início às 9 horas e 54 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Ratificação de homologação de licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço
por grupo, referente ao Edital nº. 072/2016-00, objetivando contratar empresa prestadora de serviços
de brigada de incêndio para atuar nas dependências da Sede do DNIT em Brasília/DF. A licitante
78/DIREX
50600.007067/2015-79
Aprovado
vencedora foi a empresa ZP Conservação e Limpeza Ltda. com o valor de R$1.889.266,00 (um
milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais) e para um prazo de doze
meses.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, inclusive a celebração dos contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, com o objetivo de contratar empresa para supervisionar a elaboração
79/DIREX
50600.016614/2016-98
Aprovado
dos projetos básico e executivo de engenharia e as obras de pavimentação na rodovia BR-235/BA. O
valor orçado é de R$13.902.543,74 (treze milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e quarenta e três
reais e setenta e quatro centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, inclusive a celebração dos contratos e de seus
81/DIREX
50600.019442/2016-12 respectivos aditivos e rescisões, visando contratar empresa para executar o encabeçamento da ponte
Aprovado
sobre o Rio Paranaíba, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Goiás, na rodovia BR352/MG/GO.
Alteração de razão social de empresa líder do Consórcio CONSLADEL–PRÓ, detentor do Contrato
nº. TT-1047/2013, 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
187/DIR
50600.093341/2013-52
Aprovado
sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas
rodovias BR/060/163/262/MS, lote 45. A empresa CONSLADEL Construtora Laços Detetores e
Eletrônica Ltda. passa a ser denominada CLD Construtora Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
Segundo termo aditivo para inclusão de cláusula específica, referente ao Contrato nº. TT-702/2014,
firmado com o Consórcio CONSTRUTOR EQUIPAV–MADECON–CONCRESOLO, responsável
por prestar serviços técnicos especializados de engenharia para elaborar projetos básico e executivo e
188/DIR
50600.081075/2013-15
Aprovado
executar as obras de implantação e pavimentação de ruas laterais, incluindo a transposição da rodovia
por obras de arte especiais, com melhoramentos e adequação de capacidade e segurança na rodovia
BR-364/RO. A cláusula a ser incluída, em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da
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189/DIR

50600.016940/2016-03

190/DIR

50600.028954/2013-19

191/DIR

50605.000018/2013-01

56/DAF

50600.005334/2016-54

057/DAF

50600.008079/2016-00

058/DAF

50600.016627/2016-67

União – TCU por meio do Acórdão nº. 2745/2015/Plenário, consiste em prever a responsabilidade
integral do Consórcio por toda a obra em questão, e não apenas pelas obras remanescentes que forem
executadas.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar e
aprovar a 2ª Revisão de Projeto em Fase de Obras, sem reflexo financeiro, e para lavrar e assinar o
termo aditivo resultante. Tal delegação refere-se ao Contrato nº. 09.01064/2013, firmado com o
Consórcio CASTELLAR–TV TÉCNICA–DALBA, responsável pelas obras relativas ao Programa
CREMA 2ª Etapa nas rodovias BR-163/280/PR.
Revisão de Projeto em Fase de Obras, com reflexo financeiro negativo no montante de R$859.954,54
(oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro
centavos); e avocação de competência para aprovar, lavrar e assinar o 2º termo aditivo de
rerratificação, reinício, restituição de setenta e oito dias de prazo e prorrogação por mais noventa dias,
referente ao Contrato nº. TT-00 00882/2014, firmado com a empresa Ethos Engenharia de
Infraestrutura S/A, responsável por executar as obras remanescentes de construção, incluindo obras de
arte especiais, na rodovia BR-135/MG.
Terceiro termo aditivo para rerratificação, alteração do percentual de participação das empresas
consorciadas, reinício, restituição de onze dias de prazo e prorrogação por mais trinta dias, tudo com a
necessária avocação de competência. Além das citadas alterações, o presente termo contempla
também a Revisão de Projeto em Fase de Obras, com preços novos e reflexo financeiro positivo no
montante de R$455.508,48 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e quarenta e
oito centavos), referente ao Contrato nº. SR-05-022/2014, firmado com o Consórcio CBV–
PAVISERVICE, responsável por executar obras de construção na rodovia BR-235/BA. A
participação da empresa CBV Construtora Ltda. passará de 90% para 99% e a da empresa
PAVISERVICE Ltda. passará de 10% para 1%.
Aumento de valor, no montante de R$92.761,20 (noventa e dois mil, setecentos e sessenta e um reais
e vinte centavos), oriundo de decisão exarada na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2016,
referente ao Contrato nº. 314/2016, firmado com a empresa 3R Locação de Veículos e Turismo Eireli,
responsável por prestar serviços continuados de condução de veículos oficiais (motoristas),
pertencentes à frota da sede do DNIT em Brasília/DF.
Aprovação para aderir à Ata de Registro de Preços nº. 06/2015, do Ministério da Defesa – Comando
do Exército, oriunda do Edital de Pregão Eletrônico nº. 06/2015, objetivando contratar a empresa
CVA Distribuidora de Papéis Eireli - ME, visando adquirir papel xerográfico formato A4. O valor
será de R$30.900,00 (trinta mil e novecentos reais).
Dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso XVI, combinado com o artigo 57, ambos da
Lei nº. 8.666/93, para contratar a empresa SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados,
com o objetivo de executar serviços técnicos especializados em administração de rede local e de longa
distância, acesso à infovia, de proteção à rede (firewall), certificação digital, desenvolvimento de
software, consultoria e processamento de dados, visando promover a continuidade e a evolução do
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059/DAF

50612.002871/2016-11

122/DPP

50600.016139/2016-50

123/DPP

50600.031909/2014-22

124/DPP

50600.075982/2014-14

125/DPP

50600.070404/2014-83

127/DPP

50600.033712/2013-47

128/DPP

50600.033708/2013-89

129/DPP

50600.033711/2013-01

estado atual do ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, incluindo dados como
serviço (quartzo).
Delegação de competência ao SR/GO/DF para licitar e contratar empresa especializada na prestação,
de forma contínua, de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada nas áreas físicas da sede
da Superintendência Regional no Estado de Goiás e no Distrito Federal, em suas Unidades Locais e
no posto de pesagem de Formosa/GO, para a guarda dos bens patrimoniais da instituição.
Autorização para que seja criado contorno rodoviário no município de Umbaúba/SE, na rodovia BR101/SE.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais noventa dias consecutivos, referente ao
Contrato nº. 935/2015, firmado com a empresa SPAZIO Engenharia Ltda. – EPP, responsável por
elaborar Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA para absorção,
implantação, pavimentação e adequação de capacidade, com melhoria da segurança e eliminação de
pontos críticos, na rodovia BR-242/BA (acesso ao Porto de Salvador – Via Ponte de Itaparica).
Primeiro termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais cento e cinquenta dias,
referente ao Contrato nº. PP-352/2015-00, firmado com empresa PROPLAN Serviços e Projetos,
responsável por executar projetos de engenharia, visando à recuperação, ao reforço e à reabilitação de
obras de arte especiais nas rodovias BR-364/365/MG, lote 4.
Primeiro termo aditivo para realizar modificações relativas ao Contrato nº. 1029/2014, firmado com o
Consórcio SAI–AEROIMAGEM, responsável por executar serviços técnicos especializados em
caracterização topográfica de infraestrutura de transporte na rodovia BR-020/DF, lote 4. As mudanças
em questão envolvem o encerramento da participação da empresa AEROIMAGEM no Consórcio e a
substituição de profissional ocupante do cargo de Coordenador de Campo, anteriormente vinculado à
empresa AEROIMAGEM, o qual será indicado pela empresa SAI – Serviços Aéreos Industriais
Especializados.
Primeiro termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação
de prazo por mais seiscentos e quinze dias, com reflexo financeiro no montante de R$2.414.731,46
(dois milhões, quatrocentos e catorze mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos),
referente ao Contrato nº. PP-677/2013, firmado com a empresa FISCAL Tecnologia e Automação
Ltda. para realizar a contagem de tráfego em pontos específicos da Malha Rodoviária Federal, lote 3.
Primeiro termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação
de prazo por mais seiscentos e quinze dias, com reflexo financeiro no montante de R$2.854.214,99
(dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e catorze reais e noventa e nove
centavos), referente ao Contrato nº. PP-675/2013, firmado com a empresa Velsis Sistema e
Tecnologia Viária Ltda. para realizar a contagem de tráfego em pontos específicos da Malha
Rodoviária Federal, lote 1.
Primeiro termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação
de prazo por mais seiscentos e quinze dias, com reflexo financeiro no montante de R$4.598.861,02
(quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos),
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130/DPP

50600.033709/2013-23

131/DPP

50600.033710/2013-58

36/DAQ

50600.010833/2016-63

37/DAQ

00784.000550/2016-24

23/DIF

50600.013145/2011-41

referente ao Contrato nº. PP-676/2013, firmado com a empresa Velsis Sistema e Tecnologia Viária
Ltda. para realizar a contagem de tráfego em pontos específicos na Malha Rodoviária Federal, lote 2.
Primeiro termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação
de prazo por mais seiscentos e quinze dias, com reflexo financeiro no montante de R$2.690.863,51
(dois milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos),
referente ao Contrato nº. PP-679/2013, firmado com a empresa VETEC Engenharia Ltda. para realizar
a contagem de tráfego em pontos específicos da Malha Rodoviária Federal, lote 5.
Primeiro termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação
de prazo, por mais seiscentos e cinco dias, com reflexo financeiro no montante de R$1.519.354,88
(um milhão, quinhentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),
referente ao Contrato nº. PP-678/2013, firmado com a empresa Velsis Sistemas e Tecnologia Viária
Ltda. para realizar a contagem de tráfego em pontos específicos da Malha Rodoviária Federal, lote 4.
Autorização para que seja publicada portaria que trata da definição do gabarito hidroviário como
premissa para o projeto geométrico de hidrovias.
Criação de grupo de trabalho com o objetivo de realizar estudo de viabilidade para instituir base
operacional relativa à Administração da Hidrovia do São Francisco – AHSFRA, na cidade de
Juazeiro/BA.
Quinto termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo por mais noventa dias corridos,
referente ao Contrato DIF nº. 1075/2014, firmado com a empresa EGIS Engenharia e Consultoria
Ltda., responsável por elaborar Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA
para solução dos conflitos urbanos com a ferrovia EF-277, no município de Curitiba/PR, no Ramal
Oeste, no Contorno Leste e no Ramal do município de Rio Branco do Sul/PR.
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