EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 27ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 27ª Reunião, realizada no dia 12/7/2016, com início às 12 horas e 03 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Proposta de aprovação de revisão das Metas Institucionais, referentes ao período compreendido entre
80/DIREX
50600.009673/2015-29
Aprovado
1º de setembro de 2015 e 31 de agosto de 2016.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para analisar e
aprovar a 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obras e para lavrar e assinar o termo aditivo resultante.
192/DIR
50600.017325/2016-14 Tal delegação refere-se ao Contrato nº. 10.01155/2014, firmado com o Consórcio CIDADE–
Aprovado
GEOTTEC, responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e por executar as
obras de implantação de passarelas para pedestres na rodovia BR-392/RS.
Prorrogação de prazo por mais duzentos e quarenta e três dias consecutivos, referente ao Convênio nº.
TT-281/2007-00, firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina, com a interveniência da
193/DIR
50600.011668/2007-76 Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIE e do Departamento Estadual de Infraestrutura –
Aprovado
DEINFRA, visando executar obras de construção e pavimentação do acesso rodoviário que liga o
município de Ilhota/SC à rodovia BR-470/SC, incluindo a construção de ponte sobre o Rio Itajaí-Açu.
Termo aditivo para alterar a constituição, composição e liderança do Consórcio COTRELCONSTRUBRÁS-CBEMI, detentor do Contrato nº. TT-00728/2013, cujo objeto é a execução das
obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA 2ª
Etapa, nas rodovias BR-285/158/RS. O Consórcio solicitou autorização para substituir a empresa
CBEMI Construtora Brasileira e Mineradora Ltda. pela empresa LCM Construção e Comércio S/A e
194/DIR
50610.002535/2015-08 para alterar a liderança, que ficará a cargo da empresa CONSTRUBRÁS Construtora de Obras
Aprovado
Rodoviárias Ltda. Com a nova composição, o percentual de participação de cada consorciada passa a
ser o seguinte: a empresa Cotrel Terraplenagem e Pavimentações Ltda. passará de 35% para 34%; a
empresa LCM Construção e Comércio Ltda., nova partícipe no Consórcio, mantém os 30% detidos
pela empresa CBEMI; e a empresa CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda. passará
de 35% para 36%.
Segundo termo aditivo para rerratificação, reinício, restituição de sessenta e nove dias, prorrogação de
prazo por mais noventa dias, e Revisão de Projeto em Fase de Obras, com reflexo financeiro positivo
no montante de R$7.873.431,39 (sete milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e
195/DIR
50605.000019/2013-48
Aprovado
um reais e trinta e nove centavos), referente ao Contrato nº. SR-05/00021/2014, firmado com a
empresa TOP Engenharia Ltda., responsável por executar as obras de construção na rodovia BR235/BA.
1

196/DIR

50600.038272/2014-03

197/DIR

50600.002425/2014-76

198/DIR

50600.020050/2016-98

060/DAF

50611.002142/2016-67

061/DAF

50600.038170/2014-80

062/DAF

50600.016148/2015-60

063/DAF

50600.012769/2016-55

135/DPP

50600.015779/2014-81

Readequação de cronograma físico-financeiro e de critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-496/2014, firmado com o Consórcio SINASC–
PROJEVIAS, 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 BR101/293/471/RS, lote 85.
Readequação de cronograma físico-financeiro e de critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-032/2014, firmado com o Consórcio SINASC–
PROJEVIAS, 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 BR158/386/392/468/472/RS, lote 64.
Convalidação do ato de autorização, expedido pelo Diretor-Geral, para início das obras de construção
do trecho rodoviário Timbé do Sul/SC à Divisa SC/RS, na rodovia BR-285/SC. As obras estão
contempladas pelo Contrato nº. 16 00840/2013, firmado com o Consórcio SETEP–IVAI–SOTEPA
para elaborar os projetos básico e executivo e executar as obras de implantação na citada rodovia,
incluindo o contorno ao município de Timbé do Sul.
Devolução de imóvel localizado na Avenida Sete de Setembro, nº. 1.149, no município de Alto
Garças/MT, à Secretaria do Patrimônio da União – SPU. A propriedade em questão encontra-se
atualmente sob a gestão da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso.
Aprovação de Instrução Normativa para regulamentar a utilização dos imóveis residenciais da União
que se encontram sob a responsabilidade do DNIT.
Termo aditivo para aumento de valor no montante de R$230.203,08 (duzentos e trinta mil, duzentos e
três reais e oito centavos), oriundo de decisão exarada pela Convenção Coletiva de Trabalho – CCT
de 2015, referente ao Contrato nº. 922/2015, firmado com a empresa Fortaleza Serviços Empresariais
Ltda. O objeto do citado contrato é a prestação de serviços continuados de copeiragem na Sede do
DNIT em Brasília/DF, que compreendem o fornecimento de mão de obra, uniformes e o emprego de
equipamentos necessários à execução dos serviços, além do provimento, sob demanda, de materiais
de consumo e materiais de consumo duráveis.
Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 131/2015, do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro,
oriunda do Edital de Pregão Eletrônico nº. 014/2015, objetivando contratar a empresa Forma Office
Comércio de Móveis e Interiores Ltda. para prestar serviços de confecção e instalação de divisórias e
armários. O valor será de R$2.299.170,00 (dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e
setenta reais).
Segundo termo aditivo para readequação dos quantitativos do quadro de produtos, com reflexo
financeiro no montante de R$2.691.597,66 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e
noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), referente ao Contrato nº. TT-920/2014-00, firmado
com o Consórcio Desapropriação Brasil. O objeto do citado contrato é a prestação de serviço de
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136/DPP

50600.004726/2008-96

137/DPP

50600.007319/2016-41

138/DPP

50600.017180/2014-81

38/DAQ

50600.002142/2007-03

consultoria técnica especializada na área de engenharia e tecnologia da informação para elaboração
e/ou levantamento de elementos, visando ao exame analítico, por parte da Administração Pública
Federal, de peças técnicas concernentes aos serviços de desapropriação e reassentamento realizados
no âmbito da Coordenação de Desapropriação e Reassentamento da Diretoria de Planejamento e
Pesquisa – DPP.
Décimo primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias,
sem reflexo financeiro, referente ao Termo de Compromisso nº. PP-061/2008, firmado com a
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, com a interveniência do Governo
do Estado de Mato Grosso, para realizar os serviços de gerenciamento, assessoria técnica, supervisão
e implantação de programas ambientais na rodovia BR-158/MT.
Autorização para criar contorno rodoviário abrangendo os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia,
ambos no estado do Acre, como integrante da rodovia BR-317/AC; e incluí-lo no Sistema Federal de
Viação – SFV.
Encerramento do Termo de Compromisso nº. PP-543/2014-DPP, firmado com o Governo do Estado
do Mato Grosso, com a interveniência da Secretaria de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, em
decorrência do pouco avanço dos serviços pactuados, não havendo motivos para sua continuidade. O
objeto do citado termo é a elaboração de Estudo de Componente Indígena – ECI e de Plano Básico
Ambiental Indígena – PBAI, relativos às terras indígenas Parque do Xingu, Pequizal do Naruvotu,
Batovi, Ikpeng, Pimentel Barbosa e Marechal Rondon, visando à obtenção das licenças prévia e de
instalação referentes às obras de pavimentação na rodovia BR-242/MT (Nova Ubiratã – Querência).
Décimo primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias,
referente ao Convênio nº. 306/2007-DAQ/DNIT, firmado com a Prefeitura Municipal de
Caracaraí/RR para executar obras e serviços relativos à Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte
– IP4 no citado município.
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