EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 28ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 28ª Reunião, realizada no dia 19/7/2016, com início às 10 horas e 03 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/ES para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, inclusive a celebração dos contratos e de seus
82/DIREX
50600.019940/2016-57 respectivos aditivos e rescisões, com o objetivo de contratar empresa para executar os serviços de
Aprovado
manutenção, reforma e expansão da sinalização semafórica, com fornecimento e reposição de
equipamentos, peças e materiais, nas rodovias federais do citado estado.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RJ 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 executar os serviços de
83/DIREX
50607.003259/2016-27
Aprovado
reabilitação, recuperação, reforço e adequação de cinco Obras de Artes Especiais – OAE, na rodovia
BR-465/RJ. O valor orçado é de R$14.933.464,20 (catorze milhões, novecentos e trinta e três mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos).
Realização de licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, objetivando
contratar empresa especializada para executar os serviços de restaurante e lanchonete, mediante
84/DIREX
50600.001784/2016-78 concessão administrativa de uso de área pública onerosa, nas dependências da Sede do DNIT em
Aprovado
Brasília/DF, com utilização das instalações e dos equipamentos existentes, para fornecimento de
alimentos. O prazo é de doze meses.
Realização de licitação sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC,
na forma eletrônica, pelo regime de execução contratação integrada e com critério de julgamento
85/DIREX
50600.060419/2014-33
Aprovado
menor preço, objetivando contratar empresa para desenvolver os projetos básico e executivo e
executar as obras de melhoramento, atualização e pavimentação na rodovia BR-156/AP, lotes 2 e 3.
Readequação do cronograma físico-financeiro de pagamento, em função da aceitação do projeto
executivo, referente ao Contrato nº. TT-1082/2013, firmado com o Consórcio TGA VIAS, tendo
como líder a empresa TGA Tecnologia S.A., responsável por elaborar os projetos básico e executivo
199/DIR
50600.095688/2013-30
Aprovado
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 – BRLegal, nas rodovias BR-116/230/304/CE, lote 49.
Proposta de alteração da Instrução de Serviço nº. 02, de 21 de janeiro de 2016, que versa sobre o
200/DIR
50600.001714/2015-39 reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, decorrente do acréscimo dos custos de aquisição de
Aprovado
materiais asfálticos.
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201/DIR

50600.014348/2014-05

202/DIR

50600.047211/2014-29

203/DIR

50600.017297/2016-27

204/DIR

50600.019492/2016-91

205/DIR

50600.075154/2013-97

Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, com aumento do valor em
função da aceitação do projeto executivo, no montante de R$491.925,70 (quatrocentos e noventa e um
mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), referente ao Contrato nº. TT-134/2014,
firmado com a empresa SINATRAF Engenharia Comércio 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-163/272/277/280/467/469/PR, lote 71.
Segundo termo aditivo para rerratificação e dissolução do Consórcio STRATA–DIREÇÃO, detentor
do Contrato nº. 00 00613/2014, cujo objeto é a execução dos serviços de supervisão das obras de
duplicação e de melhoramentos para adequação de capacidade e segurança, incluindo a construção, a
instalação de sistemas operacionais e a operação provisória dos túneis do Rio Piracicaba (pistas da
direita e da esquerda), de Antônio Dias e Prainha, na rodovia BR-381/MG (Norte), subdivididos em
cinco lotes. A empresa STRATA Engenharia Eireli deixará de fazer parte do referido Consórcio,
restando somente a empresa Direção Consultoria e Engenharia Ltda. com 100% de participação.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para representar o
DNIT nos procedimentos de análise e aprovação da 2ª Revisão de Projeto em Fase de Obras, com
reflexo financeiro positivo no montante de R$1.501.046,28 (um milhão, quinhentos e um mil,
quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), além de lavrar e assinar o termo aditivo resultante
relativo ao Contrato nº. 10.00091/2015, firmado com o Consórcio ICCILA–TV Técnica, responsável
por executar as obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção), referentes ao
Programa CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR-290/RS.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para representar o
DNIT nos procedimentos de análise e aprovação da 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obras, com
reflexo financeiro positivo no montante de R$1.802.317,16 (um milhão, oitocentos e dois mil,
trezentos e dezessete reais e dezesseis centavos), além de lavrar e assinar o termo aditivo resultante
relativo ao Contrato nº. 10.00871/2014, firmado com a empresa HHTEC Comércio e Serviços Ltda.,
responsável por executar os serviços de operação, monitoramento e manutenção do túnel do Morro
Alto, na rodovia BR-101/RS.
Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-932/2013, firmado com o Consórcio TRANSINAL–
NASMAN, tendo como líder a empresa NASMAN Indústria, Comércio e Construções 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, na rodovia BR-251/MG, lote 27.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

2

207/DIR

50600.037582/2013-11

064/DAF

50600.018855/2016-71

065/DAF

50600.027561/2013-98

141/DPP

50600.033037/2013-56

142/DPP

50600.000764/2015-07

143/DPP

50600.041749/2014-20

144/DPP

50600.020145/2016-10

Quinto termo aditivo, decorrente do aumento de valor em função do 1º relatório de Revisão de Projeto
em Fase de Obras, com reflexo financeiro positivo, a preços iniciais, no montante de R$12.286,090,56
(doze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, noventa reais e cinquenta e seis centavos), referente ao
Contrato nº. TT-136/2015-00, firmado com a empresa VILASA Construtora Ltda., responsável pelos
serviços relativos ao Programa CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR-365/MG.
Proposta de deslocamento de data do fim do ciclo dos servidores João Felipe Lemos Cunha e Fabrício
Botelho de Araújo, em decorrência da aplicação das disposições do artigo 8º da Portaria MT nº.
240/2012, alterada pela Portaria MT nº. 248/2012, nos processos de progressão e promoção, em
virtude das datas fixadas para sua ocorrência.
Inexigibilidade de licitação para contratar a empresa Palisade Brasil Comercializadora de Softwares
Ltda., para aquisição de cinco licenças stand-alone de uso do software Decision Tools Suite 6.1 –
Industrial, incluindo o @Risk, para solução de gerenciamento de risco, visando atender às
necessidades da Sede do DNIT em Brasília/DF. O valor será de R$61.250,00 (sessenta e um mil,
duzentos e cinquenta reais), e o prazo, de doze meses.
Primeiro termo aditivo para adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação de prazo, por
mais trezentos e sessenta dias, com reflexo financeiro negativo no montante de R$2.094.934,72 (dois
milhões, noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), referente
ao Termo de Execução Descentralizada nº. 539/2014, firmado com a Universidade Federal do Paraná
– UFPR, responsável por desenvolver e aplicar metodologia de avaliação objetiva das condições
funcionais e estruturais de obras de arte especiais.
Segundo termo aditivo para rerratificação, prorrogação de prazo por mais cento e vinte dias,
vinculação de nota de empenho e aumento da parcela de reajustamento, gerando um acréscimo no
montante de R$2.828,56 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos),
referente ao Contrato nº. PP-354/2015-00, firmado com a empresa FINGER & SOMMER Engenharia
Consultoria, responsável por elaborar os projetos de engenharia relativos à recuperação, reforço e
reabilitação de obras de arte especiais na rodovia BR-459/SP.
Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais sessenta dias, referente ao Contrato nº. PP0638/2014, firmado com a empresa SPAZIO Urbanismo Engenharia, responsável por elaborar os
projetos de engenharia relativos à recuperação, ao reforço e à reabilitação de obras de arte especiais,
na rodovia BR-414/GO, lote 7.
Alteração do traçado da rodovia BR-420/BA, de forma a contemplar uma possível ligação a seco
entre Salvador e a Ilha de Itaparica.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

3

39/DAQ

50608.000371/2015-15

40/DAQ

50608.000369/2015-46

41/DAQ

50608.000372/2015-60

042/DAQ

50608.000368/2015-00

43/DAQ

50600.015459/2016-92

Termo aditivo para sub-rogação, prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias e
acréscimo de valor no montante de R$3.774.006,56 (três milhões, setecentos e setenta e quatro mil,
seis reais e cinquenta e seis centavos), referente ao Contrato nº. 003/2012 – AHRANA/DNIT, que tem
como objeto realizar os serviços de manutenção e conservação do balizamento fixo e flutuante
existente no Rio Paraná, seus formadores e afluentes no reservatório da UHE Engenheiro Sérgio
Motta (Porta Primavera), trecho III. A sub-rogação em comento será feita pela Superintendência
Regional no Estado de São Paulo à Administração da Hidrovia do Paraná – AHRANA/DNIT.
Termo aditivo para sub-rogação, prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias e
acréscimo de valor no montante de R$2.877.546,85 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente ao Contrato nº. 002/2012AHRANA/DNIT, que tem como objeto realizar os serviços de manutenção e conservação do
balizamento fixo e flutuante existente no Rio Paraná, seus formadores e afluentes no trecho
compreendido entre o canal de acesso à Ponte Ayrton Senna e o reservatório da UHE Engenheiro
Sérgio Motta (Porta Primavera), trecho II. A sub-rogação em comento será feita pela
Superintendência Regional no Estado de São Paulo à Administração da Hidrovia do Paraná –
AHRANA/DNIT.
Termo aditivo para sub-rogação, prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias e
acréscimo de valor no montante de R$2.698.699,80 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil,
seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), referente ao Contrato nº. 004/2012AHRANA/DNIT, que tem como objeto realizar os serviços de manutenção e conservação do
balizamento fixo e flutuante existente no Rio Paraná, seus formadores e afluentes no reservatório da
UHE de Ilha Solteira, trecho IV. A sub-rogação em comento será feita pela Superintendência
Regional no Estado de São Paulo à Administração da Hidrovia do Paraná – AHRANA/DNIT.
Termo aditivo para sub-rogação, prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias e
acréscimo de valor no montante de R$2.388.945,22 (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil,
novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente ao Contrato nº. 001/2012AHRANA/DNIT, que tem como objeto realizar os serviços de manutenção e conservação do
balizamento fixo e flutuante existente no Rio Paraná, seus formadores e afluentes, no trecho entre o
reservatório da UHE de Itaipu até o canal de acesso à Ponte Ayrton Senna, trecho I. A sub-rogação
em comento será feita pela Superintendência Regional no Estado de São Paulo à Administração da
Hidrovia do Paraná – AHRANA/DNIT.
Celebração de contratação emergencial, no âmbito da Administração da Hidrovia do Paraná –
AHRANA/DNIT, visando realizar os serviços de apoio técnico e administrativo às atividades da
Administração Hidroviária em comento. O valor será de R$836.607,77 (oitocentos e trinta e seis mil,
seiscentos e sete reais e setenta e sete centavos); e o prazo, de cento e oitenta dias a partir da
expedição da ordem de serviço.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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45/DAQ

50600.040895/2013-57

Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais setecentos e trinta e seis dias, passando
sua vigência para 31/7/2018, referente ao Termo de Compromisso nº. 771/2013-DAQ/DNIT, firmado
com a Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo, responsável pelas
obras de ampliação do canal da ponte da rodovia SP-425.

Aprovado
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