EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 29ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT

A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 29ª Reunião, realizada no dia 26/7/2016, com início às 9 horas e 41 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação na modalidade de pregão eletrônico, pelo regime de execução empreitada por
preço unitário e do tipo menor preço, objetivando contratar empresa para executar os serviços de
86/DIREX
50600.015884/2015-09 manutenção (conservação/recuperação), relativos ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO,
Aprovado
na rodovia BR-156/210/AP. O valor orçado é de R$2.123.009,59 (dois milhões, cento e vinte e três
mil, nove reais e cinquenta e nove centavos).
Realização de licitação na modalidade de pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços e do
tipo menor preço por grupo, objetivando selecionar empresa para fornecer materiais de consumo e de
expediente em geral, divididos nos seguintes grupos: Grupo 1: papéis; Grupo 2: escrita; Grupo 3:
87/DIREX
50600.007907/2016-84
Aprovado
acondicionamento e embalagens; Grupo 4: eletrônico e processamento de dados; e Grupo 5: proteção
individual. O valor orçado é de R$738.207,94 (setecentos e trinta e oito mil, duzentos e sete reais e
noventa e quatro centavos).
Realização de licitação na modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço para cada lote,
objetivando contratar empresa para prestar serviços técnicos especializados voltados à caracterização
funcional das seguintes rodovias federais: Lote 1: AC, AM, AP, PA, RO, RR e TO; Lote 2: CE, MA,
88/DIREX
50600.003452/2016-28
Aprovado
PI e RN; Lote 3: AL, BA, PB, PE e SE; Lote 4: ES, MG, RJ e SP; Lote 5: PR, SC e RS; Lote 6: DF,
GO, MT e MS; e Lote 7: Nacional. O valor orçado é de R$ 9.275.076,90 (nove milhões, duzentos e
setenta e cinco mil, setenta e seis reais e noventa centavos).
Realização de licitação na modalidade de pregão eletrônico, com critério de julgamento menor preço e
pelo regime de execução empreitada por preço global, objetivando contratar empresa para executar os
serviços relativos ao Programa CREMA, incluindo a recuperação e a manutenção do pavimento das
89/DIREX
50600.011399/2015-58
Aprovado
pistas de rolamento e dos acostamentos, e a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa
de domínio das rodovias BR-156/210/AP. O valor orçado é de R$116.558.932,96 (cento e dezesseis
milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).
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90/DIREX

50600.009315/2015-16

91/DIREX

50600.009952/2015-92

208/DIR

50600.019951/2016-37

209/DIR

50600.020120/2016-16

210/DIR

50600.021543/2016-45

211/DIR

50600.006420/2015-01

Ratificação de homologação de licitação, na modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço,
atinente ao Edital nº. 130/2016-00, objetivando selecionar empresa para prestar serviço de gestão de
fornecimento de combustíveis, com vistas ao abastecimento da frota de veículos oficiais pertencentes
à Sede do DNIT, em Brasília/DF, e de fornecimento de sistema alternativo de energia – Grupo
Gerador, mediante a implantação, a manutenção e a administração de sistema informatizado e
integrado aos pontos de abastecimento, a serem disponibilizados pela empresa, por meio do sistema
de cartão magnético com monitoramento da frota de veículos, em tempo real. A licitante vencedora
foi a empresa TRIVALE Administração Ltda. com o valor de R$224.292,09 (duzentos e vinte e
quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e nove centavos), por um prazo de doze meses.
Ratificação de licitação deserta, atinente ao Edital nº. 131/2016-00, considerando que não houve
apresentação de propostas pelas licitantes, para o citado edital. O objeto da licitação era a contratação
de pessoa jurídica para prestar serviços de gestão de manutenção de veículos da frota de automóveis,
pertencentes à Sede do DNIT, em Brasília/DF, com administração, controle e operação de sistema
informatizado via internet, por meio de redes de estabelecimentos credenciados para os serviços de
manutenção preventiva e corretiva, e com o necessário fornecimento de peças e acessórios de
reposição.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar o termo de alteração de razão social, referente ao Contrato nº. SR/PR-01064/2013-00,
firmado com o Consórcio CASTELLAR–TV TÉCNICA–DALBA, responsável por executar as obras
de revitalização (recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa,
nas rodovias BR-163/280/PR, lote 4.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para representar o
DNIT nos procedimentos de análise e aprovação de rescisão contratual, e para lavrar e assinar o termo
aditivo resultante, relativo ao Contrato nº. 06.00045/2013, firmado com o Consórcio VILASA–PSO,
responsável por executar as obras de restauração, recuperação e manutenção, referentes ao Programa
CREMA 1ª Etapa (5 anos), na rodovia BR-365/MG.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para representar o
DNIT nos procedimentos de análise e aprovação de rescisão contratual, e para lavrar e assinar o termo
aditivo resultante, relativo ao Contrato nº. 06.00043/2013, firmado com a empresa PAVOTEC –
Pavimento Terraplenagem Ltda., responsável por executar as obras de restauração, recuperação e
manutenção, referentes ao Programa CREMA 1ª Etapa (5 anos), na rodovia BR-365/MG.
Readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em função da aceitação do
projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-279/2015, firmado com a empresa SINALTA
PROPISTA Sinalização, Segurança e Comunicação Visual 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-163/230/PA, lote 113.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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212/DIR

50600.048143/2014-15

66/DAF

50600.009876/2016-04

139/DPP

50600.012133/2014-41

145/DPP

50611.002487/2016-11

146/DPP

50600.017323/2016-17

24/DIF

50600.016605/2015-16

25/DIF

50600.016605/2015-16

Revogação da delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes, constante na
Portaria/DG nº. 1.835, de 19/11/2015, publicada no Boletim Administrativo nº. 056, de 20/11/2015; e
nova solicitação de delegação de competência ao SR/RS para analisar e aprovar o termo aditivo de
supressão contratual, referente ao Contrato nº. TT-500/2014, firmado com a empresa SIGNASUL
Engenharia e Sinalização 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-285/386/377/480/RS, lote 89.
Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 010/2015, promovida pela Secretaria de Portos da Presidência
da República, objetivando contratar a empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda. para fornecer
solução de gerenciamento de contratos administrativos, incluindo a aquisição de licenças de uso e a
prestação de serviços afins de instalação, treinamento de usuários, suporte técnico e manutenção e
apoio estratégico, com a finalidade de atender às necessidades da Sede do DNIT, em Brasília/DF, e
das Superintendência Regionais. O valor será de R$23.291.500,00 (vinte e três milhões, duzentos e
noventa e um mil, quinhentos reais), por um prazo de doze meses.
Revogação da Portaria nº. 495, de 27/3/2014, que institui os Núcleos Regionais de Desapropriação e
Reassentamento – NRDR, no âmbito das Superintendências Regionais, uma vez que o novo
Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução nº. 26, de 5/5/2016, criou o Serviço de
Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente para responder pelas atividades acima
mencionadas nas Regionais.
Alteração de status do segmento 174BMT0010, passando de Planejado (PLA) para Leito Natural
(LEN), e incorporação de trecho estadual à malha rodoviária federal, na rodovia BR-174/MT.
Convalidação dos atos praticados pelo SR/MG com relação à edição das Portarias nº. 24, de 2/2/2016,
e nº. 58, de 14/3/2016. Os referidos atos administrativos estão relacionados à aprovação dos projetos
de recuperação e manutenção, concernentes ao Programa CREMA – 5 anos, nas seguintes rodovias:
BR-146/459/MG (Contrato nº. TT-380/2013-00, firmado com a empresa Consol Engenheiros
Consultores; e nº. TT-268/2011-00, firmado com o Consórcio de Gerenciamento do Programa
CREMA – Gerenciadora PROCREMA – Consórcio DYNATEST–STE); e BR-251/MG (Contrato nº.
TT-382/2013, firmado com a empresa ALTA Engenharia de Infraestrutura; e nº. TT-268/2011,
firmado com o Consórcio de Gerenciamento do Programa CREMA – Gerenciadora PROCREMA –
Consórcio DYNATEST–STE).
Celebração de Acordo de Cooperação Técnica, a ser firmado entre o DNIT e o Instituto de Engenharia
de São Paulo, para viabilizar a implantação do Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias – INPF. O
acordo terá vigência de cinco anos, sem repasse de recursos.
Celebração de Acordo de Cooperação Técnica, a ser firmado entre o DNIT e a VALEC Engenharia,
Construção e Ferrovias S.A., para viabilizar a implantação do Instituto Nacional de Pesquisas
Ferroviárias – INPF. O acordo terá vigência de cinco anos, sem repasse de recursos.
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Aprovado
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