EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 31ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 31ª Reunião, realizada no dia 9/8/2016, com início às 9 horas e 54 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Recurso administrativo, interposto pela empresa ACCIONA Engenharia Ltda., pleiteando a
reconsideração da decisão da Diretoria Colegiada em sua 18ª Reunião, realizada em 1/6/2015, que
15/DG
50600.101811/2013-69 determinou a rescisão unilateral do Contrato nº. PP-480/2014, cujo objeto é a elaboração dos projetos
de engenharia relativos à recuperação, ao reforço e à reabilitação de obras de arte especiais na rodovia
BR-030/BA, lote 2.
Ratificação de homologação de licitação, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, pelo regime de execução empreitada por preço unitário e com critério de julgamento
maior desconto, atinente ao Edital nº. 048/2016-00. O objetivo é contratar empresa para realizar os
serviços de apoio técnico à fiscalização da elaboração dos projetos básico e executivo referentes à
95/DIREX
50600.055227/2014-13
execução das obras de derrocamento para implantação do canal de navegação na região dos Pedrais
(Pedral do Loureço), na hidrovia do Tocantins, no estado do Pará, lote único. O licitante vencedor foi
o Consórcio HIDROTOPO–CARUSO, pelo valor de R$13.525.920,29 (treze milhões, quinhentos e
vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos) e por um prazo de sessenta meses.
Ratificação da aprovação do Relato DIREX nº. 68/2016, de 7/6/2016, o qual apresentou a solicitação
para aprovar a lavratura de termo aditivo, com reflexo financeiro no montante de R$8.366.599,47
(oito milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e sete
centavos), referente ao Contrato nº. 1.151/2014, firmado com o Consórcio ACCENTURE–
DYNATEST, responsável por prestar serviços técnicos especializados no assessoramento em gestão
pública e em engenharia consultiva para atuação nas áreas de planejamento e gestão, com
96/DIREX
50600.075018/2014-88
aprimoramento dos mecanismos de governança e gerenciamento das demandas dos empreendimentos
e programas previstos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, constantes nos Planos
Plurianuais – PPAs de 2012 a 2015 e de 2016 a 2019. A ratificação se faz necessária, uma vez que a
Diretoria Colegiada, ao aprovar o Relato DIREX nº. 68/2016, recomendou que a Diretoria Executiva
encaminhasse o assunto à análise da Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT – PFE/DNIT,
como condição para aprovar o assunto, que retorna após tal manifestação.
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Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PB para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa especializada para executar o serviço
de apoio e assessoramento técnico, voltado ao planejamento e gerenciamento das obras nas rodovias
BR-104/230/PB. O valor orçado é de R$32.073.530,60 (trinta e dois milhões, setenta e três mil,
quinhentos e trinta reais e sessenta centavos).
Dispensa de licitação e adjudicação dos serviços remanescentes ao Consórcio BRASIL–MOTA–
ENGESUR, referente ao Contrato nº. TT-814/2013, cujo objeto é a elaboração dos projetos básico e
executivo e a execução das obras de adequação de capacidade na rodovia BR-381/MG (Norte),
incluindo duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de diversos segmentos,
lote 3.1. O prazo será de um mil cento e setenta e dias consecutivos.
Prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos, referente ao Termo de
Execução Descentralizada nº. TED-677/2014, firmado com o Ministério da Defesa/Exército
Brasileiro/1º BEC para executar os serviços relativos ao Programa CREMA 1ª Etapa na rodovia BR101/RN.
Prorrogação de prazo por mais cento e oitenta dias corridos, referente ao Termo de Compromisso nº.
TC-280/2007-00, firmado com o Estado do Mato Grosso do Sul, com a interveniência da Agência
Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL, para realizar a implantação, a pavimentação, os
melhoramentos e a restauração asfáltica na rodovia BR-359/MS.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$25.946,98 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis
reais e noventa e oito centavos), correspondente à trigésima oitava medição relativa ao Contrato nº.
PG-167/2000, firmado com a empresa J. Malucelli Construtora de Obras S.A., responsável por
executar as obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-476/PR e da travessia urbana de
Bocaiúva do Sul.
Prorrogação de prazo por mais cento e oitenta dias corridos, referente ao Termo de Compromisso nº.
TC-213/2008-00, firmado com o Estado do Mato Grosso do Sul, com a interveniência da Agência
Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL, para realizar a implantação, a pavimentação, os
melhoramentos e a restauração asfáltica na rodovia BR-359/MS.
Prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-080/2008-00, firmado com o Governo do Estado do Acre, tendo como
interveniente executor o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e
Aeroportuária do Estado do Acre – DERACRE, para realizar a construção de acessos e obras de arte
especiais sobre os rios Tarauacá, Envira, Diabinho, Purus e Juruá, nas rodovias BR-364/307/AC.
Rescisão unilateral, referente ao Contrato nº. 00 00610/2014, firmado com o Consórcio Grupo
ISOLUX CORSÁN S.A. para elaborar os projetos básico e executivo e executar as obras de
adequação de capacidade na rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo duplicação, melhoramentos e
ampliação de capacidade e segurança de diversos segmentos do trecho da Divisa ES/MG à MG/SP.
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Rescisão unilateral, referente ao Contrato nº. 00 00895/2013-00, firmado com o Consórcio GRUPO
ISOLUX CORSÁN S.A. para elaborar os projetos básico e executivo e executar as obras de
adequação de capacidade na rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo duplicação, melhoramentos e
ampliação de capacidade e segurança.
Avocação de competência, visando à formalização do 4º termo aditivo para rerratificação, reinício,
restituição de três dias e prorrogação de prazo por mais cento e trinta e seis dias, referente ao Contrato
nº. TT-828/2013, firmado com o Consórcio GRUPO ISOLUX–CORSÁN S.A., responsável por
elaborar os projetos básico e executivo e executar as obras de adequação de capacidade na rodovia
BR-381/MG (Norte), incluindo duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de
diversos segmentos do trecho da Divisa ES/MG à Divisa MG/SP.
Segundo termo aditivo para inclusão de preços novos, reinício, restituição de treze dias, prorrogação
de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias e Revisão de Projeto em Fase de Obras, com
reflexo financeiro positivo no montante de R$9.143.083,25 (nove milhões, cento e quarenta e três mil,
oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao Contrato nº. UT 06 01067/2013, firmado
com a empresa Construtora Brasil S.A., responsável por executar os serviços de implantação e
pavimentação na rodovia BR-146/MG.
Lavratura de Termo de Execução Descentralizada, a ser firmado com o Ministério da Defesa –
Comando do Exército, 8º Batalhão de Engenharia e Construção, para reconstrução da ponte de
madeira semipermanente sobre o Rio Xixé, no km 177 da rodovia BR-163/PA, em Santarém/PA, na
divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará. O valor orçado é de R$2.804.705,83 (dois milhões,
oitocentos e quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta e três centavos), e o prazo será de trezentos e
sessenta e cinco dias.
Aquisição de trinta assinaturas anuais da ferramenta de pesquisa de preços denominada “Banco de
Preços”, para atender às necessidades da Sede do DNIT, em Brasília/DF, e das Superintendências
Regionais, mediante inexigibilidade de licitação, visando contratar a empresa NP Capacitação e
Soluções Tecnológicas Ltda. para prestar os serviços, pelo valor de R$159.800,00 (cento e cinquenta
e nove mil e oitocentos reais) e por um prazo de doze meses.
Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
684/2014, firmado com a empresa Claro S.A., responsável por prestar os serviços telefônicos de saída
e entrada, em conformidade com o Plano Geral de Outorgas da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL. O valor anual do contrato permanecerá no montante de R$531.054,25
(quinhentos e trinta e um mil, cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Primeiro termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo por mais duzentos e quarenta dias,
referente ao Contrato nº. PP-359/2015-00, firmado com a empresa Finger & Sommer Engenharia e
Consultoria, responsável por executar projetos de engenharia relativos à recuperação, ao reforço e à
reabilitação de obras de arte especiais na rodovia BR-158/PR, lote 11.
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Terceiro termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo por mais noventa dias, referente ao
Contrato nº. PP-0636/2014, firmado com a empresa Spazio Urbanismo Engenharia Ltda., responsável
por executar projetos de engenharia relativos à recuperação, ao reforço e à reabilitação de obras de
arte especiais nas rodovias BR-174/401/RR, lote 5.
Sétimo termo aditivo para acréscimo de valor no montante de R$209.944,64 (duzentos e nove mil,
novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente ao Termo de
Compromisso nº. 003/2009-DAQ/DNIT, firmado com a Prefeitura Municipal de Japurá/AM, para
executar as obras e serviços visando à implantação de Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte –
IP4 no citado município.
Reconhecimento de dívida no valor de R$1.583.172,22 (um milhão, quinhentos e oitenta e três mil,
cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), referente ao período compreendido entre janeiro e
dezembro de 2008, correspondente a despesas com pessoal não abrangidas pelo Convênio nº.
007/2008-DAQ/DNIT, firmado com a Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR.
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