EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 32ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 32ª Reunião, realizada no dia 16/8/2016, com início às 15 horas e 34 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Proposta de expedição de portaria, visando definir competência para a gestão de receita, devendo cada
17/DG
50600.026885/2016-51 Diretoria Setorial realizar as estimativas de arrecadação de receitas orçamentárias e encaminhar tais
Aprovado
informações à Diretoria de Planejamento e Pesquisa para consolidação.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PE 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 fornecer os
seguintes materiais betuminosos: cimento asfáltico (CAP), asfáltico diluído (CM-30), emulsão
Retirado de
98/DIREX
50600.026776/2016-34 asfáltica (RR-1C), emulsão asfáltica (RR-2C) e emulsão asfáltica catiônica modificada por polímero
Pauta
elastomérico (RC-1C-E). A contratação em comento pretende atender às necessidades de manutenção
e conservação sob responsabilidade da Superintendência Regional no Estado de Pernambuco. O
orçamento previsto é de R$104.478.587,08 (cento e quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil,
quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos).
Termo aditivo para alteração de cláusulas do Termo de Compromisso nº. 004/1999-00, firmado entre
o Ministério dos Transportes, tendo como interveniente o DNIT, e a Secretaria de Estado dos
Negócios de Transportes, com a interveniência executora da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário
227/DIR
50600.001240/2002-19 S.A., em face dos dispositivos constantes no Decreto nº. 8.113/2013, de 30/9/2013, para que o Termo
Aprovado
se adeque à realidade quanto à condução e ao acompanhamento da execução pelo DNIT. O objeto do
citado Termo é a execução de projetos, obras e serviços necessários à implantação do Rodoanel
Metropolitano de São Paulo.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$148.002,78 (cento e quarenta e oito mil, dois reais e setenta
e oito centavos), decorrente de serviços executados no período de 1 a 31 de dezembro de 2014,
228/DIR
50600.342361/2015-24 relativos à 19ª medição vinculada ao Contrato nº. 00 00672/2012, firmado com a empresa INCORP
Aprovado
Consultoria Assessoria Ltda., responsável por executar os serviços de supervisão das obras de
duplicação e restauração dos acessos à ponte sobre o Canal das Laranjeiras, na rodovia BR-101/SC.
Inclusão de cláusula contratual, com vinculação de conta bancária, referente ao Contrato nº. SR-1601055/2012, firmado com a empresa Sulcatarinense Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e
229/DIR
50600.009941/2016-93
Aprovado
Construções Ltda., responsável por executar as obras de revitalização (recuperação, restauração e
manutenção), relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR-282/SC.
1

230/DIR

50600.027668/2016-89

231/DIR

50600.026955/2016-71

232/DIR

50600.016706/2016-78

233/DIRDIREX

50600.027669/2016-23

71/DAF

50600.014802/2016-81

72/DAF

50609.001191/2016-21

Delegação de competência e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para lavrar termo aditivo em
função da alteração da razão social da empresa Castellar Engenharia Ltda., a qual passa a ser
denominada Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda., detentora do Contrato nº. TT-1194/2014, cujo
objeto é a execução dos serviços referentes à manutenção, conservação e recuperação na rodovia BR468/RS.
Delegação de competência e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para lavrar termo aditivo
em função da alteração da razão social da empresa Strata Engenharia Ltda., a qual passa a ser
denominada Strata Engenharia Eireli., detentora do Contrato nº. TT-00381/2013, cujo objeto é a
execução de serviços de apoio técnico à citada Superintendência e a suas respectivas Unidades Locais
na supervisão das obras do Programa CREMA e demais obras de manutenção nas rodovias BR494/369/MG.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/GO/DF para representar o
DNIT nos procedimentos de análise e aprovação da 3ª Revisão de Projeto em Fase de Obras, com
reflexo financeiro positivo estimado em R$1.994.431,85 (um milhão, novecentos e noventa e quatro
mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos); e para lavrar e assinar o termo aditivo
resultante relativo ao Contrato nº. 12.00012/2013, firmado com a empresa JM Terraplenagem
Construções Ltda., responsável por executar as obras de revitalização (recuperação, restauração e
manutenção) do Programa CREMA 2ª Etapa, nas rodovias BR-040/251/GO/DF.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/GO/DF, visando à
contratação de empresa para prestar serviços especializados de assessoria técnica voltados ao
planejamento e acompanhamento dos empreendimentos pertencentes ao Programa CREMA e de
manutenção rodoviária, constantes nos Planos Plurianuais – PPAs de 2012 a 2015 e de 2016 a 2019.
O custo estimado é de R$6.220.873,08 (seis milhões, duzentos e vinte mil, oitocentos e setenta e três
reais e oito centavos).
Celebração de Termo de Autorização de Uso, a ser firmado com a empresa OI S.A., para instalação de
uma Estação de Rádio Base – ERB, na torre 2 da Sede do DNIT em Brasília/DF. O valor anual a ser
recolhido aos cofres públicos pela citada empresa será de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
Delegação de competência ao SR/PR para realizar procedimento licitatório, por meio de pregão, com
o objetivo de contratar empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de
vigilância armada nas áreas físicas da Sede da citada Superintendência e nas Unidades Locais de
Campo Mourão e Foz do Iguaçu. O valor anual estimado é de R$2.177.719,20 (dois milhões, cento e
setenta e sete mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos).

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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73/DAF

50600.007318/2016-04

155/DPP

50600.005555/2009-01

156/DPP

50616.000687/2002-93

157/DPP

50600.000698/2009-19

158/DPP

50600.066408/2013-86

Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 03/2015 do Ministério da Defesa – Comando Militar do
Planalto, oriunda do Pregão Eletrônico nº. 03/2015, promovido pelo 1º Regimento de Cavalaria de
Guarda do Comando Militar do Planalto do Exército Brasileiro – Ministério da Defesa, objetivando
contratar a empresa TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informação S.A. para realizar os serviços
de modernização administrativa, visando atender às necessidades da Sede do DNIT, em Brasília/DF.
O valor será de R$3.941.175,00 (três milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e cinco
reais), e o prazo, de doze meses.
Quarto termo aditivo para reinício e rescisão amigável, referente ao Contrato nº. SR-RO/AC
1.0.00.0467/2010-00, firmado com o Consórcio ASTEC–PROGAIA–JDS, responsável por elaborar
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e projetos básico e executivo de engenharia, para
subsidiar as obras de implantação e pavimentação dos contornos rodoviários norte e sul de Porto
Velho, localizados nas rodovias BR-319/364/RO.
Sétimo termo aditivo para reinício, restituição de quarenta e seis dias de prazo e rescisão amigável,
referente ao Contrato nº. PD/16-003/2000-00, firmado com a empresa Iguatemi Consultoria e
Serviços de Engenharia, responsável por elaborar o projeto executivo de engenharia da rodovia BR285/SC.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/ES para realizar toda a
gestão do Contrato nº. 829/2009, abrangendo aprovação, lavratura e assinatura dos respectivos termos
aditivos, o qual foi firmado com a empresa ECOPLAN Engenharia, responsável por elaborar Estudo
de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), Plano Básico Ambiental
(PBA) e Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), visando ao licenciamento ambiental relativo
às obras de duplicação na rodovia BR-262/ES.
Rescisão unilateral do Termo de Compromisso nº. 1164/2013, firmado com a Universidade do Estado
da Bahia – UNEB para elaborar o plano básico relativo à revitalização do Componente Quilombolas –
Quilombo Pitanga dos Palmares, e o programa de construção de casas, incluindo os serviços de
arqueologia e o assessoramento às atividades do processo de desapropriação, correspondentes ao
Contorno Ferroviário de Camaçari/BA.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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