EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 36ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 36ª Reunião, realizada no dia 13/9/2016, com início às 9 horas e 55 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço,
atinente ao Edital nº. 270/2016-00, objetivando selecionar empresa para fornecer materiais de
consumo e de expediente em geral, por meio de Sistema de Registro de Preços, dividido em cinco
grupos, visando atender às necessidades da Sede do DNIT, em Brasília/DF. As licitantes vencedoras,
com os respectivos grupos e valores alcançados, são as seguintes: Papelaria Abra Comércio,
Informática e Distribuidora Eireli - ME, para o Grupo 1, pelo valor de R$234.050,20 (duzentos e
105/DIREX 50600.007907/2016-84 trinta e quatro mil, cinquenta reais e vinte centavos), e para o Grupo 3, pelo valor de R$269.156,76
Aprovado
(duzentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos); BSB
Soluções Comércio de Papelaria Informática Móveis Ltda., para o Grupo 2, pelo valor de
R$39.740,64 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos); e
LICITARIMOB Comércio e Serviços de Informática, para o Grupo 4, pelo valor de R$27.255,00
(vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), e para o Grupo 5, pelo valor de R$19.427,91
(dezenove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço,
atinente ao Edital nº. 267/2016-00, objetivando contratar empresa para executar os serviços de
106/DIREX 50600.015884/2015-09 manutenção (conservação/recuperação), referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO,
Aprovado
nas rodovias BR-156/210/AP. A licitante vencedora foi a empresa B.R.M. Empreendimentos Ltda.
pelo valor de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas - RDC, pelo regime de execução contratação integrada e com critério de julgamento menor
preço, atinente ao Edital nº. 091/2016-00, objetivando contratar empresa especializada para elaborar
107/DIREX 50600.067713/2014-76 os projetos básico e executivo e executar as obras remanescentes de duplicação e restauração, com
Aprovado
melhoramento da pista existente, incluindo obras de arte especiais, na rodovia BR-101/AL,
remanescentes dos lotes 4 e 5. O licitante vencedor foi o Consórcio BR-101/AL pelo valor de
R$419.000.000,00 (quatrocentos e dezenove milhões de reais).
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Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SC para analisar e
aprovar a 2ª Revisão de Projeto em Fase de Obras, com reflexo financeiro positivo no montante de
R$6.268.358,49 (seis milhões, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e
quarenta e nove centavos); e para lavrar e assinar o termo aditivo resultante, referente ao Contrato nº.
TT-1133/2012, firmado com a empresa Sulcatarinense Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e
Construções Ltda., responsável por executar as obras de adequação para ampliação de capacidade e
restauração na rodovia BR-163/SC.
Termo aditivo decorrente da readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
com redução de valor no montante de R$3.480.692,62 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil,
seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), referente ao Contrato nº. TT-280/2015,
firmado com a empresa CLD Construtora e Laços Detetores Eletrônica 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-156/210/AP, lote 114.
Sétimo termo aditivo para rerratificação e alteração do nome empresarial e do tipo societário da
empresa PACS – Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas Ltda., a qual passa a ser
denominada PACS – Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S.A. A alteração em comento
é referente ao Contrato nº. TT-801/2009-00, firmado com o Consórcio PACS–PLANSERVI–ENGER,
responsável por executar os serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento ao DNIT,
necessários ao acompanhamento de obras e serviços na rodovia BR-493/RJ.
Proposta de acréscimo na quantidade de postos contratados, com consequente aumento de valor no
montante de R$130.423,78 (cento e trinta mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito
centavos), referente ao Contrato nº. 155/2012, firmado com a empresa CONFEDERAL Vigilância e
Transporte de Valores Ltda., responsável por prestar serviços de vigilância e segurança patrimonial
armada e desarmada, incluindo o controle de circulação de pessoas na Sede do DNIT em Brasília/DF,
compreendendo toda a área interna e externa, com fornecimento de mão de obra e materiais.
Inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso
VI, ambos da Lei nº. 8.666/93, para promover a participação de duzentos servidores no evento que
congrega a 45ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), o 19º Encontro Nacional de Conservação
Rodoviária (ENACOR), a 5ª Expopavimentação e o 1º Forum Rodoviário, de Trânsito e de
Mobilidade, organizados pela Associação Brasileira de Pavimentação – ABPv, objetivando o
aprimoramento das competências e da formação continuada dos servidores do DNIT. O valor será de
R$20.000,00 (vinte mil reais) e a realização do evento em comento ocorrerá entre os dias 20 e 23 de
setembro de 2016, em Brasília/DF.
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Dispensa de licitação, em caráter emergencial, fundamentada no artigo 24, inciso IV, da Lei nº.
8.666/93, para contratar a empresa GAESAN Engenharia e Consultoria Técnica Ltda. – EPP,
objetivando a prestação de serviços de manutenção elétrica na Superintendência Regional no Estado
do Paraná. O valor será de R$15.885,00 (quinze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).
Quarto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
587/2012, firmado com a empresa Super Estágio Ltda. – ME, objetivando a prestação de serviços de
agente de integração para atuar como auxiliar na administração do programa de concessão de vagas de
estágio remuneradas, para estudantes de nível médio e superior, na Sede do DNIT em Brasília/DF, no
período compreendido entre 19/9/2016 e 19/9/2017.
Retificação do 3º termo aditivo relativo ao Contrato nº. 916/2014, aprovado na Reunião da Diretoria
Colegiada nº. 20, realizada em 24/5/2016, por meio do Relato nº. 046/2016/DAF, o qual tratou de
redução de valor em consequência da diminuição de postos contratados; e aprovação para lavrar o 4º
termo aditivo visando prorrogar por mais doze meses a vigência do Contrato em questão, firmado
com a empresa Atlântico Engenharia Ltda. O objeto é a prestação de serviços contínuos e
especializados de engenharia na área de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, de sistemas,
bem como a execução, sob demanda, de serviços eventuais na Sede do DNIT em Brasília/DF. Com a
citada retificação, o valor anual do Contrato passará a ser de R$8.323.469,92 (oito milhões, trezentos
e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), em face do
decréscimo de valor no montante de R$126.493,32 (cento e vinte seis mil, quatrocentos e noventa e
três reais e trinta e dois centavos), correspondente a 5,6724%.
Sétimo termo aditivo para rerratificação, adequação do cronograma físico-financeiro e prorrogação de
prazo, por mais duzentos e dez dias, sem reflexo financeiro, referente ao Contrato nº. PP-1085/201000, firmado com a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente, responsável por elaborar
Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental – RCA/PCA, referentes ao contorno
viário do município de Itaperuna/RJ, na rodovia BR-356/RJ.
Sexto termo aditivo para inclusão de cláusulas, referente ao Termo de Compromisso nº. 685/2013 –
DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo
para executar as obras no canal do Anhembi, no Rio Tietê, com vistas à eliminação de gargalos na
Hidrovia Tietê-Paraná, no estado de São Paulo. A inclusão será de parágrafos nas cláusulas “Da
Liberação de Recursos” e “Das Obrigações do Ente Federado Beneficiado”, deixando clara a
utilização dos rendimentos financeiros no custeio do valor principal, a questão dos reajustes dos
contratos do Termo e a definição do custeio da Revisão de Projeto em Fase de Obras.
Nono termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais duzentos e quarenta dias, referente ao
Contrato nº. 566/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio R. PEOTTA–HIDROTOPO–ENEFER,
responsável por desenvolver Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA e
elaborar os projetos básico e executivo de engenharia relativos à sinalização de margem, ao
balizamento, à dragagem e ao derrocamento da Hidrovia do Tapajós/Teles Pires/Juruena.
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