EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 40ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 40ª Reunião, realizada no dia 11/10/2016, com início às 10 horas e 43 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para a realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
115/DIREX 50600.035106/2016-17 respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para elaborar os projetos básico e
Aprovado
executivo de engenharia e executar as obras para recuperação de contenção e terrapleno na rodovia
BR-116/RS.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
116/DIREX 50600.033705/2016-98
Aprovado
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para elaborar os projetos básico e
executivo de engenharia e executar as obras remanescentes na rodovia BR-448/RS.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço,
atinente ao Edital nº. 174/2016-00, objetivando contratar empresa especializada para revisar o projeto
executivo de engenharia relativo aos trechos compreendidos entre as estacas 0+0,00 e 255 e entre as
117/DIREX 50600.015144/2015-64
Aprovado
estacas 255 e 443+7, existentes no contorno ferroviário de São Francisco do Sul/SC, na ferrovia EF485. A licitante vencedora foi a empresa PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., pelo
valor de R$1.435.600,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC e com critério de julgamento menor preço, atinente ao Edital nº. 209/2016-00,
objetivando realizar a contratação integrada de empresa para desenvolver os projetos básico e
118/DIREX 50600.029395/2014-45 executivo e executar as obras e todas as demais operações necessárias e suficientes referentes à
Aprovado
entrega final de doze pontes, na rodovia BR-230/PA, lote 4. O licitante vencedor foi o Consórcio
VEREDA–ENECON pelo valor de R$32.950.000,00 (trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta
mil reais).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/CE para analisar o edital,
119/DIREX 50600.036224/2016-34 objeto do Termo de Compromisso nº. 767/2011, objetivando realizar as obras remanescentes do Anel
Aprovado
Rodoviário de Fortaleza, na rodovia BR-020/CE.
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Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico e do tipo menor
preço, objetivando contratar empresa para executar os serviços relativos ao Programa CREMA,
incluindo a recuperação e a manutenção das pistas de rolamento e dos acostamentos e a conservação
rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio localizada nas rodovias BR-156 e BR210/AP. O licitante vencedor foi a empresa LCM Construção e Comércio S.A. pelo valor de
R$95.230.076,10 (noventa e cinco milhões, duzentos e trinta mil, setenta e seis reais e dez centavos).
Termo aditivo para readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em
função da aceitação de projeto executivo, com redução de valor no montante de R$679.723,14
(seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e catorze centavos), referente ao
Contrato nº. TT-501/2014, firmado com o Consórcio RODOMAIS (CONSLADEL/PRÓ), 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-116/153/290/471/RS, lote 90.
Termo aditivo para readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento, em
função da aceitação de projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-303/2014, firmado com o
Consórcio SPJ (JARDIPLAN & PAULISTA), 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 – BRLegal, nas rodovias BR-101/104/316/416/424/AL, lote 79.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para analisar,
aprovar, lavrar e assinar o terceiro termo aditivo em função da segunda Revisão de Projeto em Fase de
Obras, com reflexo financeiro negativo no montante de R$1.910.26 (mil, novecentos e dez reais e
vinte e seis centavos), referente ao Contrato nº. UT-169/2014, firmado com a empresa Integral
Engenharia, responsável por executar os serviços de implantação e pavimentação na rodovia BR154/MG.
Décimo segundo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais duzentos e cinquenta e nove dias,
e acréscimo de valor no montante de R$714.709,28 (setecentos e catorze mil, setecentos e nove reais e
vinte e oito centavos), referente ao Contrato nº. SR-01080/2010-00, firmado com o Consórcio PRI–
SÓLIDO para executar os serviços de gerenciamento das obras de construção de vinte e um terminais
hidroviários no estado do Amazonas. Os terminais cujas obras necessitam de dilação de prazo para o
gerenciamento são os seguintes: Apuí-Prainha (lote III – 1 porto) e Guajará, Ipixuna, Itamarati e
Carauari (lote IV – 4 portos).
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