EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 47ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 47ª Reunião, realizada no dia 29/11/2016, com início às 10 horas e 14 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função da aceitação do projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-498/2014, firmado com o
Consórcio SS TREVO–ENGEMIN, responsável por elaborar os projetos básico e executivo de
300/DIR
50600.038773/2014-81
Aprovado
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-287/392/MG, lote 87.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos, referente
301/DIR
50600.012399/2007-65 ao Termo de Compromisso nº. TC-314/2007, firmado com o município de Campina Grande/PB para
Aprovado
executar as obras de duplicação e ruas laterais nas rodovias BR-104/PB e BR-230/PB.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais setecentos e trinta dias corridos, referente ao
Termo de Compromisso nº. TC-1115/2012, firmado com o estado de Pernambuco para realizar a
302/DIR
50600.023331/2011-98
Aprovado
reabilitação do pavimento, com adequação de capacidade e alargamento de faixa, na rodovia BR101/PE.
Décimo primeiro termo aditivo para reinício, restituição de três dias e prorrogação de prazo por mais
cento e oitenta dias e terceira Revisão de Projeto em Fase de Obras, com reflexo financeiro negativo
no montante de R$17.618,66 (dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos),
303/DIR
50600.009815/2008-29
Aprovado
referente ao Contrato nº. TT-0038/2009, firmado com a empresa Três Irmãos Engenharia Ltda.,
responsável por executar os serviços necessários às obras de implantação e pavimentação na rodovia
BR-163/PA.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo, em caráter excepcional, por mais doze meses,
referente ao Contrato nº. 734/2011, firmado com a empresa Atlântico Engenharia Ltda., responsável
por prestar os serviços de operação, implementação, remanejamento e manutenção preventiva e
107/DAF
50600.008806/2011-16 corretiva das instalações, dos equipamentos e das redes de sistema de ar condicionado, exaustão e
Aprovado
ventilação nas dependências da Sede do DNIT, em Brasília/DF. A referida prorrogação causará um
impacto financeiro no valor de R$1.105.120,76 (um milhão, cento e cinco mil, cento e vinte reais e
setenta e seis centavos).
Homologação do estágio probatório dos servidores que ingressaram no quadro de pessoal do DNIT,
108/DAF
50600.044603/2016-06 por meio do concurso público realizado nos termos do Edital nº. 66/2012, publicado no Diário Oficial
Aprovado
da União em 6/11/2012, Seção 3.
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111/DAF

50600.041610/2016-48

112/DAF

50600.043657/2016-46

212/DPP

50600.069458/2014-04

214/DPP

50600.040024/2016-86

215/DPP

50600.005548/2005-78

Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 003/2016, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 003/2016,
promovido pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro – Secretaria Geral – Base Administrativa
do Quartel General do Exército Brasileiro, objetivando contratar a empresa Forma Office Comércio
de Móveis e Interiores Ltda. para prestar serviços de confecção e instalação de divisórias, com
fornecimento de material e de serviços, nas dependências da Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor
será de R$6.094.180,00 (seis milhões, noventa e quatro mil, cento e oitenta reais).
Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 001/2016-EME, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº.
001/2016, promovido pelo Estado Maior do Exército – EME, objetivando contratar a empresa
CARPLAC Comércio e Serviços Ltda. para prestar serviços de confecção e instalação de placas de
sinalização interna e externa, incluindo respectiva reforma e reinstalação, no âmbito da Sede do
DNIT, em Brasília/DF. O valor será de R$805.249,20 (oitocentos e cinco mil, duzentos e quarenta e
nove reais e vinte centavos); e o prazo, de doze meses.
Alteração da Portaria nº. 62, publicada no Boletim Administrativo nº. 02, de 12 a 16/1/2015, a qual
delega competência plena e responsabilidades decorrentes ao SR/TO para realizar procedimento
licitatório, com vistas à contratação de empresa de consultoria especializada em gestão ambiental,
abrangendo os serviços correlatos de supervisão, gerenciamento e execução de programas ambientais,
a elaboração de Plano de Ação de Emergência, direcionado ao transporte de produtos perigosos, e de
projeto de plantio compensatório, além de serviços de arqueologia, correlacionados às obras de
construção da ponte sobre o Rio Araguaia e seus acessos na rodovia BR-153/PA/TO. Na referida
Portaria, havia sido consignado que os serviços teriam prazo de execução de treze meses, pelo valor
de R$5.846.021,58 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, vinte e um reais e cinquenta e oito
centavos). Entretanto, o Superintendente Regional estendeu o prazo de execução para trinta e seis
meses, com orçamento sigiloso em decorrência da escolha do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, do tipo menor preço, como modalidade de licitação.
Delegação de competência ao SR/RS para realizar procedimento licitatório, em todas as fases,
abrangendo a elaboração de edital-padrão aprovado pelo DNIT, a nomeação de comissão de licitação
e de leiloeiro administrativo ou oficial, a publicação de resumo do edital, conforme legislação
pertinente, a homologação e adjudicação do objeto licitado, a publicação do resultado, a lavratura e
assinatura do contrato, de apostilas e eventuais termos aditivos, além da análise e aprovação dos
projetos básico e executivo de engenharia para estabilização de taludes e recuperação de contenções
na rodovia BR-116/RS.
Décimo primeiro termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e
prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta dias, com reflexo financeiro no valor de
R$4.665.846,01 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e
um centavo), referente ao Contrato nº. PP-235/2006, firmado com o Consórcio SKIL–STE,
responsável por executar os serviços técnicos de gestão ambiental concernente às obras de ampliação
de capacidade na rodovia BR-101/RN/PB/PE.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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216/DPP

50600.039380/2013-12

217/DPPDIREX

50618.001665/2014-64

218/DPP

50600.000391/2007-56

69/DAQ

50600.011712/2013-96

70/DAQ

50600.036785/2016-33

71/DAQ

50600.008158/2015-21

Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo de ofício, por mais quatrocentos e quatro dias,
referente ao Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº. 1103/2013-DPP, firmado com
a Universidade Federal do Paraná – UFPR para elaborar anteprojeto e estudos ambientais e realizar a
gestão, a supervisão e a execução de programas correlatos, concernentes à regularização de
pendências ambientais na rodovia BR-135, nos seguintes trechos: de Barreiras/BA à Divisa BA/MG, e
da Divisa BA/MG a Itacarambi/MG.
Delegação de competência ao SR/PI para realizar procedimento licitatório, em todas as fases,
abrangendo elaboração de edital-padrão aprovado pelo DNIT, nomeação de comissão de licitação e de
leiloeiro administrativo ou oficial, publicação de resumo do edital, conforme legislação pertinente,
homologação e adjudicação do objeto licitado, publicação do resultado, lavratura e assinatura do
contrato, de apostilas e eventuais termos aditivos, além da análise e aprovação dos projetos básico e
executivo de engenharia relativos às obras de adequação, duplicação, melhoramentos e restauração na
rodovia BR-343/PI.
Nono termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação de
prazo por mais cento e cinquenta dias, sem reflexo financeiro, referente ao Contrato nº. PP-200/2007,
firmado com a empresa Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda., responsável por elaborar Estudo
de Impacto Ambiental – EIA, Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Plano Básico Ambiental –
PBA e Autorização de Supressão de Vegetação – ASV, relativos ao licenciamento ambiental das
obras de implantação da Segunda Ponte Internacional Brasil – Paraguai, sobre o Rio Paraná, incluindo
seus acessos, na rodovia BR-277/PR.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais sessenta e dois dias, referente ao Termo de
Compromisso nº. 718/2013 – DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Logística e Transportes do
Governo do Estado de São Paulo para executar as obras de ampliação do vão de navegação da Ponte
Ferroviária Ayrosa Galvão, localizada sobre o Rio Tietê.
Celebração de Termo de Execução Descentralizada, a ser firmado com a Universidade Federal
Fluminense – UFF para realizar estudos relativos à exploração hidroviária no Rio Madeira
(concessão). O valor orçado é de R$11.019.121,32 (onze milhões, dezenove mil, cento e vinte e um
reais e trinta e dois centavos); e o prazo, de trinta e três meses.
Sétimo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
567/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio MRS–LAGHI–CARUSO, responsável por elaborar
Estudo Ambiental – EA e Plano Básico Ambiental – PBA e por realizar serviço de arqueologia,
visando à obtenção de Licença de Operação – LO referente à dragagem de manutenção da Hidrovia
do Rio São Francisco, trecho: Juazeiro/BA – Pirapora/MG.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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