EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 48ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 48ª Reunião, realizada no dia 6/12/2016, com início às 10 horas e 14 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. 420/2016-00, objetivando contratar empresa para prestar serviços de
operação, remanejamento e manutenção preventiva e corretiva das instalações, dos equipamentos e
das redes do sistema de ar condicionado central, incluindo exaustão, ventilação e automação; e para
133/DIREX 50600.014255/2016-34 executar serviços eventuais na Sede do DNIT, em Brasília/DF, com fornecimento de toda a mão de
Aprovado
obra especializada, insumos, peças e ferramentas necessárias ao cumprimento dos serviços
mencionados. A licitante vencedora foi a empresa Atlântico Engenharia Ltda. pelo valor de
R$1.149.510,28 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e dez reais e vinte e oito
centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item,
objetivando contratar empresa para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
134/DIREX 50600.009330/2016-45 fornecimento de peças e acessórios referentes à autoclave e aos demais equipamentos do gabinete
Aprovado
odontológico, localizado na Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor orçado é de R$45.831,84
(quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos).
Termo aditivo decorrente de aumento de quantitativos de serviço de apoio técnico, com reflexo
financeiro no montante de R$294.718,80 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e dezoito reais
e oitenta centavos), referente ao Contrato nº. TT-209/2013, firmado com o Consórcio STE–
GISTRAN, responsável por executar serviços de apoio técnico relativos à gestão de processamento de
304/DIR
50600.066881/2012-82
Aprovado
Autorizações Especiais de Trânsito – AET, à análise para sua concessão, à manutenção da base de
dados do Sistema de Gerenciamento de Autorizações Especiais de Trânsito – SIAET, à verificação
das restrições físicas nas rodovias federais e à averiguação do peso e das dimensões dos veículos
superdimensionados.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$182.007,21 (cento e oitenta e dois mil, sete reais e vinte e
um centavos), correspondente a quinquagésima quinta medição relativa ao Contrato nº. 02
305/DIR
50600.163949/2014-32
Aprovado
00019/2002, firmado com a empresa Maia Melo Engenharia Ltda., responsável por supervisionar,
coordenar e controlar as obras de construção e pavimentação na rodovia BR-230/PA.
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306/DIR

50600.078232/2012-24

307/DIR

50611.001384/2008-23

308/DIR

50600.001886/2015-11

309/DIR

50600.055665/2012-10

310/DIR

50614.000685/2014-58

312/DIR

50600.100657/2013-16

Termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro referente ao Contrato nº. 00.00605/2013,
firmado com a empresa Construtora Jurema Ltda., responsável por executar as obras de revitalização
(recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR174/MT.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos,
referente ao Convênio nº. TT-171/2008-00, firmado com o município de Primavera do Leste/MT para
executar os serviços de construção e adequação da travessia urbana do citado município,
compreendendo os serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras
complementares, sinalização, controle e recuperação ambiental, além da aquisição e transporte de
materiais betuminosos, na rodovia BR-070/MT.
Alteração na composição do Consórcio LAV, parte no Contrato nº. TT-121/2015, cujo objeto é a
elaboração de projetos de engenharia, construção, manutenção e conservação, além da execução de
serviços de coleta de dados de veículos pesados nos Postos Integrados Automatizados de Fiscalização
– PIAF, na rodovia BR-020/GO, lote 9. A empresa Construtora Artec S.A. deixará de fazer parte do
Consórcio, restando as empresas Labor Construtora Ltda. e Velsis Sistemas e Tecnologia Viária S.A.,
cujas participações passarão a ser de 50% cada.
Segundo termo aditivo para rerratificação e desmembramento do critério de pagamento, referente ao
Contrato nº. TT-00035/2013-00, firmado com o Consórcio SANCHES TRIPOLONI–BENITO
ROGGIO E HIJOS–CONSOL, responsável por prestar serviço técnico especializado de engenharia
relativo à elaboração de projetos básico e executivo e à execução das obras de implantação e
pavimentação na rodovia BR-163/PA.
Termo aditivo, referente ao Termo de Execução Descentralizada nº. 677/2014, visando à primeira
Revisão de Projeto em Fase de Obras, com reflexo financeiro negativo de 15,9%, passando o valor
total de R$23.017.562,67 (vinte e três milhões, dezessete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e
sessenta e sete centavos) para R$19.358.163,80 (dezenove milhões, trezentos e cinquenta e oito mil,
cento e sessenta e três reais e oitenta centavos). O presente termo foi firmado com o Ministério da
Defesa/Exército Brasileiro/1º Batalhão de Engenharia de Construção – BEC para executar serviços
relativos ao Programa CREMA 1ª Etapa na rodovia BR-101/RN.
Segundo termo aditivo para rerratificação, adequação de critério de pagamento e alteração da data de
início de vigência, a qual passará de 11/8/2014 para 8/8/2014, referente ao Contrato nº. TT00608/2014, firmado com o Consórcio CONSTRUBASE–CIDADE–PAULITEC para elaborar os
projetos básico e executivo e executar as obras e demais operações necessárias e suficientes, relativos
à construção da Ponte Internacional sobre o Rio Paraná, ligando o Brasil (Foz do Iguaçu) ao Paraguai
(Presidente Franco), na rodovia BR-277/PR.
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315/DIR

50600.068203/2014-16

109/DAF

50600.015314/2016-91

110/DAF

50600.078079/2012-35

113/DAF

50600.039273/2014-67

114/DAF

50600.039570/2014-11

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RR para analisar, ratificar
a aprovação, lavrar e assinar o termo aditivo resultante (terceiro termo aditivo) da primeira Revisão de
Projeto em Fase de Obras, com reflexo financeiro, a preços iniciais, no montante de R$42.265.071,73
(quarenta e dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, setenta e um reais e setenta e três centavos);
e convalidação dos atos administrativos relativos à aprovação para desmembrar quantitativos de
serviços, com consequente inclusão de preços novos, sem reflexo financeiro (segundo termo aditivo),
atos estes praticados pelo Superintendente. Os atos de delegação e de convalidação referem-se ao
Contrato nº. 26.00704/2015, firmado com o Consórcio SANCHES TRIPOLONI–TRAFECON,
responsável por elaborar os projetos básico e executivo atinentes às obras de restauração, implantação
de acostamentos e estabilização de encostas na rodovia BR-174/RR.
Contratação de empresa, decorrente do Pregão SRP nº. 01/2016, promovido pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPOG, para prestação de serviços de agenciamento de
viagens por meio de voos domésticos e internacionais, compreendendo emissão, alteração e
cancelamento de voos que não sejam atendidos por empresas credenciadas pelo MPOG, utilizando o
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP. A licitante vencedora foi a empresa TRIPS
Passagens e Turismo Ltda., pelo valor total de R$336.693,20 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e
noventa e três reais e vinte centavos), sendo R$112.213,04 (cento e doze mil, duzentos e treze reais e
quatro centavos) relativos ao exercício de 2016. Tal contratação vigerá por um prazo de doze meses.
Quinto termo aditivo para aumento de valor no montante de R$1.327.088,79 (um milhão, trezentos e
vinte e sete mil, oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), em decorrência do aumento no
quantitativo de postos referentes ao Contrato nº. 512/2013, firmado com a empresa Works Construção
& Serviços Eireli, responsável por prestar serviços de apoio administrativo, recepção e secretaria, sob
o regime de terceirização, nas dependências da Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Primeira apostila para inclusão de parcela de reajustamento, no montante de R$2.837.244,88 (dois
milhões, oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),
referente ao Contrato nº. 555/2014, firmado com a empresa Central IT – Tecnologia da Informação
Ltda., responsável por prestar serviços de suporte tecnológico ao ambiente de tecnologia, informação
e comunicação da Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Quarto termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro, referente ao Contrato nº. 684/2014,
firmado com a empresa Claro S.A., responsável por realizar os serviços telefônicos de entrada e saída,
em conformidade com o Plano Geral de Outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL. O citado reequilíbrio faz-se necessário tendo em vista o aumento da alíquota do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre os serviços de telecomunicações, passando
de 25% para 28%, o que gerou um reflexo financeiro no montante de R$23.315,29 (vinte e três mil,
trezentos e quinze reais e vinte e nove centavos).
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115/DAF

50600.010696/2015-86

116/DAF

50600.005334/2016-54

117/DAF

50600.031394/2016-22

73/DAQ

50600.007528/2015-11

Alteração da Instrução de Serviço/DG nº. 08, de 9/11/2015, publicado no Boletim Administrativo nº.
48, de 10/11/2015, que disciplina as orientações e os procedimentos para os recebimentos e registros
dos documentos referentes aos depósitos de interesse do DNIT, exigidos como garantias contratuais
de obras, serviços e compras. A alteração em comento visa ao aperfeiçoamento do referido normativo
e ao saneamento de divergências apontadas pela Coordenação Geral de Orçamento e Finanças –
CGOF.
Primeiro termo aditivo para alteração de razão social da empresa 3R – Locação de Veículos e
Turismo Eireli, a qual passa a ser denominada 3R Construções e Serviços Eireli, detentora do
Contrato nº. 314/2016, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de condução de veículos
oficiais (motoristas) da frota pertencente à Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Reconhecimento de dívida, correspondente a débitos pendentes do exercício de 2015, no montante de
R$18.404,22 (dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e dois centavos), referente ao Contrato
nº. 238/2015, firmado com a Imprensa Nacional para prestação de serviços de publicidade legal.
Quarto termo aditivo para reativação, aumento de valor no montante de R$1.630.536,30 (um milhão,
seiscentos e trinta mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta centavos), e dilação de prazo por mais
duzentos e setenta dias, referente ao Contrato nº. 569/2015-DAQ/DNIT, firmado com a empresa
Sistema PRI Engenharia Ltda. para prestar assistência consultiva no acompanhamento e na supervisão
da elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e dos projetos
básico e executivo de engenharia para sinalização de margem, balizamento, dragagem e derrocamento
nas hidrovias de Guamá-Capim e Tocantins-Araguaia, no território brasileiro.
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