EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 49ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 49ª Reunião, realizada no dia 13/12/2016, com início às 14 horas e 54 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Atualização e revisão da minuta-padrão de edital na modalidade pregão relativa à prestação de
135/DIREX 50600.008001/2015-04 serviços não continuados, visando padronizar os editais do DNIT que serão utilizados pela Sede, em
Aprovado
Brasília/DF, e pelas Superintendências Regionais nos estados.
Atualização e revisão da minuta-padrão de edital na modalidade pregão relativa à prestação de
serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, visando padronizar
136/DIREX 50600.008002/2015-41
Aprovado
os editais do DNIT que serão utilizados pela Sede, em Brasília/DF, e pelas Superintendências
Regionais nos estados.
Atualização e revisão da minuta padrão de edital na modalidade pregão relativa à prestação de
137/DIREX 50600.008003/2015-95 serviços contínuos sem disponibilização de mão de obra, visando padronizar os editais do DNIT que
Aprovado
serão utilizados pela Sede, em Brasília/DF, e pelas Superintendências Regionais nos estados.
Atualização e revisão da minuta padrão de edital na modalidade pregão para ser utilizado nos casos de
138/DIREX 50600.008004/2015-30 compras, visando padronizar os editais do DNIT que serão utilizados pela Sede, em Brasília/DF, e
Aprovado
pelas Superintendências Regionais nos estados.
Atualização e revisão da minuta padrão de edital na modalidade pregão relativa à prestação de
139/DIREX 50600.009321/2015-73 serviços de engenharia, visando padronizar os editais do DNIT que serão utilizados pela Sede, em
Aprovado
Brasília-DF, e pelas Superintendências Regionais nos estados.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço,
atinente ao Edital nº. 256/2016-00, objetivando contratar empresa para exploração comercial de
restaurante e lanchonete nas dependências da Sede do DNIT, em Brasília/DF, com concessão
140/DIREX 50600.001784/2016-78 administrativa de uso de área pública onerosa, incluindo a utilização das instalações e dos
Aprovado
equipamentos existentes, visando ao fornecimento de alimentos, em consonância com as normas da
Vigilância Sanitária. A licitante vencedora foi a empresa UP BACK Terceirização de Atividades
Hoteleiras pelo valor de R$303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 391/2016-00, objetivando contratar empresa de consultoria para executar
141/DIREX 50600.011863/2015-14 projeto executivo de engenharia relativo à construção de alça rodoviária, em pista simples, na rodovia
Aprovado
BR-259/MG. A licitante vencedora foi a empresa PB&M Consultoria e Meio Ambiente Ltda. EPP.
pelo valor de R$308.800,00 (trezentos e oito mil, oitocentos reais).
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311/DIR

50600.350226/2016-33

313/DIR

50601.000213/2016-14

314/DIR

50600.045799/2016-48

316/DIR

50600.047192/2014-31

317/DIR

50600.013561/2009-24

318/DIR

50600.047625/2016-10

319/DIR

50600.052349/2016-10

Reconhecimento de dívida, no valor de R$604.381,62 (seiscentos e quatro mil, trezentos e oitenta e
um reais e sessenta e dois centavos), correspondente à quinquagésima sétima medição relativa ao
Contrato nº. 00 00274/2010, firmado com o Consórcio ATERPA M. MARTINS–EMSA, responsável
por executar as obras de construção da ponte sobre o Rio Madeira na rodovia BR-319/RO.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$5.586.373,52 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis
mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à sexagésima primeira
medição relativa ao Contrato nº. 01062/2010, firmado com a empresa Delta Construções S.A.,
responsável por executar as obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) na
rodovia BR-174/AM.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para realizar rescisão
contratual com a empresa STRATA Engenharia Ltda., além de contratar os serviços remanescentes do
Contrato nº. 05 00026/2015, por dispensa de licitação, nos termos previstos no artigo 24, inciso XI, da
Lei nº. 8.666/93, tendo em vista que o valor da obra a ser supervisionada ultrapassa o montante de
R$10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), definido como limite para enquadrar-se na
Portaria nº. 1067, de 17/6/2016. O objeto do citado contrato são os serviços de supervisão dos projetos
básico e executivo e das obras de duplicação e restauração, com melhoramentos da rodovia e das
obras de arte especiais, na BR-101/BA.
Termo de rescisão unilateral referente ao Contrato nº. TT-609/2014-00, firmado com o Consórcio
GRUPO ISOLUX CORSÁN S.A., responsável por elaborar os projetos básico e executivo e executar
as obras de adequação de capacidade, incluindo duplicação, melhoramentos e ampliação de
capacidade e segurança, na rodovia BR-381/MG (Norte), lote 4.
Quinto termo aditivo para rerratificação, reinício e restituição de quatrocentos e vinte e três dias de
prazo, referente ao Contrato nº. 1039/2010, firmado com o Consórcio SONDOTÉCNICA–
DYNATEST, responsável por executar os serviços de assistência técnica ao gerenciamento de
contratos de empréstimos com financiamento externo.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar o termo aditivo resultante da segunda Revisão de Projeto em Fase de Obras, com
reflexo financeiro estimado no montante de R$17.234.060,72 (dezessete milhões, duzentos e trinta e
quatro mil, sessenta reais e setenta e dois centavos), referente ao Contrato nº. SR/PR-00108/2014,
firmado com a empresa Castilho Engenharia e Empreendimentos S.A., responsável por executar as
obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA 2ª
Etapa, na rodovia BR-476/PR, lote 1.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/GO-DF para analisar e
aprovar o pedido de cessão do Contrato nº. UT/12-0018/2011, firmado com a empresa Delta
Construções S.A., para a empresa Allianza Infraestrutura do Brasil S.A. O objeto do contrato em
comento é a execução de serviços de construção e pavimentação do Anel Viário de Jataí/GO e de
restauração nas rodovias BR-060/364/GO.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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320/DIR

50600.051764/2016-48

321/DIR

50600.030668/2011-51

322/DIR

50602.000488/2012-14

328/DIR

50600.063988/2012-79

118/DAF

50600.012603/2015-58

119/DAF

50600.001632/2015-94

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para realizar rescisão
contratual com a empresa STRATA Engenharia Ltda., além de contratar os serviços remanescentes do
Contrato nº. 05 00027/2015, por dispensa de licitação, nos termos previstos no artigo 24, inciso XI, da
Lei nº. 8.666/93, tendo em vista que o valor da obra a ser supervisionada ultrapassa o montante de
R$10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), definido como limite para enquadrar-se na
Portaria nº. 1067, de 17/6/2016. O objeto do citado contrato são os serviços de supervisão dos projetos
básico e executivo e das obras de duplicação e restauração, com melhoramentos das obras de arte
especiais e da rodovia BR-101/BA.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais setecentos e quarenta e três dias corridos, referente
ao Termo de Compromisso nº. TC-767/2011, firmado com o estado do Ceará, tendo como
interveniente sua Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA e como executor o Departamento Estadual
de Rodovias – DER/CE, para realizar as obras de adequação de capacidade, incluindo duplicação e
restauração da pista existente, compreendendo terraplanagem, drenagem, pavimentação e obras de
arte especiais, na rodovia BR-020/CE.
Sétimo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta dias, com reflexo
financeiro positivo no montante de R$5.298.142,81 (cinco milhões, duzentos e noventa e oito mil,
cento e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), referente ao Contrato nº. TT-02 00435/2012,
firmado com a Construtora Sanches Tripoloni Ltda., responsável por executar os serviços
remanescentes relativos às obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-230/PA.
Quinto termo aditivo para rerratificação de alteração de participação das empresas participantes do
Consórcio ENCALSO–SOBRENCO–CTESA–CONCRESOLO, referente ao Contrato nº. TT1111/2013-00, cujo objeto é a elaboração de projetos básico e executivo e a execução das obras de
duplicação, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais, na rodovia BR-493/RJ, lote
único. Com a saída da empresa ENCALSO Construções Ltda., líder do Consórcio, a participação das
empresas remanescentes será a seguinte: SOBRENCO Engenharia e Comércio Ltda. e CTESA
Construções Ltda., ambas com 49,995%, e CONCRESOLO Engenharia Ltda., com 0,010%, restando
como líder a empresa CTESA. DELIBERAÇÃO: APROVADO
Realização de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço, visando à
aquisição de três licenças do conjunto de Software de Business Intelligence Microstrategy e quatro
manutenções para as referidas licenças. O valor completo da contratação está estimado em
R$29.355.000,00 (vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais), com a ressalva de
que, inicialmente, deverá ser adquirida uma licença com duas manutenções, ao custo aproximado de
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). A vigência prevista é de doze meses.
Revogação da Portaria nº. 170, de 3 de fevereiro de 2016, e edição de portaria que estabelece os novos
horários locais de funcionamento e de atendimento ao público nas Superintendências Regionais nos
estados, bem como a inclusão dos horários de funcionamento das Administrações Hidroviárias.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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120/DAF

50600.071365/2012-70

121/DAF

50600.001719/2011-38

122/DAF

50600.034471/2016-04

123/DAF

50600.045035/2016-52

124/DAF

50600.052343/2016-34

Quinto termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro e prorrogação de prazo, por mais doze
meses, referente ao Contrato nº. 1131/2012, firmado com a empresa T&S Telemática Engenharia e
Sistemas Ltda., responsável por executar os serviços de gerência, operação e manutenção dos sistemas
de telefonia, de videoconferência, das redes físicas de voz, dados, som e imagem, dos sistemas de
segurança e controle de acesso e da operação do centro de controle e monitoramento das redes de voz,
dados, som e imagem, com garantia técnica, transferência de conhecimento e serviços de instalação,
por meio de unidades de serviços técnicos e fornecimento de peças e componentes necessários ao
suporte e à sustentação do ambiente de rede e dos sistemas de comunicação, em Brasília/DF e nas
redes corporativas que integram a Sede e as Superintendências Regionais, Unidades Locais,
Administrações Hidroviárias e Unidades Ferroviárias do DNIT. O valor anual passará a ser de
R$9.108.186,73, (nove milhões, cento e oito mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e três centavos),
em face do aumento de valor no montante de R$734.249,84 (setecentos e trinta e quatro mil, duzentos
e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Quinto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
1.024/2012, firmado com a empresa Módulo Engenharia, Consultoria e Gerência Ltda., responsável
por executar as manutenções preventiva e corretiva do sistema de elevadores do Edifício Sede do
DNIT, em Brasília/DF.
Solicitação de autorização, ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPOG, para
realizar concurso público, visando ao provimento de trezentos e sessenta e sete cargos vagos do
quadro de servidores do DNIT, com a seguinte distribuição: cento e catorze para Analista em
Infraestrutura de Transportes - Engenharia Civil; cento e dezesseis para Analista Administrativo;
cento e dezenove para Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes; e dezoito para Técnico
Administrativo. A estimativa anual do impacto financeiro é da ordem de R$39.468.394,00 (trinta e
nove milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais).
Inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso
VI, ambos da Lei nº. 8.666/93, visando contratar a empresa ENE Treinamento, Cursos e Eventos
Eireli – EPP para viabilizar a participação de vinte servidores no curso APG em Gestão Pública
Amana-Key, a ser realizado em Brasília/DF, na data de 15/12/2016 e no período compreendido entre
23 e 27/1/2017. O valor da contratação é de R$228.800,00 (duzentos e vinte e oito mil e oitocentos
reais).
Adesão à Ata de Registro de Preços, proveniente do Pregão Eletrônico nº. 17/2016, promovida pela
Companhia Docas do Rio de Janeiro, objetivando contratar a empresa Linkcon Ltda – Epp., para
prestar serviços voltados à implantação de processo digital na Sede do DNIT, em Brasília/DF, no
valor de R$5.716.350,00 (cinco milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta reais), por
um prazo de doze meses.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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219/DPP

50600.074054/2013-43

220/DPP DIREX

50600.021547/2016-23

221/DPP

50600.049769/2016-19

222/DPP

50600.047775/2016-23

223/DPP

50600.047776/2016-78

224/DPP

50600.047774/2016-89

225/DPP

50600.047777/2016-12

226/DPP

50622.000632/2007-17

Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo de ofício, por mais duzentos e oitenta e dois dias,
referente ao Termo de Execução Descentralizada – TED nº. 567/2014-DPP, firmado com a
Universidade Federal do Paraná – UFPR, objetivando a regularização ambiental da rodovia BR-116,
nos estados do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul; e o
licenciamento ambiental das obras de duplicação no trecho compreendido entre Teofilândia/BA e
Feira de Santana/BA.
Definição do traçado planejado da rodovia BR-424/AL, entre a divisa com o estado de Pernambuco e
o entroncamento com a rodovia BR-316/AL.
Delegação de competência ao SR/AM para realizar procedimento licitatório, em todas as fases,
abrangendo elaboração do edital no padrão aprovado pelo DNIT, nomeação de comissão de licitação e
do leiloeiro administrativo ou oficial, publicação do resumo do edital, conforme legislação pertinente,
homologação e adjudicação do objeto licitado, publicação do resultado, lavratura e assinatura do
contrato, de apostila e eventuais termos aditivos. O objetivo é contratar empresa para realizar a gestão
ambiental, incluindo a supervisão, o gerenciamento e a elaboração de programas correlatos,
concernentes aos serviços de manutenção e conservação da rodovia BR-319/AM/RO.
Delegação de competência ao SR/AM para analisar e aceitar os projetos básico e executivo de
engenharia atinentes à execução da obra de construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno
Porte – IP4, no município de Anori/AM, objeto do Contrato nº. SR-00624/2016, firmado com a
empresa J. Nasses Engenharia Ltda.
Delegação de competência ao SR/AM para analisar e aceitar os projetos básico e executivo de
engenharia atinentes à execução da obra de construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno
Porte – IP4, no município de Envira/AM, objeto do Contrato nº. SR-00628/2016, firmado com a
empresa Antonelly Construções e Serviços Eireli.
Delegação de competência ao SR/AM para analisar e aceitar os projetos básico e executivo de
engenharia atinentes à execução da obra de construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno
Porte – IP4, no município de Alvarães/AM, objeto do Contrato nº. SR-00626/2016, firmado com a
empresa Antonelly Construções e Serviços Eireli.
Delegação de competência ao SR/AM para analisar e aceitar os projetos básico e executivo de
engenharia atinentes à execução da obra de construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno
Porte – IP4, no município de Silves/AM, objeto do Contrato nº. SR-00627/2016, firmado com a
empresa J. Nasser Engenharia Ltda.
Celebração de acordo de cooperação técnica entre o DNIT e a prefeitura do município de Pimenta
Bueno/RO, sem ônus para o DNIT, para receber em doação o projeto de implantação de iluminação
pública na travessia urbana do referido município, localizado na rodovia BR-364/RO. A vigência será
de cento e oitenta dias.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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227/DPP DIREX

50600.047778/2016-67

228/DPP

50600.000390/2004-69

229/DPP

50600.000294/2010-69

230/DPP

50600.052205/2016-55

231/DPP

50607.000665/2009-17

232/DPP

50600.070600/2012-96

233/DPP

50600.030633/2016-27

Delegação de competência ao SR/PR para realizar procedimento licitatório, em todas as fases,
abrangendo elaboração do edital no padrão aprovado pelo DNIT, nomeação da comissão de licitação e
do leiloeiro administrativo ou oficial, publicação do resumo do edital, conforme legislação pertinente,
homologação e adjudicação do objeto licitado, publicação do resultado, lavratura e assinatura do
contrato, de apostila e eventuais termos aditivos, além de analisar e aprovar o projeto executivo de
engenharia para restauração de pavimento de rodovias e o projeto de engenharia relativo à
recuperação, ao reforço estrutural, à reabilitação e iluminação de ponte na rodovia BR-163/PR.
Quinto termo aditivo para reinício e rescisão amigável, referente ao Contrato nº. PP-0685/2009,
mantido com a empresa PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., cujo objeto é a
elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia para as obras de implantação, pavimentação
e obras de arte especiais, com componente ambiental e projeto de desapropriação, contendo cadastros
e laudos avaliatórios, na rodovia BR-393/ES.
Quinto termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação de
prazo por mais duzentos e cinquenta e cinco dias, referente ao Contrato nº. PP-271/2010-00, firmado
com a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente Ltda., responsável por elaborar estudos para
o licenciamento ambiental na rodovia BR-235/PI/MA, incluindo ponte e acessos sobre o Rio
Parnaíba.
Delegação de competência ao SR/RO-AC para analisar e aceitar os projetos básico e executivo
relativos às obras de implantação e pavimentação de ruas laterais, com transposição da rodovia por
obras de arte especiais, incluindo melhoramentos para adequação de capacidade e segurança na
rodovia BR-364/RO – Travessia Urbana de Porto Velho, objeto este do Contrato nº. TT-702/2014,
firmado com o Consórcio CONSTRUTOR EQUIPAV–MADECON–CONCRESOLO.
Transferência da gestão do Contrato nº. TT-107/2011, firmado com o Consórcio DYNATEST–
CONTÉCNICA–STRATA–ENGESUR, realizada pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária para a
Diretoria de Planejamento e Pesquisa. O objeto do contrato em comento é a execução de serviços de
consultoria para a pesquisa de verificação da qualidade nas obras e nos serviços de engenharia
rodoviária do DNIT, com base nas normas da Autarquia, por campo.
Primeiro termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo por mais sete meses, sem reflexo
financeiro, atinente ao Contrato nº. PP-083/2013, firmado com a Fundação Universidade de Brasília –
FUB, responsável por prestar serviços técnicos especializados na realização do Programa de PósGraduação em nível de Mestrado Profissional em Economia, com área de concentração em Gestão
Econômica do Meio Ambiente.
Delegação de competência ao SR/MT para acompanhar e fiscalizar o Termo de Cooperação para
Descentralização de Crédito nº. 248/2013, firmado com a Universidade Federal de Mato Grosso –
UFMT para realizar serviços de gestão ambiental relativos às obras de implantação e pavimentação na
rodovia BR-242/MT.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

6

74/DAQ

50600.006462/2015-34

Sétimo termo aditivo para replanilhamento e acréscimo de valor, passando o montante total de
R$9.212.036,28 (nove milhões, duzentos e doze mil, trinta e seis reais e vinte e oito centavos) para
R$11.713.854,53 (onze milhões, setecentos e treze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e três centavos), referente ao Contrato nº. 568/2015, firmado com a empresa Sistema PRI
Engenharia Ltda., responsável pelos serviços de assistência consultiva no acompanhamento e na
supervisão da elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e dos
projetos básico e executivo de dragagem e de derrocamento em cinco hidrovias no território
brasileiro.

Aprovado
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