EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 51ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 51ª Reunião, realizada no dia 27/12/2016, com início às 11 horas e 19 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, pelo regime de execução empreitada por preço unitário, com critério de julgamento
maior desconto, atinente ao Edital nº. 179/2016-00, objetivando contratar empresa para executar
gestão ambiental, incluindo apoio técnico, acompanhamento dos serviços de dragagem, quantificação
142/DIREX 50600.004847/2015-67
Aprovado
de material dragado e elaboração de croqui de navegação, na hidrovia do Rio Madeira. A licitante
vencedora foi a empresa Umi San Serviços de Apoio à Navegação e Engenharia Ltda., pelo valor de
R$9.950.297,69 (nove milhões, novecentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta
e nove centavos).
Realização de licitação, sob o sistema de registro de preços e modalidade de Pregão Eletrônico, do
tipo menor preço por item, objetivando contratar empresa visando adquirir álcool em gel 70% para
143/DIREX 50600.013344/2016-63 assepsia das mãos, saboneteiras para uso do álcool em gel e válvulas para reposição nas saboneteiras,
Aprovado
em caso de desgaste. O valor orçado é de R$14.357,42 (catorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais
e quarenta e dois centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por grupo,
objetivando contratar empresa especializada na prestação de serviços de apoio às atividades na Sede
da Administração da Hidrovia do Paraná – AHRANA, em suas bases operacionais e em toda área sob
144/DIREX 50608.002258/2016-55 sua jurisdição. Tais atividades são atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares,
Aprovado
incluindo assuntos que constituem área de competência legal da AHRANA. O valor orçado é de
R$2.327.037,72 (dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, trinta e sete reais e setenta e dois
centavos).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 423/2016-00, objetivando contratar empresa para elaborar o Plano de
145/DIREX 50600.001780/2016-90 Recuperação de Áreas Degradadas relativo às obras do contorno ferroviário do município de São
Aprovado
Félix/BA. A licitante vencedora foi a empresa Atol Consultoria Ambiental Ltda. pelo valor de
R$89.460,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais).
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146/DIREX

50600.010639/2016-88

147/DIREX

50600.008072/2016-80

148/DIREX

50600.054321/2013-66

149/DIREX

50600.096538/2013-43

150/DIREX

50600.009330/2016-45

334/DIR

50600.054203/2016-09

Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 448/2016-00, objetivando selecionar empresa para fornecer material
permanente, inclusive montagem e instalação, visando atender às necessidades da Sede do DNIT, em
Brasília/DF, no exercício de 2016. A licitante vencedora foi a empresa Forma Office Comércio de
Móveis e Interiores Ltda. pelos valores de R$27.172.875,00 (vinte e sete milhões, cento e setenta e
dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais), para o grupo 1; e R$25.148.306,00 (vinte e cinco milhões,
cento e quarenta e oito mil, trezentos e seis reais), para o grupo 2.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 425/2016, objetivando contratar empresa especializada para prestar os
serviços de modernização total do sistema de elevadores da Sede do DNIT, em Brasília/DF, incluindo
sua manutenção preventiva e corretiva. A licitante vencedora foi a empresa Módulo Engenharia,
Consultoria e Gerência Predial Ltda. pelo valor de R$3.210.000,00 (três milhões, duzentos e dez
reais).
Ratificação da revogação de licitação, atinente ao Edital nº. 446/2016-00, por ter sido fracassada. O
objeto da citada licitação era a contratação, por meio do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, de empresa para elaborar os projetos básico e executivo relativos à recuperação e à
adequação de ponte sobre o Rio Piracicaba, na rodovia BR-381/MG; e para realizar as obras e todas
as demais operações necessárias e suficientes.
Prorrogação, por mais um ano, do mandato dos membros da Câmara Técnica do Novo Sistema de
Custos Referenciais de Obras – SICRO. A nomeação de seus componentes ocorreu nos termos dos
parágrafos 3º, 4º e 6º do artigo 2º, da Portaria nº. 123, de 27 de janeiro de 2014. Os membros
representantes do DNIT são os servidores Caio Saravi Cardoso - titular - e Rodrigo Bezerra Marques
- suplente. Os membros representantes da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias –
ANEOR são os Senhores Geraldo Lima e Valdir Reis, seu suplente, enquanto que os representantes da
Associação Brasileira de Consultores de Engenharia – ABCE são os Senhores Renato Nogueira Silva
e Gontran Thiago Lima Maluf, seu suplente.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 474/2016-00, objetivando contratar empresa para prestar serviços de
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios referentes aos
equipamentos do gabinete odontológico e de autoclave, localizado na Sede do DNIT, em Brasília-DF.
A licitante vencedora foi a empresa Equipo Técnica Assistência em Aparelhos Médico-Odontológicos
Ltda. pelo valor de R$11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), para o item 1; e de
R$5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), para o item 2.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para analisar, aprovar,
lavrar e assinar o termo aditivo para alteração de responsável técnico, referente ao Contrato nº. 10
00327/2015, firmado com a empresa TV – Técnica Viária Construções Ltda., responsável por
executar os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-285/RS, lote único.
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335/DIR

50600.015892/2015-47

336/DIR

50600.062672/2012-60

337/DIR

50622.005236/2014-05

338/DIR

50600.052050/2012-23

339/DIR

50600.075020/2014-57

Termo aditivo para alteração ao Termo de Compromisso nº. 868/2015, firmado com a Prefeitura
Municipal de Itajubá/MG para executar serviços de restauração, conservação e eliminação de pontos
críticos na rodovia BR-459/MG. A referida alteração reduziu o valor do Termo de Compromisso, que
passou de R$7.610.600,00 (sete milhões, seiscentos e dez mil, seiscentos reais) para R$5.796.334,95
(cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco
centavos).
Prorrogação de prazo por mais oitenta e nove dias corridos, referente ao Termo de Compromisso nº.
TC-923/2012, firmado com o Governo do Estado da Bahia, tendo como interveniente sua Secretaria
de Desenvolvimento Urbano – SEDUR e a Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia –
CONDER como executor, objetivando a construção de passarelas na via expressa de acesso ao Porto
de Salvador/BA, na rodovia BR-324/BA.
Reconhecimento de dívida, correspondente às 2ª e 3ª medições, ambas no valor de R$35.960,82
(trinta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), totalizando um montante de
R$71.921,64 (setenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), referente
ao Contrato nº. 22.00034/2013, firmado com a empresa JDS Engenharia e Consultoria Ltda.,
responsável por realizar os serviços técnicos especializados de supervisão das obras de restauração na
rodovia BR-364/RO.
Quinto termo aditivo para rerratificação, dissolução de consórcio, reinício, restituição de quatro dias e
prorrogação de prazo por mais quinhentos e quarenta e quatro dias consecutivos; e Revisão de Projeto
em Fase de Obras, com reflexo financeiro positivo no montante de R$2.400.999,12 (dois milhões,
quatrocentos mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos), referente ao Contrato nº. TT461/2012, firmado com o Consórcio BRASÍLIA GUAÍBA–RIBAS, responsável por executar as obras
de melhoria de capacidade, incluindo duplicação, na rodovia BR-116/RS. A citada dissolução diz
respeito à retirada da empresa Ribas do Consórcio.
Termo aditivo para rerratificação, alteração dos percentuais de participação das empresas integrantes
do Consórcio ACCENTURE–DYNATEST, e revisão dos produtos abrangidos, com reflexo
financeiro positivo no montante de R$18.829.359,37 (dezoito milhões, oitocentos e vinte e nove mil,
trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), referente ao Contrato nº. 1152/2014. O
objeto do contrato em comento é a prestação de serviços técnicos especializados no assessoramento
em gestão pública e engenharia consultiva para atuação nas áreas de planejamento e gestão, com o
aprimoramento dos mecanismos de governança e gerenciamento das demandas dos empreendimentos
e programas previstos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A participação da empresa
Accenture do Brasil Ltda. passará de 86% para 53,62%, e a da empresa Dynatest Engenharia Ltda., de
14% para 46,38%.
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340/DIR

50616.001589/2008-69

341/DIR

50600.021966/2010-70

342/DIR

50600.008652/2008-67

343/DIR

50600.011538/2007-33

344/DIR

50602.000766/2009-20

346/DIR

50602.000264/2010-32

347/DIR

50600.049011/2016-72

348/DIR

50600.006178/2009-10

Prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-176/2008-00, firmado com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de
Chapecó, tendo como interveniente o Governo do Estado de Santa Catarina, para executar serviços de
adequação, compreendendo obras de restauração e duplicação da pista existente, com implantação de
marginais ao longo da rodovia BR-480/SC, incluindo obras de arte especiais, junto ao trecho situado
entre a rodovia BR-282 e o município de Chapecó/SC.
Prorrogação de prazo por mais dois anos, referente ao Termo de Compromisso nº. TC-970/2010,
firmado com o Governo do Estado de Roraima, para realizar os serviços de restauração na rodovia
BR-174/RR.
Terceiro termo aditivo, com a necessária avocação de competência para sua formalização, visando à
prorrogação de prazo por mais mil quatrocentos e sessenta e três dias consecutivos, com reflexo
financeiro no montante de R$18.792.561,11 (dezoito milhões, setecentos e noventa e dois mil,
quinhentos e sessenta e um reais e onze centavos). O termo em comento é referente ao Contrato nº.
TT-1073/2010, firmado com o Consórcio DYNATEST–PACS, responsável por realizar os serviços de
apoio e assessoramento no acompanhamento das obras e dos serviços de construção do Rodoanel
Metropolitano de São Paulo na rodovia BR-381/SP.
Prorrogação de prazo por mais cento e oitenta e um dias corridos, referente ao Termo de Execução
Descentralizada nº. TED-197/2011, firmado com o Ministério da Defesa – Comando do Exército,
tendo como interveniente o Departamento de Engenharia e Construção – DEC, para realizar os
serviços de restauração, pavimentação e melhoramentos na rodovia BR-319/AM, lote 5.
Sétimo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias
consecutivos, referente ao Contrato nº. SR/25-430/2010-00, firmado com o Consórcio TRIER–CMT,
responsável por executar as obras de restauração de pavimento na rodovia BR-156/AP.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias
consecutivos, referente ao Contrato nº. 25.01075/2010, firmado com o Consórcio MAIA MELO–
ALTA, responsável por supervisionar as obras de restauração de pavimento na rodovia BR-156/AP.
Celebração do Termo do Compromisso nº. 870/2016, a ser firmado com o Governo do Estado do
Acre, tendo como interveniente executor o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Estado do Acre – DERACRE, visando à implantação do contorno
rodoviário no município de Brasiléia/AC, na rodovia BR-317/AC, incluindo construção de ponte
sobre o Rio Acre. O orçamento previsto é de R$55.920.693,40 (cinquenta e cinco milhões, novecentos
e vinte mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta centavos), e a vigência, de setecentos e trinta
dias.
Prorrogação de prazo por mais cento e oitenta e um dias corridos, referente ao Termo de Execução
Descentralizada nº. TED-981/2010, firmado com o Ministério da Defesa – Comando do Exército, com
a interveniência do Departamento de Engenharia e Construção – DEC, para construção e
pavimentação da rodovia BR-163/PA.
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125/DAF

50600.045748/2016-16

128/DAF

50600.021694/2013-51

129/DAF

50600.010696/2015-86

130/DAF

50600.054126/2016-89

131/DAF

50623.000915/2015-51

132/DAF

50600.052343/2016-34

235/DPP

50600.345236/2015-76

Inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso I, e no artigo 57, inciso II, ambos da
Lei nº. 8.666/93, visando contratar a empresa 90 Tecnologias da Informação Ltda. – EPP para
aquisição de software de engenharia voltado à elaboração de orçamento, ao planejamento e ao
acompanhamento de obras (Compor90), com o objetivo de atender às necessidades de análise,
elaboração e atualização de orçamento do DNIT e de suas Superintendências. O valor será de
R$438.240,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais); e o prazo, de vinte e quatro
meses.
Homologação do estágio probatório dos servidores que ingressaram no quadro de pessoal do DNIT,
por meio do concurso público realizado nos termos do Edital nº. 01/2009, publicado no Diário Oficial
da União em 02 de junho de 2009.
Reapresentação do relato que trata da alteração da Instrução de Serviço/DG nº. 08, de 9 de novembro
de 2015, publicada no Boletim Administrativo nº. 048, de 10 de novembro de 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.
Adesão à Ata de Registro de Preços – ARP MT nº. 011/2016, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
006/2016, promovido pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, objetivando contratar a
empresa GARTNER do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda. para executar os serviços técnicos de
pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação, com serviços de análise
especializados, incluindo serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das
informações contidas nas bases de dados. O valor será de R$1.018.631,00 (um milhão, dezoito mil,
seiscentos e trinta e um reais); e o prazo, de doze meses.
Delegação de competência ao SR/TO para realizar o parcelamento de débitos devidos ao DNIT,
decorrentes de multas aplicadas como penalidades em face dos Processos Administrativos de
Apuração de Responsabilidade – PAAR, relativos ao Contrato nº. 792/2013-23, firmado com o
Consórcio PAVISERVICE– SVC–TOP.
Reapresentação da matéria que trata de adesão à Ata de Registro de Preços, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 17/2016, promovido 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.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$30.294,45 (trinta mil, duzentos e noventa e quatro reais e
quarenta e cinco centavos), correspondente à terceira medição relativa ao Contrato nº. 104/2009,
firmado com o Consórcio IGUATEMI–ENECON, responsável por elaborar Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA para adequação de capacidade, melhoria de segurança e
eliminação de segmentos críticos na rodovia BR-470/SC.
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76/DAQ

50600.009158/2012-04

77/DAQ

50600.040896/2013-00

78/DAQ

50600.054968/2016-31

Sétimo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais seiscentos e sete dias, referente ao Termo
de Compromisso nº. 216/2012-DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Logística e Transportes do
Governo do Estado de São Paulo, objetivando executar obras relativas à proteção dos pilares da ponte
sobre o Rio Tietê, localizada na rodovia SP-333.
Quarto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e cinquenta e um dias, referente ao
Termo de Compromisso nº. 772/2013/DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Logística e
Transportes do Governo do Estado de São Paulo, objetivando executar as obras de implantação do
atracadouro de espera da eclusa de Bariri sobre o Rio Tietê, no estado de São Paulo.
Celebração do Termo de Execução Descentralizada – TED nº. 907/2016-DAQ/DNIT, a ser firmado
com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF,
objetivando executar as obras de desobstrução do Canal do Guaxinim, no município de Xique-Xique,
mediante dragagem de material do leito do rio, na hidrovia do São Francisco, no estado da Bahia. O
valor proposto é de R$3.340.000,00 (três milhões, trezentos e quarenta mil reais); e o prazo, de vinte e
quatro meses.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

6

