EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 39ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 39ª Reunião, realizada no dia 5/10/2016, com início às 10 horas e 20 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação, na modalidade de pregão eletrônico, sob o regime de execução empreitada
por preço global, do tipo menor preço, objetivando contratar empresa de consultoria para executar
113/DIREX 50600.011863/2015-14 projeto executivo de engenharia, visando à construção de alça rodoviária em pista simples na BRAprovado
259/MG. O valor orçado para o empreendimento é de R$594.453,99 (quinhentos e noventa e quatro
mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos).
Primeira apostila de aumento na parcela de reajustamento no montante de R$7.920.320,26 (sete
milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e vinte reais e vinte e seis centavos), referente ao Contrato
nº. 462/2015, firmado com a Fundação Getúlio Vargas, responsável por prestar os serviços técnicos
especializados referentes à manutenção e à criação de composições de custos do SICRO; à realização
114/DIREX 50600.006804/2015-16
Aprovado
da pesquisa nacional de preços de insumos em todas as unidades da federação; à revisão e ao cálculo
dos índices de reajustamento de obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias; ao apoio técnico à
Coordenação Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT/DIREX; e ao
desenvolvimento de estudos especiais.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro, do critério de pagamento e
redução de valor no montante de R$108.722,41 (cento e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e
quarenta e um centavos), referente ao Contrato nº. TT-276/2015, firmado com o Consórcio BOA
266/DIR
50600.006431/2015-83 VIAGEM, responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e executar os
Aprovado
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, na rodovia BR-235/BA,
lote 110.
Prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias, referente ao Termo de Compromisso
nº. TC-889/2009-00, firmado com o município de Canoas/RS, responsável pela implantação das obras
267/DIR
50610.002999/2009-68 de construção de quinhentas e noventa e nove unidades habitacionais, pela colaboração e cooperação
Aprovado
técnica no desenvolvimento do projeto de reassentamento denominado Canoas Minha Terra,
destinado às famílias localizadas na faixa de domínio da Rodovia Parque - BR-448/RS.
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268/DIR

50600.004851/2015-25

269/DIR

50612.002975/2014-56

270/DIR

50600.047613/2012-61

271/DIR

50600.102178/2013-26

272/DIR

50600.002424/2014-21

273/DIR

50600.000145/2002-90

Termo aditivo decorrente de substituição de responsável técnico, referente ao Contrato nº. TT207/2015, firmado com o Consórcio SINASC–PROJEVIAS (Rodovia Legal), tendo como empresa
líder a SINASC - Sinalização e Construção de Rodovias Ltda., 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, na rodovia BR-030/BA, lote 102.
Transferência da gestão do Convênio nº. 873/2014 para a Diretoria de Planejamento e Pesquisa, o
qual foi estabelecido com o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal – DER/DF,
visando à administração e ao gerenciamento de trecho da rodovia BR-020/DF. A transferência da
gestão fundamenta-se no fato de a matéria não incluir serviços inerentes à obra de engenharia.
Sexto termo aditivo para rerratificação, inclusão de preços novos e revisão de projeto em fase de
obras, com reflexo financeiro positivo no montante de R$7.230.362,86 (sete milhões, duzentos e trinta
mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referente ao Contrato nº. TT00431/2012, firmado com o Consórcio CONTORNO, responsável pelos serviços necessários à
execução das obras de duplicação, implantação das ruas laterais e restauração e duplicação das obras
de arte especiais nas rodovias BR-116/392/RS.
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-003/2014, firmado com a
empresa CLD Construtora Laços Detetores e Eletrônica Ltda., 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-135/226/316/MA, lote 56.
Retificação do Relato DIR nº. 138/2016 e do primeiro termo aditivo de readequação do cronograma
físico-financeiro e do critério de pagamento, em função da aceitação do projeto executivo, decorrente
da inclusão de redução do valor relativo ao Contrato nº. TT-035/2014, firmado com o Consórcio
TOCANTINS LEGAL ARC–COBRASIN. O objeto do citado Contrato é 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-010/153/235/TO, lote 67. A citada retificação visa corrigir
erro material, visto não ter sido incluída no Relato DIR nº. 138/2016 a redução de valor contratual, no
percentual de 7,68%, o que equivale ao montante de R$2.224.654,00 (dois milhões, duzentos e vinte e
quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais).
Rescisão amigável do Contrato nº. PG-296/2000, firmado com a empresa Servix Engenharia S/A,
responsável por executar as obras de implantação, terraplenagem e pavimentação do contorno da
cidade de Lafaiete, na rodovia BR-482/MG.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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89/DAF

50600.010560/2015-76

90/DAF

50600.014326/2016-07

91/DAF

50600.029850/2016-74

92/DAF

50600.058184/2013-39

93/DAF

50600.008713/2016-04

176/DPPDIREXDIR

50600.029851/2016-19

178/DPP

50600.013362/2016-45

179/DPP

50610.001274/2016-81

Primeiro termo aditivo para aumento de quantitativo, com reflexo financeiro no montante de
R$1.004.500,00 (um milhão, quatro mil e quinhentos reais), referente ao Contrato nº. 774/2015,
firmado com a empresa Business To Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda.,
responsável pelo desenvolvimento de projetos de Business Inteligente – BI para suportar os princípios
e os objetivos estratégicos elencados pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 20142016 do DNIT.
Dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, objetivando a
aquisição de medicamentos e materiais de curativos, destinados ao uso do Serviço Médico
Social/DNIT, para suprir as necessidades decorrentes de atendimentos emergenciais, por meio do
sistema de cotação eletrônica. O valor da contratação será de R$5.286,05 (cinco mil, duzentos e
oitenta e seis reais e cinco centavos).
Proposta de portaria que visa regulamentar a implementação do projeto de Teletrabalho no âmbito do
DNIT, primeiramente na Auditoria Interna do DNIT, a título de experiência-piloto, pelo período de
doze meses; e a posteriori sendo estendido para as outras Diretorias.
Primeira apostila de repactuação de preços, no montante de R$611.943,84 (seiscentos e onze mil,
novecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente ao Contrato nº. 906/2015,
firmado com a empresa Fortaleza Serviços Empresariais Ltda., responsável por prestar os serviços
continuados de limpeza, conservação, higienização, com o fornecimento de mão de obra, uniformes,
materiais, e o emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, a serem prestados nas
dependências do Edifício do Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$42.740,00 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta reais),
referente ao Contrato nº. 1.024/2012, firmado com a empresa Módulo Engenharia, Consultoria e
Gerência Predial Ltda., responsável por prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva do
sistema de elevadores do Edifício Sede do DNIT, em Brasília/DF, durante o exercício de 2015.
Delegação de competência plena e das demais responsabilidades ao SR/TO para realizar os
procedimentos licitatórios, por meio do Regime Diferenciado de Contratação Integrada – RDCI
eletrônico, nomear comissão de julgamento, homologar, adjudicar e representar o DNIT na lavratura e
assinatura dos contratos e de seus respectivos aditivos e apostilamentos, além de analisar e aceitar os
projetos decorrentes da contratação de empresa com o objetivo de elaborar os projetos básico e
executivo e de executar as obras de restauração, com melhoramentos, na rodovia BR-242/TO.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PE para analisar e aceitar
o projeto executivo referente à variante da cidade de Toritama, na rodovia BR-104/PE.
Correção do cadastro de trecho da rodovia BR-480/RS, situado entre Barão de Cotegipe e Erechim, no
Sistema Federal de Viação – SFV.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
Retirado de
Pauta
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180/DPP

50607.001934/2013-31

181/DPPDIR-DIREX

50600.033675/2016-10

182/DPPDIR-DIREX

50600.035276/2016-93

183/DPPDIR-DIREX

50600.033676/2016-64

184/DPP

50600.066900/2012-71

61/DAQ

50600.007528/2015-11

Revisão da Norma DNIT nº. 093/2006-EM, denominada “Tubo dreno corrugado de Polietileno de
Alta Densidade – PEAD para drenagem rodoviária – especificação de material”.
Delegação de competência plena e das demais responsabilidades ao SR/SC para realizar os
procedimentos licitatórios por meio do Regime Diferenciado de Contratação Integrada – RDCI,
nomear comissão de julgamento, aprovar minuta de edital, homologar, adjudicar e representar o DNIT
na lavratura e assinatura dos contratos e de seus respectivos aditivos e apostilamentos, além de aceitar
o anteprojeto e analisar e aceitar os projetos, procedimentos estes visando à contratação de empresa
com o objetivo de prestar os serviços de aumento de capacidade, com restauração, nas rodovias BR282/158/SC.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para aceitar o
anteprojeto, realizar os procedimentos licitatórios por meio do Regime Diferenciado de Contratação
Integrada – RDCI, nomear comissão de julgamento, aprovar a minuta de edital, homologar, adjudicar
e representar o DNIT na lavratura e assinatura dos contratos e de seus respectivos aditivos e
apostilamentos, incluindo a realização de Audiência Pública, além de analisar e aceitar os respectivos
projetos, visando à restauração da rodovia BR-364/MT, lotes 19 e 21.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SC para aprovar o projeto
e realizar os procedimentos licitatórios, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas –
RDC, nomear comissão de julgamento, aprovar minuta de edital, homologar, adjudicar e representar o
DNIT na lavratura e assinatura dos contratos e de seus respectivos aditivos e apostilamentos, visando
realizar os serviços de revitalização, restauração, adequação com melhorias e manutenção da rodovia
BR-282/SC.
Segundo termo aditivo para rerratificação, adequação do cronograma físico-financeiro e prorrogação
de prazo, por mais setecentos e vinte dias, com reflexo financeiro no montante de R$14.342.722,62
(catorze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois
centavos), relativo ao Contrato nº. PP-813/2012-00, firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa e
Extensão Universitária – FAPEU, responsável por executar programas ambientais e indígenas e por
elaborar estudos ambientais concernentes aos processos de licenciamento das obras de duplicação da
rodovia BR-116/RS e de pavimentação da rodovia BR-242/MT.
Terceiro termo aditivo para suspensão da vigência do Contrato nº. 569/2015-DAQ/DNIT, firmado
com a empresa Sistema PRI Engenharia – LTDA., cujo objeto é a assistência consultiva ao
acompanhamento e supervisão da elaboração de Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica e
Ambiental – EVTEA e dos projetos básico e executivo de engenharia para sinalização de margem e
balizamento, e projetos básico e executivo de dragagem e derrocamento nas Hidrovias Guamá-Capim
e Tocantins-Araguaia, no território brasileiro.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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