EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 12ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 12ª Reunião, realizada no dia 21/3/2017, com início às 10 horas, proferiu as seguintes deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, pelo regime de execução de empreitada por preço unitário e com critério de
julgamento menor preço, atinente ao Edital nº. 404/2016-00, objetivando contratar empresa para
executar os serviços de perícia e levantamentos topográficos, estudos geotécnicos, cadastro de
27/DIREX
50600.019524/2016-59 dispositivos de dragagem (bueiro, meio-fio) e das obras complementares relativas à implantação e
pavimentação na rodovia BR-429/RO, subdivididos em quatro lotes (0, 1, 2 e 4). A licitante
vencedora para todos os lotes foi a empresa Beck de Souza Engenharia Ltda. pelo valor de
R$1.384.171,38 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e trinta e oito
centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para realizar
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração de contratos e de seus
28/DIREX
50600.021316/2017-09 respectivos aditivos e rescisões, objetivando realizar a contratação integrada de empresa para elaborar
projetos básico e executivo de engenharia e executar as obras de recuperação estrutural da ponte sobre
o Rio Caí, na rodovia BR-386/RS.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, pelo regime de execução empreitada por preço unitário e com critério de julgamento
menor preço, atinente ao Edital nº. 102/2016-00, objetivando contratar empresa de consultoria para
29/DIREX
50610.001694/2015-87
executar os serviços técnicos especializados de gerenciamento de empreendimentos rodoviários no
estado do Rio Grande do Sul. O licitante vencedor foi o Consórcio MPB–BECK DE SOUZA–
ENGEPLUS pelo valor de R$29.800.000,00 (vinte e nove milhões e oitocentos mil reais).
Prorrogação de prazo de ofício, por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos, referente ao
Termo de Execução Descentralizada – TED nº. 396/2010, firmado com o Ministério da
63/DIR
50600.015670/2009-86 Defesa/Exército Brasileiro, tendo como interveniente o Departamento de Engenharia e Construção e
como executor o 4º Batalhão de Engenharia de Construção, objetivando realizar a adequação de
capacidade, com restauração da pista existente, na rodovia BR-101/SE.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para analisar,
aprovar o aumento de valor e lavrar o quarto termo aditivo visando ao reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato nº. TT-882/2014, firmado com a empresa Ethos Engenharia de Infraestrutura
64/DIR
50600.020856/2017-67
S.A., responsável por executar as obras remanescentes de construção, incluindo obras de arte
especiais, na rodovia BR-135/MG. O acréscimo de valor em questão é no montante de R$410.163,94
(quatrocentos e dez mil, cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos).
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Oitavo termo aditivo para adequação de equipe, com aumento de valor no montante de
R$1.743.273,37 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e
sete centavos), referente ao Contrato nº. TT-801/2009, firmado com o Consórcio PACS–
PLANSERVI–ENGER, responsável por executar os serviços técnicos especializados de apoio e
assessoramento ao DNIT, necessários ao acompanhamento de obras e serviços na rodovia BR-493/RJ.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e oitenta dias consecutivos, com consequente
aumento de valor no montante de R$2.855.406,33 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil,
quatrocentos e seis reais e trinta e três 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 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.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para analisar,
aprovar, lavrar e assinar o termo de rescisão atinente ao Contrato nº. UT/6-766/2010, firmado com a
Construtora Ápia Ltda., responsável por executar as obras de restauração na rodovia BR-354/MG.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e oitenta 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, como interveniente executor, a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, objetivando a construção
de passarelas na via expressa de acesso ao Porto de Salvador/BA, na rodovia BR-324/BA.
Sub-rogação do Contrato nº. 099/2013/00/00-SETPU para o DNIT, o qual foi firmado entre a
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana do Estado do Mato Grosso – SETPU e a empresa
Construtora Sanches Tripoloni Ltda.; e rescisão do Convênio nº. 763/2011, firmado entre o Governo
de Mato Grosso e o DNIT. O objeto de ambos os instrumentos é a execução de obras de implantação
e pavimentação de contorno rodoviário nos municípios de Barra do Garças/MT e Pontal do
Araguaia/MT, incluindo as pontes sobre o Rio das Garças e o Rio Araguaia, na rodovia BR-070/MT.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/TO para analisar e
aprovar revisões de projetos em fase de obras, além de lavrar e assinar termo aditivo e demais ajustes
relativos ao Contrato nº. 040/2013, firmado com a empresa TECCON S.A. Construção e
Pavimentação, responsável por executar as obras de revitalização (recuperação, restauração e
manutenção), atinentes ao Programa CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR-153/TO.
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 o Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG,
para viabilizar a participação de sete servidores da Coordenação de Desapropriação e
Reassentamento/CGDR/DPP no curso de especialização em Auditoria, Avaliações & Perícias de
Engenharia, a ser realizado em Brasília/DF, com início previsto para 31 de março de 2017, duração de
vinte meses e um total de quatrocentas e oitenta horas. O valor da contratação é de R$113.330,00
(cento e treze mil, trezentos e trinta reais).
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50600.007292/2013-43

Convalidação dos atos praticados pelo SR/TO, pertinentes à análise e aceitação dos estudos e
anteprojetos relativos à implantação e pavimentação, incluindo o encabeçamento da ponte sobre o Rio
São Miguel e as obras de construção, recuperação, reforço e reabilitação das obras de arte especiais
sobre os Rios São José, Dedo Cortado, Palmas e o já citado São Miguel, na rodovia BR-242/TO.
Aprovação da Norma DNIT nº. 410/2017-ME - Solos Prova de Carga Estática em Placa para Controle
de Qualidade na Execução de Aterros Solo-Enrocamento – Método de Ensaio, a qual estabelece a
sistemática a ser adotada na realização do ensaio de placa para a determinação do Módulo de
Deformabilidade (EV2), visando ao controle de camadas solo-enrocamento, quando utilizadas nos
serviços de terraplanagem sob estruturas de pavimento.
Convalidação dos atos praticados pelo SR/TO, pertinentes à análise e aceitação dos estudos e
anteprojetos relativos às obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) atinentes ao
Programa CREMA, na rodovia BR-153/TO.
Convalidação dos atos praticados pelo SR/TO, pertinentes à análise e aceitação dos estudos e
anteprojetos relativos às obras remanescentes de restauração, com melhoramentos físicos e
operacionais de baixo custo, na rodovia BR-242/TO.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SC para celebrar termo
aditivo de aumento de valor, no montante de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), referente ao
Contrato nº. PP-086/2014, firmado com o Consórcio MPB–PROSUL, responsável por realizar gestão
ambiental, abrangendo supervisão, gerenciamento e execução de programas correlatos, relativos às
obras de duplicação da rodovia BR-280/SC.
Quarto termo aditivo para replanilhamento e acréscimo de valor, no montante de R$3.459.333,45 (três
milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e cinco
centavos), referente ao Contrato nº. 824/2013, firmado com o Consórcio DIG TIETÊ, responsável por
executar serviços de apoio técnico e supervisão da realização das obras de melhoramento, remoção de
gargalos e expansão da hidrovia do Rio Tietê.
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