EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 16ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 16ª Reunião, realizada no dia 18/4/2017, com início às 9 horas e 59 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Quinto termo aditivo para retificar a cláusula primeira do terceiro termo aditivo, no que tange à
relação de preços novos do SICRO, pelo fato dos preços unitários estarem em desacordo com a
Tabela SICRO II. O atual aditivo prevê ainda a rerratificação e a segunda revisão de projeto em fase
86/DIR
50605.000986/2013-18 de obras, com reflexo financeiro positivo no montante de R$889.280,91 (oitocentos e oitenta e nove
Aprovado
mil, duzentos e oitenta reais e noventa e um centavos), e inclusão de novos preços unitários, relativo
ao Contrato nº. SR-05 00291/2014, firmado com o Consórcio EMPA-CCM-CCL, responsável por
executar obras de construção na rodovia BR-235/BA.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$298.137,15 (duzentos e noventa e oito mil, cento e trinta e
sete reais e quinze centavos), correspondente à 77ª medição relativa ao Contrato nº. 21.00008/2004,
firmado com a empresa CONSOL Engenheiros e Consultores Ltda., responsável por elaborar projeto
87/DIR
50600.355952/2016-42
Aprovado
executivo de engenharia para adequação de capacidade, com restauração da pista existente (fase I); e
também por supervisionar as obras de aumento de capacidade, com restauração da pista existente
(fase II), na rodovia BR-101/SE.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$217.240,03 (duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta
reais e três centavos), correspondente à 75ª medição relativa ao Contrato nº. 21.00008/2004, firmado
com a empresa CONSOL Engenheiros e Consultores Ltda., responsável por elaborar projeto
88/DIR
50600.355811/2016-20
Aprovado
executivo de engenharia para adequação de capacidade, com restauração da pista existente (fase I); e
também por supervisionar as obras de aumento de capacidade, com restauração da pista existente
(fase II), na rodovia BR-101/SE.
Pagamento de débito referente a aluguéis atrasados, devido à ocupação de imóvel situado na Rua
Major Claro Américo Guimarães, nº. 308 - Bairro Jardim Social, em Curitiba/PR, pelo
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Paraná, Senhor José da Silva Tiago, para a
29/DAF
50609.000027/2014-35
Aprovado
Superintendência Regional da Secretaria do Patrimônio da União – SPU no estado do Paraná; além da
aprovação da doação do referido imóvel ao acervo patrimonial do DNIT. O valor do débito é de
R$128.587,66 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
Adesão à Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 065/2014, promovido pela
Universidade Federal da Bahia - UFBA, com o objetivo de contratar a empresa SYSTECH Sistemas e
30/DAF
50600.022342/2017-46 Tecnologia em Informática Ltda. para adquirir estações de trabalho (desktops e notebooks). O valor
Aprovado
será de R$31.755.450,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e
cinquenta reais); e o prazo, de doze meses.
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64/DPP DIREX

50600.027372/2017-49

65/DPP DIREX

50600.027373/2017-93

66/DPP

50600.016617/2017-11

67/DPP

50600.000391/2007-56

21/DAQ

50601.000285/2012-20

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a elaboração do edital nos padrões
aprovados pelo DNIT, nomear comissão de licitação e leiloeiro administrativo ou oficial, publicar o
resumo do edital, homologar e adjudicar o objeto da licitação, publicar o resultado, lavrar e assinar o
contrato e publicar seu extrato no Diário Oficial da União, realizar toda a gestão do contrato - termos
aditivos, apostilas e pagamento -; e para promover análise e aprovar o projeto executivo de adequação
de capacidade, com duplicação, na rodovia BR-381/MG. A Superintendência Regional informou que
a contratação é necessária para que sejam revistos os elementos do projeto já existente e elaborado um
novo projeto executivo.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a elaboração do edital nos padrões
aprovados pelo DNIT, nomear comissão de licitação, leiloeiro administrativo ou oficial, publicar o
resumo do edital, homologar e adjudicar o objeto da licitação, publicar o resultado, lavrar e assinar o
contrato e publicar seu extrato no Diário Oficial da União, realizar toda a gestão do contrato - termos
aditivos, apostilas e pagamento -; além de promover análise e aprovar os projetos básico e executivo
elaborados pela empresa contratada, visando à eliminação de pontos críticos e de interseções do Anel
Rodoviário de Belo Horizonte nas rodovias BR-262/040/MG.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para aprovar o
projeto executivo atinente às obras de restauração na rodovia BR-381/MG.
Décimo termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e prorrogação
de prazo por mais cento e cinquenta dias, sem reflexo financeiro, referente ao Contrato nº. PP200/2007, firmado com a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente Ltda., responsável por
elaborar Estudo de Impacto Ambiental – EIA, Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Plano Básico
Ambiental – PBA e Autorização de Supressão de Vegetação – ASV, relativos ao licenciamento
ambiental das obras de implantação da Segunda Ponte Internacional Brasil – Paraguai, sobre o Rio
Paraná, incluindo seus acessos, situada na rodovia BR-277/PR.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$1.008.414,58 (um milhão, oito mil, quatrocentos e catorze
reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à terceira medição relativa ao Contrato nº. 01
00527/2012, firmado com a empresa CVD – Projetos e Construções Ltda., responsável por executar
os serviços emergenciais de recuperação do terminal hidroviário de Itacoatiara, no estado do
Amazonas. O reconhecimento refere-se a serviços realizados no período de 01 a 31 de agosto de
2012.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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22/DAQ

50600.009649/2014-17

23/DAQ

50601.000037/2010-17

Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais duzentos e cinquenta e três dias e
acréscimo de valor no montante de R$3.792.718,99 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil,
setecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), referente ao Contrato nº. 732/2015-DAQ,
firmado com o Consórcio PM – Sistema PRI Engenharia Ltda. e MAC Engenharia Ltda., responsável
por executar os serviços de supervisão das obras de construção das Instalações Portuárias Públicas de
Pequeno Porte – IP4, nos municípios de Juruti, Oriximiná, Abaetetuba, Cametá, Augusto Corrêa,
Viseu, São Miguel do Guamá, Altamira, Tucuruí, Belém - Mosqueiro e Conceição do Araguaia, todos
no estado do Pará; e no município de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia.
Décimo terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais quinhentos e doze dias, e
acréscimo de valor no montante de R$2.195.818,12 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil,
oitocentos e dezoito reais e doze centavos), referente ao Contrato nº. SR-01080/2010-00, firmado com
o Consórcio PRI-SÓLIDO, constituído pelas empresas Sistema PRI Engenharia Ltda. e Sólido
Engenharia Ltda., responsável por executar os serviços de gerenciamento das obras de construção de
vinte e um terminais hidroviários no estado do Amazonas.

Aprovado

Aprovado
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