EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 19ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 19ª Reunião, realizada no dia 9/5/2017, com início às 9 horas e 52 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Manual de Procedimentos para Avaliação dos Mecanismos de Governança do DNIT, elaborado pela
05/DG
50600.032922/2016-61 Auditoria Interna, o qual contém metodologia e questionário de avaliação predefinido, a fim de
subsidiar os responsáveis pela realização do trabalho de avaliação da governança da Autarquia.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, com critério de
julgamento menor preço, atinente ao Edital nº. 083/2017-00, objetivando adquirir álcool em gel 70%
para assepsia das mãos, saboneteiras para uso do álcool em gel e válvulas avulsas para reposição de
estoque do material já existente, em caso de desgaste. As licitantes vencedoras foram as seguintes
41/DIREX
50600.013344/2016-63
empresas: Cetil Suprimentos Eirelli, para o item 1, pelo valor de R$10.405,44 (dez mil, quatrocentos e
cinco reais e quarenta e quatro centavos); e Comercial Araujo Distribuição de Produtos e
Equipamentos, para o item 2, pelo valor de R$635,70 (seiscentos e trinta e cinco reais e setenta
centavos). O item 3 foi cancelado, por sua licitação ter sido fracassada.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução empreitada
por preço unitário, do tipo menor preço por grupo, objetivando contratar empresa ou consórcio de
empresas para executar os serviços técnicos de apoio ao processamento de infrações e dados
42/DIREX
50600.000922/2016-00
estatísticos de engenharia de tráfego, visando atender às necessidades da Coordenação Geral de
Operações Rodoviárias – CGPERT/DIR. O valor orçado é de R$107.289.578,28 (cento e sete
milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos).
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais quinhentos e vinte dia corridos, referente ao Termo
de Compromisso nº. TC-787/2015, firmado com o município de Maringá/PR, objetivando a
94/DIR
50600.014237/2015-71 elaboração de projetos básico e executivo e a execução das obras complementares no Contorno Norte
daquele município, compreendendo sete viadutos, adequações geométricas de pavimentação e obras
de encabeçamento dos viadutos, na rodovia BR-376/PR.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar o termo aditivo resultante da primeira revisão de projeto em fase de obras, referente ao
Contrato nº. SR/PR-00443/2016-00, firmado com a empresa Castilho Engenharia e Empreendimentos
S.A., responsável pelas obras de adequação de acessos para rodovia classe zero e pela implantação de
95/DIR
50600.029119/2017-20
dispositivos para prevenção e proteção de mananciais, em decorrência de acidentes com cargas
perigosas, na rodovia BR-116/PR. A citada revisão gerará um reflexo financeiro previsto no montante
de R$1.700.375,81, (um milhão, setecentos mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e um
centavos).
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50600.000516/2002-33
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50600.028876/2017-86

Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos, referente
ao Termo de Compromisso nº. TC-181/1995-00, firmado com o município de Campo Grande/MS,
objetivando a execução de projeto final, implantação, pavimentação e execução de obras de arte
especiais e complementares do macro anel rodoviário que liga as rodovias BR-060/163/262/MS.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MS para analisar,
aprovar, lavrar e assinar termo aditivo resultante da primeira revisão de projeto em fase de obras, com
acréscimo de novos itens de serviço e reflexo financeiro positivo no montante de R$23.153.914,13
(vinte e três milhões, cento e cinquenta e três mil, novecentos e catorze reais e treze centavos),
referente ao Contrato nº. UT-19-00901/2016-00, firmado com o Consórcio NEOVIA–TÉCNICA
VIÁRIA, responsável por executar as obras remanescentes relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa,
na rodovia BR-060/MS.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, em caráter excepcional, por mais cento e oitenta dias
consecutivos, com aumento de valor no montante de R$3.264.542,00 (três milhões, duzentos e
sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais), referente ao Contrato nº. TT-382/2012,
firmado com a empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda., responsável por realizar os serviços técnicos de
apoio à gestão no processamento de infrações de trânsito por excesso de velocidade, avanço de sinal e
parada sobre a faixa de pedestre, e de suporte à gestão de dados estatísticos de contagem volumétrica
de tráfego.
Termo aditivo para alteração de valor, com redução da quantia total, no montante de R$10.397.421,88
(dez milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos);
redução do valor sob responsabilidade do DNIT, restrito à soma já empenhada – de R$29.016.000,00
(vinte e nove milhões, dezesseis mil reis); e inclusão de parcela de contrapartida do ente beneficiado,
no montante de R$23.177.551,70 (vinte e três milhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e setenta centavos), referente ao Termo de Compromisso nº. TC-574/2014,
firmado com o estado do Ceará, tendo como interveniente sua Secretaria da Infraestrutura –
SEINFRA/CE e como interveniente executor o Departamento Estadual de Rodovias – DER/CE. O
objetivo do Termo em comento é executar e realizar a supervisão das obras de pavimentação relativas
à duplicação da rodovia CE-155, do trecho compreendido entre o acesso ao Porto de Pecém e o
entroncamento com a rodovia BR-222/CE.
Edição de portaria que delega competência ao Diretor de Administração e Finanças e ao seu
Substituto – no caso de afastamentos e impedimentos legais – para analisar, julgar e autorizar os atos
de reconhecimento de dívida no âmbito das setoriais da Sede do DNIT em Brasília-DF e dos órgãos
descentralizados, limitado ao valor correspondente à modalidade de dispensa de licitação,
estabelecido nos artigos 23 e 24 da Lei nº. 8.666/1993. A portaria em comento pretende contemplar as
Administrações Hidroviárias no rol de unidades descentralizadas que poderão realizar os atos de
reconhecimento de dívida.
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Alteração de cadastramento do trecho 364BMG0320, correspondente ao segmento compreendido
entre o km 130,1 e o km 135,8 da rodovia BR-364/MG. O trecho em comento passa a constar no
Sistema Federal de Viação como federal pavimentado, ao invés de estadual coincidente.
Décimo primeiro termo aditivo para rerratificação e retirada da empresa WorleyParsons Engenharia
S.A. da composição do Consórcio CONCREMAT-TECNOSOLO-WORLEYPARSONS, o qual passa
a ser denominado Consórcio CONCREMAT-TECNOSOLO. Com a mudança, a empresa líder –
Concremat Engenharia – passa a incorporar o percentual detido pela empresa excluída. O Consórcio é
responsável pela supervisão e pelo gerenciamento ambiental das obras relativas à ampliação de
capacidade e modernização da ligação rodoviária Florianópolis/SC – Osório/RS, nas rodovias BR101/SC/RS, objeto do Contrato nº. PP-249/2004.
Décimo primeiro termo aditivo para suspensão do Contrato nº 563/2015-DAQ/DNIT, firmado com o
Consórcio JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO–CONSTRUTORA ETAM LTDA., responsável
por executar obras e serviços visando à implantação de porto no município de Santo Antônio do
Içá/AM. A suspensão decorre da ausência de saldo contratual para a continuidade do
empreendimento, uma vez que não há previsão na Lei Orçamentária Anual de 2017.
Décimo primeiro termo aditivo para suspensão do Contrato nº. 562/2015–DAQ/DNIT, firmado com o
Consórcio JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO–CONSTRUTORA ETAM LTDA., responsável
por executar obras e serviços visando à implantação de porto no município de Jutaí/AM. A suspensão
decorre da ausência de saldo contratual para a continuidade do empreendimento, uma vez que não há
previsão na Lei Orçamentária Anual de 2017.
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