EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 20ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 20ª Reunião, realizada no dia 16/5/2017, com início às 9 horas e 59 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Aprovação do novo Mapa de Riscos Corporativos do DNIT, identificação e priorização destes riscos,
36/DIREX
50600.008438/2016-11
Aprovado
além da elaboração dos planos de ação efetivados pelas Diretorias.
Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões destinados ao desfazimento de bens
43/DIREX
50600.014716/2016-79
Aprovado
móveis inservíveis de propriedade do DNIT, localizados na Sede em Brasília/DF.
Instrução de Serviço que dispõe sobre o Manual de Diretrizes para Gestão, Acompanhamento e
Fiscalização de Contratos Administrativos. O Manual visa estabelecer critérios a serem observados
44/DIREX
50600.016141/2016-29 quanto à designação de fiscais, uniformizar e padronizar regras de fiscalização e gestão já adotadas no
Aprovado
DNIT, apresentar inovações para aperfeiçoar procedimentos correlatos, e atender a determinações de
órgãos de controle.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RN para elaborar e
aprovar a segunda revisão de projeto em fase de obras, com reflexo financeiro positivo equivalente a
12,41%, resultante do Termo de Execução Descentralizada nº. TED 0000677/2014, firmado com o 1º.
Batalhão de Engenharia de Construção – BEC/Caicó/RN, responsável por atividades de engenharia
100/DIR
50600.029112/2017-16
Aprovado
relativas às obras de restauração e manutenção concernentes ao Programa CREMA 1ª Etapa, na
rodovia BR-101/RN. Após a aprovação da revisão em comento, o valor aproximado do Plano de
Trabalho passará a ser de R$22.213.947,55 (vinte e dois milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
Termo aditivo decorrente de substituição de responsável técnico, referente ao Contrato nº. TT212/2015, firmado com o Consórcio SP (SINALMIG–PLANEX), responsável por elaborar os
101/DIR
50600.004853/2015-14 projetos básico e executivo de engenharia e por executar os serviços técnicos de aplicação e
Aprovado
manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de
Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR-174/210/RR, lote 107.
Termo aditivo decorrente de substituição de responsável técnico, referente ao Contrato nº. TT213/2015, firmado com o Consórcio SP (SINALMIG–PLANEX), responsável por elaborar os
102/DIR
50600.004854/2015-69 projetos básico e executivo de engenharia e por executar os serviços técnicos de aplicação e
Aprovado
manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de
Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR-432/401/174/RR, lote 108.
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103/DIR

50600.020316/2014-31

104/DIR

50606.002760/2012-52

105/DIR

50602.000246/2017-27

32/DAF

50600.005334/2016-54

033/DAF

50600.020167/2017-52

34/DAF

50600.021035/2017-48

35/DAF

50600.009492/2007-92

36/DAF

50600.007823/2017-21

Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, e aumento de valor, no montante de
R$852.836,16 (oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos),
referente ao Termo de Execução Descentralizada nº. TED-359/2014, firmado com o 6º BEC/Exército
Brasileiro/Ministério da Defesa, objetivando realizar serviços de conservação na rodovia BR-401/RR.
Rescisão unilateral do Contrato nº. TT-169/2014, firmado com a empresa Integral Engenharia Ltda.,
responsável por executar os serviços de implantação e pavimentação na rodovia BR-154/MG.
Avocação de competência, visando realizar a contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa
especializada para executar obras emergenciais de recuperação no segmento compreendido entre o km
537,40 e o km 574,40 da rodovia BR-163/PA. O valor da presente contratação está estimado em
R$11.960.348,74 (onze milhões, novecentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta
e quatro centavos).
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
314/2016, firmado com a empresa 3R Construções e Serviços Eireli, responsável por prestar os
serviços continuados de condução (motoristas) de veículos oficiais da frota pertencente à Sede do
DNIT, em Brasília/DF. O valor anual do presente contrato será mantido em R$938.617,20
(novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e vinte centavos).
Edição de instrução normativa, objetivando disciplinar a Política de Acessibilidade nos prédios sob
administração do DNIT, e estabelecer normas gerais e critérios básicos para a promoção de políticas
públicas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, com mobilidade ou percepção
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nos edifícios, equipamentos, meios de
transporte e de comunicação, nos termos do artigo 227, parágrafo 2º, e do artigo 244 da Constituição
Federal.
Inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso II, combinado com artigo 13, inciso
VI, ambos da Lei nº. 8.666/93, visando contratar a empresa Mendes e Lopes Pesquisas, Treinamento e
Eventos Ltda., para viabilizar a participação de cinco servidores no curso “Governança, Gestão de
Riscos e Compliance nas Contratações – Em Busca da Eficiência Administrativa”, o qual será
realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017, em Curitiba/PR. O valor será de R$14.720,00 (catorze
mil, setecentos e vinte reais).
Edição de instrução de serviço, objetivando disciplinar o fornecimento e a autenticação de cópias e
impressões no âmbito da Sede do DNIT, em Brasília/DF, e das Superintendências Regionais e
Administrações Hidroviárias.
Edição de instrução normativa, objetivando instituir o Sistema Eletrônico de Informações – SEI/DNIT
como sistema oficial de gestão de documentos e processos eletrônicos no âmbito do DNIT, e
estabelecer os procedimentos específicos para uso do Sistema nesta Autarquia.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
Retirado de
Pauta
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37/DAF

50600.062905/2012-24

078/DPP

50600.029165/2017-29

080/DPP

50600.002208/2015-67

081/DPP

50600.029164/2017-84

082/DPP

50600.000295/2010-11

083/DPP

50600.029255/2017-10

28/DAQ

50600.004340/2015-11

Segundo termo aditivo para aumento de valor, relativo ao Contrato nº. 830/2015, firmado com a
empresa T&S Telemática Engenharia e Sistemas Ltda., responsável por fornecer e instalar hardware e
software relativos à ampliação da central telefônica da Sede do DNIT, em Brasília/DF, e das
Superintendências Regionais. O valor do contrato passará de R$10.946.704,29 (dez milhões,
novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quatro reais e vinte e nove centavos) para
R$13.055.947,47 (treze milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta
e sete centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/GO-DF para analisar e
aprovar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA relativos à
implantação, pavimentação, adequação de capacidade, com melhoria de segurança e eliminação de
pontos críticos, nas rodovias BR-450/020/040/DF e BR-040/GO. O objeto dos citados estudos é a
implantação do Contorno Sul/Leste de Brasília, combinado com o aproveitamento de intervenções de
absorção e adequação de capacidade das rodovias estaduais GO-436, DF-130, DF-100 e/ou GO-425,
GO-010, DF-100 e/ou outras combinações que melhor atendam ao objetivo dos estudos. Os serviços
são objeto do Contrato nº. PP-940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Reconhecimento de dívida no montante de R$176.901,35 (cento e setenta e seis mil, novecentos e um
reais e trinta e cinco centavos), referente ao Contrato nº. UT-06-570/2009, firmado com o Consórcio
CONTÉCNICA–PRODEC, cujo objeto é a elaboração de projeto executivo de engenharia para
duplicação, restauração e melhoramentos na rodovia BR-381/MG, lote 4.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/GO-DF para analisar e
aprovar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA relativos à
implantação, pavimentação, absorção, adequação de capacidade, com melhoria de segurança e
eliminação de pontos críticos, na rodovia BR-457/GO. Os serviços em comento estão acobertados
pelo Contrato nº. PP-940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Décimo primeiro termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e
prorrogação de prazo, por mais duzentos e quarenta dias, sem reflexo financeiro, referente ao Contrato
nº. PP-270/2010-00, firmado com a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente Ltda.,
responsável por elaborar estudos ambientais visando à obtenção de licenciamento correlato, na
rodovia BR-116/RS, lote 1, incluindo a ponte e os acessos sobre o Rio Jaguarão.
Convalidação dos atos praticados pelo SR/TO, referentes à análise e aceitação dos estudos e
anteprojetos de obras de implantação e pavimentação, incluindo os encabeçamentos das pontes, na
rodovia BR-242/TO, lotes 4 e 5.
Décimo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais noventa e oito dias, referente ao Contrato
nº. 566/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio R. PEOTTA–HIDROTOPO–ENEFER,
responsável por desenvolver Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e
elaborar os projetos básico e executivo de engenharia relativos à sinalização de margem, ao
balizamento, à dragagem e ao derrocamento na Hidrovia do Tapajós/Teles Pires/Juruena.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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030/DAQ

50600.007424/2015-07

031/DAQDIREX

50010.000183/2017-79

05/DIF

50600.000949/2009-65

Proposta de Acordo de Cooperação Técnica, a ser celebrado entre o DNIT e o município de
Parintins/AM, para que este município realize a doação de projeto do quadro de boias para ancoragem
de navios de longo curso, sem ônus à Autarquia. O Acordo terá vigência de sessenta dias.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao Coordenador da
Administração Hidroviária do Sul - AHSUL/DNIT para licitar, contratar, executar e fiscalizar a
execução dos serviços especializados de batimetria e sinalização flutuante e terrestre do Rio Taquari,
entre a foz e o Porto de Estrela. A vigência prevista é de cinco anos; e o valor estimado, de
R$14.011.718,49 (catorze milhões, onze mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos).
Décimo segundo termo aditivo para rerratificação; aumento de valor, no montante de R$3.977.130,60
(três milhões, novecentos e setenta e sete mil, cento e trinta reais e sessenta centavos); e retificação da
cláusula primeira do décimo termo aditivo, referente ao Contrato DIF nº. 351/2010, firmado com o
Consórcio CONCREMAT–EGIS, responsável por executar os serviços de supervisão ambiental,
incluindo as obras de adequação geométrica da linha férrea e a transferência do pátio de manobras,
localizado no município de Barra Mansa/RJ. A retificação em comento se refere à alteração do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da empresa EGIS Engenharia e Consultoria Ltda.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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