EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 21ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 21ª Reunião, realizada no dia 23/5/2017, com início às 11 horas e 16 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor
preço e pelo Sistema de Registro de Preços, objetivando contratar empresa para o fornecimento de
Retirado de
45/DIREX
50600.037618/2016-18 materiais permanentes e de consumo, visando atender às necessidades da Sede do DNIT, em
Pauta
Brasília/DF, no exercício de 2017. O valor orçado é de R$1.028.700,70 (um milhão, vinte e oito mil,
setecentos reais e setenta centavos).
Realização de licitação, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas Integrado –
RDCi, na forma eletrônica e com critério de julgamento menor preço, objetivando contratar empresa
ou empresas para elaborar projetos básico e executivo de engenharia e executar as obras de construção
46/DIREX
50600.094393/2013-46
Aprovado
de Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte – IP4, no Rio Mamoré, localizado no munícipio de
Guajará-Mirim/RO, lote único. O valor estimado é de R$20.986.595,86 (vinte milhões, novecentos e
oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, com o objetivo de contratar empresa para prestar serviços de
47/DIREX
50600.011769/2015-57
Aprovado
demolição, retirada de entulho e disposição em aterro licenciado, referentes às rodovias BR262/040/381/MG. O orçamento é de R$11.824.717,64 (onze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil,
setecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).
Sétimo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias
consecutivos; e aumento de valor, no montante de R$3.999.295,02 (três milhões, novecentos e
noventa e nove mil, duzentos e noventa cinco reais e dois centavos), referente ao Termo de
106/DIR
50600.014772/2009-05
Aprovado
Compromisso nº. TC-773/2009-00, firmado com o Governo do Estado de Roraima, tendo como
interveniente executor sua Secretaria de Infraestrutura. O objeto do referido termo é a execução de
serviços de restauração na rodovia BR-210/RR, lote 1.5.
Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais setecentos e trinta dias corridos, referente
ao Termo de Compromisso nº. TC-143/2013-00, firmado com o estado de Mato Grosso, por
107/DIR
50600.004489/2013-21 intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA, para elaborar projetos
Aprovado
executivos de engenharia, estudos ambientais e laudo relativo à desapropriação, além de executar as
obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-174/MT.
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108/DIR

50600.015634/2009-12

109/DIR

50600.015635/2009-67

110/DIR

50600.075020/2014-57

38/DAF

50600.003845/2016-31

39/DAF

50622.000067/2015-90

40/DAF

50600.020169/2017-41

Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos; e
aumento de valor, no montante de R$19.591.846,30 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e um
mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), referente ao Termo de Compromisso nº. TC864/2009-00, firmado com o Governo do estado de Roraima, tendo como interveniente executora sua
Secretaria de Infraestrutura. O objeto do referido termo é a execução de serviços de restauração na
rodovia BR-174/RR, lote 1.3.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias; e aumento de
valor, no montante de R$3.945.348,39 (três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e
quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), referente ao Termo de Compromisso nº. TC-863/200900, firmado com o Governo do Estado de Roraima, tendo como interveniente executora sua Secretaria
de Infraestrutura. O objeto do referido termo é a execução de serviços de restauração na rodovia BR174/RR, lote 1.2.
Termo aditivo para ratificação e substituição de Coordenadores Setoriais, referente ao Contrato nº.
1152/2014, firmado com o Consórcio ACCENTURE–DYNATEST, responsável por prestar serviços
técnicos especializados no assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva para atuação
nas áreas de planejamento e gestão, com o aprimoramento dos mecanismos de governança e
gerenciamento das demandas dos empreendimentos e programas previstos no Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC. A alteração em comento consiste na substituição da profissional
Cristiane de Mendonça Xavier Oliveira por Gabriella Mota Brandão, na função de Coordenador
Setorial 4; e na substituição de André Luis Gatti por Cristiane de Mendonça Xavier Oliveira, na
função de Coordenador Setorial 3.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
264/2016, firmado com a empresa TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informação S.A.,
responsável pelos serviços de organização, tratamento e guarda documental externa do acervo
existente na Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor do Contrato permanecerá em R$2.361.259,88
(dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito
centavos).
Delegação de competência ao SR/RO para formalizar a segunda apostila referente ao Contrato nº. SRRO 1.0.00.437/2015-03/2017, firmado com a empresa EMRON – Manutenção Predial e Apoio
Administrativo Ltda., responsável por prestar serviços de apoio administrativo, com fornecimento de
mão de obra, visando atender às necessidades da Sede desta Superintendência Regional. O valor
contratual passa a ser de R$1.054.137,84 (um milhão, cinquenta e quatro mil, cento e trinta e sete
reais e oitenta e quatro centavos).
Edição de instrução normativa, com o objetivo de disciplinar a concessão de horário especial e de
redução de jornada de trabalho aos servidores ocupantes de cargos da Carreira e do Plano Especial de
Cargos do DNIT.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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41/DAF

50600.007823/2017-21

084/DPP

50600.027638/2017-53

085/DPP

50600.029251/2017-31

086/DPP

50600.029252/2017-86

087/DPP

50600.029250/2017-97

088/DPP

50600.027654/2017-46

089/DPP

50600.043649/2016-08

Edição de instrução normativa, com o objetivo de instituir o Sistema Eletrônico de Informações –
SEI/DNIT, como sistema oficial de gestão de documentos e processos eletrônicos; e de estabelecer os
procedimentos específicos para seu uso no âmbito da Autarquia.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para contratar,
analisar e aprovar os estudos e o projeto executivo de engenharia relativos à implantação e à
pavimentação de seis segmentos descontínuos, sendo cinco na rodovia BR-265/MG e um no acesso ao
município de Alpinópolis/MG.
Delegação de competência ao SR/TO para analisar e aceitar os estudos e anteprojetos de engenharia
pertinentes à licitação das obras de restauração, com melhoramentos e eliminação de pontos críticos,
na rodovia BR-010/TO.
Delegação de competência ao SR/TO para analisar e aceitar os estudos e anteprojetos relativos às
obras de restauração, com melhoramentos e eliminação de pontos críticos, na rodovia BR-242/TO.
Delegação de competência ao SR/TO para analisar e aceitar os estudos e anteprojetos relativos às
obras de restauração, com melhoramentos físicos, na rodovia BR-235/TO.
Proposta visando definir valores máximos para a compra de imóveis, com o objetivo de realizar o
reassentamento das famílias estabelecidas na rodovia BR-381/MG e no Anel Rodoviário de Belo
Horizonte e cadastradas no respectivo Programa Judicial de Conciliação. O custo total previsto para
aquisição dos imóveis, correspondente ao atendimento de duzentas e sessenta e quatro famílias, é de
R$36.711.500,00 (trinta e seis milhões, setecentos e onze mil, quinhentos reais), dos quais
R$20.138.140,70 (vinte milhões, cento e trinta e oito mil, cento e quarenta reais e setenta centavos) já
se encontram disponíveis em conta judicial do programa, na 7ª Vara da Seção Judiciária de Minas
Gerais/SJMG.
Revogação da Portaria nº. 73, de 12 de janeiro de 2017, publicada no Boletim Administrativo nº. 010,
de 13 de janeiro de 2017; e edição de nova portaria, objetivando delegar competência plena e
responsabilidades decorrentes ao SR/BA 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-110/410/324/407/BA,
BR-342/BA/MG e BR-428/PE. Os citados estudos são objeto do Contrato nº. 940/2014-00, firmado
com o Consórcio PROSUL–APPE.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
Aprovado
Aprovado

Aprovado

Aprovado
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090/DPP

50617.000340/2017-17

29/DAQ

50600.028679/2017-67

32/DAQ

50600.008513/2015-62

Alteração da Portaria nº. 28/2017, de 9 de janeiro de 2017, publicada no Boletim Administrativo nº.
007, de 10 de janeiro de 2017, a qual delega competência plena e as responsabilidades decorrentes ao
SR/ES para analisar e aprovar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA,
relativos à implantação, à pavimentação e à adequação de capacidade, com melhoria de segurança e
eliminação de pontos críticos, nas rodovias BR-259/101/342/ES e BR-342/MG, lotes 33 e 34. Os
citados estudos são objeto do Contrato nº. 940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
A alteração em comento visa atender à determinação judicial expedida pela Justiça Federal do estado
do Espírito Santo com relação à inclusão de segmento da rodovia BR-259/ES no lote 33.
Termo de cessão de propriedade da Secretaria do Patrimônio da União – SPU para a Administração
da Hidrovia do Paraná – AHRANA, sob o regime de utilização gratuita de imóveis, nos termos da
Portaria nº. 932 - DNIT, de 30 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 1º de junho
de 2016. O imóvel situa-se na Rua Formosa, nº. 367, conjunto 2150/2160 - 21º andar, Bairro Centro;
além de três vagas de garagem, localizadas na Rua Santo Amaro, nº. 378/380, boxes 3, 5 e 6, todas no
subsolo do Edifício Iraque, Bairro Bela Vista, no município de São Paulo.
Primeiro termo aditivo para sub-rogação, referente ao Contrato nº. 009/2015–CODOMAR, firmado
com o Consórcio R. PEOTTA–HIDROTOPO–ENEFER, cujo objeto é a elaboração de Estudos de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e dos projetos básicos e executivos de
engenharia relativos à sinalização de margem e balizamento, à dragagem e ao derrocamento na
Hidrovia do Guamá-Capim. A sub-rogação em questão será feita pela CODOMAR ao DNIT.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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