EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 28ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 28ª Reunião, realizada no dia 11/7/2017, com início às 10 horas e 45 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MS para realizar
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo e celebração dos contratos e de seus
67/DIREX 50600.SEI/003409/2017-43 respectivos aditivos e rescisões, com o objetivo de realizar a supervisão e o gerenciamento das
Aprovado
obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-419/MS. O valor orçado é de R$8.940.167,42
(oito milhões, novecentos e quarenta mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos).
Revisão das metas institucionais, referente ao período compreendido entre 1º de setembro de 2016
68/DIREX
50600.030635/2016-16
Aprovado
e 31 de agosto de 2017.
Aprovação de minuta de edital, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, na forma eletrônica, pelo regime de execução contratação integrada e com critério
de julgamento maior desconto, com o objetivo de contratar empresa para elaborar projetos básico e
executivo e executar as obras e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega
69/DIREX
50600.052741/2016-51
Aprovado
final de seis pontes, localizadas sobre os igarapés Açuí, Araguari, Bueiro, Preto, Itapacurazinho e
Samurai, nas rodovias BR-163/230/PA. O valor orçado é de R$14.321.084,16 (catorze milhões,
trezentos e vinte e um mil, oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução
empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, com o objetivo de contratar empresa(s)
especializada(s) para execução de serviços necessários à manutenção (conservação/recuperação),
70/DIREX
50622.000418/2017-24
Aprovado
referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO, no segmento compreendido entre o
km 196,00 e o km 347,44 da rodovia BR-317/AC. O valor orçado é de R$18.972.603,85 (dezoito
milhões, novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e três reais e oitenta e cinco centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução
empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, com o objetivo de contratar empresa(s)
especializada(s) para execução de serviços necessários à manutenção (conservação/recuperação),
71/DIREX
50622.000419/2017-79
Aprovado
referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO, no segmento compreendido entre o
km 91,00 e o km 196,00 da rodovia BR-317/AC. O valor orçado é de R$12.209.915,86 (doze
milhões, duzentos e nove mil, novecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos).
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72/DIREX

50600.013109/2017-72

73/DIREX

50600.029935/2017-33

152/DIR

50611.004569/2016-08

153/DIR

50603.000441/2015-85

154/DIR

50611.001374/2007-15

155/DIR

50600.052054/2012-10

56/DAF

50600.028877/2017-21

Reapresentação de proposta para edição de Instrução Normativa com o objetivo de instituir regime
de credenciamento e estabelecer critérios gerais relativos a futuras contratações de leiloeiro oficial,
visando realizar leilões eletrônicos dos bens inservíveis componentes do patrimônio da Sede do
DNIT em Brasília/DF, das Superintendências Regionais e das Administrações Hidroviárias.
Proposta para edição de Instrução Normativa com o objetivo de instituir metodologia para gestão
de processos no DNIT, cujo detalhamento será exposto no Manual de Procedimentos Operacionais,
parte integrante dessa Instrução.
Reconhecimento de dívida no valor de R$5.026.525,54 (cinco milhões, vinte e seis mil, quinhentos
e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao Contrato nº. 11 00278/2014,
firmado com a empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., responsável por realizar serviços
de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-174/MT. O reconhecimento refere-se à
despesa de exercício anterior, oriunda do pagamento da vigésima sexta e da vigésima sétima
medições relativas ao Contrato em comento.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias, e
aumento de valor em razão da prorrogação, no montante de R$1.460.222,69 (um milhão,
quatrocentos e sessenta mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), referente ao
Contrato nº. 03 00481/2015, firmado com a empresa Construtora Macadame Ltda., para executar
os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-304/CE.
Alteração de número da agência bancária vinculada à conta específica do Termo de Compromisso
nº. TC-278/2007-00, firmado com o Município de Sorriso/MT, com o objetivo de executar
melhoramentos em sua travessia urbana, visando à adequação de capacidade e segurança viária,
incluindo a duplicação da via, a adequação das interseções, da sinalização e iluminação existentes,
além da duplicação da ponte de concreto localizada sobre o Rio Lira e de duas passagens inferiores
(viadutos), para transposição da pista pela Rua Perimetral Sudoeste e pela Avenida Ademar Raiter,
localizada na rodovia BR-163/MT.
Sétimo termo aditivo referente ao Contrato nº. TT-465/2012-00, para rerratificação, reinício,
restituição de dois dias de prazo, prorrogação por mais quinhentos e quarenta e cinco dias e
dissolução do Consórcio MAC–TARDELLI, responsável por executar as obras de melhoria de
capacidade, incluindo duplicação, na BR-116/RS. A citada dissolução diz respeito à retirada da
empresa Tardelli do consórcio, ficando a empresa MAC totalmente responsável pelo contrato.
Reconhecimento de dívida no valor de R$7.774.383,47 (sete milhões, setecentos e setenta e quatro
mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), referente ao Contrato nº. 469/2015,
firmado com o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, para executar os seguintes
serviços de tecnologia da informação: ponto de proteção à rede e/ou aplicação de firewall;
administração de rede de longa distância; certificação digital; infovia; desenvolvimento e
manutenção de sistemas; consultoria em tecnologia da informação; e processamento de dados –
hospedagem de sistemas e serviços. O reconhecimento refere-se a serviços prestados durante o
exercício de 2016 e não quitados devido a restrições orçamentárias.
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110/DPP

50600.033712/2013-47

111/DPP

50600.033037/2013-56

112/DPP

50600.004726/2008-96

113/DPP

50600.015149/2010-82

114/DPP

50600.029795/2017-01

115/DPPDIREX

50600.037583/2013-66

46/DAQ

50600.002142/2007-03

Prorrogação de prazo por mais duzentos e quarenta e nove dias de vigência e por mais trezentos e
trinta e oito dias de execução, com reflexo financeiro no montante de R$4.107.399,64 (quatro
milhões, cento e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), e
adequação de cronograma físico-financeiro, referentes ao Contrato nº. PP-677/2013-00, firmado
com a empresa Fiscal Tecnologia e Automação Ltda., responsável por elaborar Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA relativo aos serviços de contagem de
tráfego em pontos específicos da malha rodoviária federal, lote 3.
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo de ofício, por mais trezentos e sessenta e cinco
dias, referente ao Termo de Execução Descentralizada nº. 539/2014, firmado com a Universidade
Federal do Paraná – UFPR, responsável por desenvolver e aplicar metodologia de avaliação
objetiva das condições funcionais e estruturais de obras de arte especiais em rodovias federais.
Décimo segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e seis dias,
sem reflexo financeiro, referente ao Termo de Compromisso nº. PP-061/2008, firmado com a
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de Mato Grosso –
SINFRA/MT, com o objetivo de realizar a gestão ambiental relativa às obras de pavimentação na
rodovia BR-158/MT.
Prorrogação de prazo por mais seis meses, com reflexo financeiro e adequação de percentual de
imposto e de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, referentes ao Contrato nº.
PP-456/2012-00, firmado com a Tecnology and Management Ltda. – T.N.M. LIMITED, para
execução de serviços de calibragem do modelo HDM-4 nas rodovias federais brasileiras. O reflexo
financeiro em função da prorrogação corresponde ao valor de R$454.433,33 (quatrocentos e
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) e de US$87.384,26
(oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro dólares americanos e vinte e seis centavos). A
correção do valor do imposto incidente no contrato, que era de 27%, passa a ser de 17,6471%, mais
2% inerentes ao ISSQN, ensejando uma supressão de valor no montante de R$592.283,01
(quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e um centavo) e de US$92.660,29
(noventa e dois mil, seiscentos e sessenta dólares americanos e vinte e nove centavos).
Contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, da empresa PARS – Produtos de
Processamento de Dados Ltda., com vistas à prestação de serviços técnicos especializados
referentes às licenças de uso de softwares da Autodesk. O valor será de R$1.902.045,00 (um
milhão, novecentos e dois mil, quarenta e cinco reais) e o prazo, de trinta e seis meses.
Segundo termo aditivo para retificação de itens, referente ao Convênio nº. 1078/2013, firmado com
o município de Maceió/AL, com o objetivo de delegar a administração e o gerenciamento de
trechos das rodovias BR-104/316/AL. A citada retificação consiste na possibilidade de aplicação
de recursos por parte do DNIT nos trechos delegados.
Décimo segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco
dias, referente ao Convênio nº. 306/2007, firmado com a Prefeitura Municipal de Caracaraí/RR,
com o objetivo de executar as obras e os serviços concernentes à Instalação Portuária Pública de
Pequeno Porte – IP4 do citado município.
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