EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 30ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 30ª Reunião, realizada no dia 25/7/2017, com início às 10 horas e 05 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Revogação de certame licitatório, atinente ao Edital nº. 094/2017-00, sob a modalidade de Pregão,
na forma eletrônica, pelo regime de execução empreitada por preço global e com critério de
julgamento menor preço por item, por razões de interesse público decorrentes de fato
superveniente. O objeto da citada licitação é a seleção de empresa, mediante sistema de registro de
76/DIREX
50600.010314/2016-03
Aprovado
preços, com o objetivo de adquirir impressoras multifuncionais e workstation para atender às
necessidades da Sede do DNIT, em Brasília/DF, no exercício de 2016, conforme especificações do
Anexo I do edital.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PR para analisar e
aprovar a primeira revisão de projeto em fase de obras, assim como para lavrar e assinar o termo
aditivo resultante, referente ao Contrato nº. 09.0841/2016, firmado com a empresa Castilho
164/DIR
50600.030646/2017-87
Aprovado
Engenharia e Empreendimentos S.A., responsável por realizar os serviços de contenção de encostas
e estabilização de taludes na rodovia BR-476/PR.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$3.612.060,89 (três milhões, seiscentos e doze mil,
sessenta reais e oitenta e nove centavos), decorrente do não pagamento da 15ª medição referente ao
Contrato nº. TT-626/2015, firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT
para prestar serviços e vender produtos a órgãos públicos. O reconhecimento em comento refere-se
165/DIR
50600.055025/2016-25
Aprovado
a serviços prestados no período de 21/9 a 20/10/2016, os quais não foram pagos em face da
insuficiência de saldo de empenho e da impossibilidade de emissão de novo empenho por
irregularidades da contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
no período compreendido entre 22/11/2016 e 23/3/2017.
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166/DIR

50600.010339/2007-16

167/DIR

50600.010203/2008-89

168/DIR

50600.029283/2017-37

169/DIR

50622.000666/2017-75

170/DIR

50619.000918/2007-43

Décimo segundo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco
dias consecutivos; e alteração de valor, referente ao Termo de Compromisso nº. TC-262/2007-00,
firmado com o Governo do Rio de Janeiro, por intermédio de sua Secretaria de Obras, com a
interveniência da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro –
DER/RJ. O objeto do citado termo é a execução das obras de implantação e pavimentação do Arco
Metropolitano do Rio de Janeiro, na rodovia BR-493/RJ, compreendido entre o entroncamento
com as rodovias BR-040/116(B)/RJ e o entroncamento com a rodovia BR-101/RJ, incluindo obras
de terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras de arte especiais e todas as demais previstas no
projeto de engenharia, além da realização de todas as desapropriações que se fizerem necessárias,
abrangendo os segmentos localizados entre o km 48,5 e o km 119,4, numa extensão total de 70,9
quilômetros. O valor do Termo de Compromisso, que era de R$1.552.172.159,67 (um bilhão,
quinhentos e cinquenta e dois milhões, cento e setenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e
sessenta e sete centavos), passa a ser de R$1.537.820.653,72 (um bilhão, quinhentos e trinta e sete
milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos). O
montante de R$1.223.380.678,16 (um bilhão, duzentos e vinte e três milhões, trezentos e oitenta
mil, seiscentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) é de responsabilidade da Unidade
Gestora; e o de R$314.439.975,56 (trezentos e catorze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil,
novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) é de responsabilidade do Ente
Federado Beneficiado.
Décimo primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais noventa dias corridos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-213/2008-00, firmado com o Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul, com a interveniência da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos –
AGESUL, para realizar a implantação e a pavimentação de segmentos na rodovia BR-359/MS.
Celebração de Termo de Execução Descentralizada nº. TED-308/2017, a ser firmado com o
Ministério da Defesa – Comando do Exército – Departamento de Engenharia e Construção, tendo
como executor o 8º Batalhão de Engenharia de Construção, para executar as obras remanescentes
de implantação e pavimentação na rodovia BR-163/PA, no segmento compreendido entre o km
354,9 e o km 419,9, lote 1.4. O valor será de R$128.473.523,00 (cento e vinte e oito milhões,
quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais); e o prazo, de novecentos e trinta
dias corridos.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$411.031,77 (quatrocentos e onze mil, trinta e um reais e
setenta e sete centavos), referente à execução de obra emergencial, por dispensa de licitação, na
rodovia BR-364/RO, no km 486, realizada pela empresa Três Irmãos Engenharia Ltda.
Décimo quinto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais noventa dias corridos, referente
ao Termo de Compromisso nº. TC-280/2007-00, firmado com a Agência Estadual de Gestão de
Empreendimentos – AGESUL para realizar implantação, pavimentação, melhoramentos e
restauração asfáltica na rodovia BR-359/MS, lotes 1 e 2.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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171/DIR

50600.063741/2012-52

061/DAF

50600.029821/2017-93

62/DAF

50600.009315/2015-16

63/DAF

50600.020875/2017-93

64/DAF

50600.022259/2017-77

66/DAF

50600.009876/2016-04

Quarto termo aditivo visando retificar o terceiro termo aditivo, referente ao Contrato nº. TT1089/2013-00, firmado com o Consórcio EQUIPAV–SANCHES TRIPOLONI, responsável por
prestar serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e por executar obras de
restauração da pista existente, adequação de capacidade, melhoria de segurança com eliminação de
pontos críticos, duplicação e construção de obras de arte especiais nas rodovias BR-163/364/MT,
lote 3.
Edição de instrução normativa, a qual dispõe a respeito do controle de acesso ao Edifício Núcleo
dos Transportes - Sede do DNIT, em Brasília/DF; e estabelece regras quanto à confecção e
utilização de crachás de identificação em suas dependências.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
529/2016, firmado com a empresa TRIVALE Administração Ltda., responsável por prestar
serviços de gestão e de fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos
oficiais, pertencentes à Sede do DNIT, em Brasília/DF, e do Sistema Alternativo de Energia –
Grupo Gerador, mediante implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e
integrado aos pontos de abastecimento, a serem disponibilizados pela empresa, por meio do
sistema de cartão magnético, com monitoramento da frota de veículos, em tempo real. O valor do
contrato permanecerá no montante de R$224.292,09 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e
noventa e dois reais e nove centavos).
Reconhecimento de dívida, no valor de R$20.211.184,40 (vinte milhões, duzentos e onze mil,
cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao Contrato nº. 384/2016, 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 para atendimento do DNIT. O reconhecimento refere-se a serviços prestados durante o
exercício de 2016 e não quitados devido a restrições orçamentárias.
Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 131/2015, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº.
03/2016, realizado pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro – Base Administrativa do
Quartel General do Exército, com o objetivo de contratar a empresa Forma Office Comércio de
Móveis e Interiores – Ltda. para prestar os serviços de confecção e instalação de divisórias e
armários na Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor será de R$10.011.820,00 (dez milhões, onze
mil, oitocentos e vinte reais).
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
504/2016, firmado com a empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda.-ME para executar solução
de gerenciamento de contratos administrativos - incluindo aquisição de licenças de uso; e para
prestar serviços afins de instalação, treinamento de usuários, suporte técnico, manutenção e apoio
estratégico no DNIT. O valor do referido contrato permanecerá em R$23.291.500,00 (vinte e três
milhões, duzentos e noventa e um mil, quinhentos reais).

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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120/DPP

50600.005455/2009-77

121/DPP

50600.000294/2010-69

122/DPP DIR DIREX

50600.030253/2017-73

Sétimo termo aditivo para rerratificação; prorrogação de prazo, por mais duzentos e setenta dias,
sem reflexo financeiro; e para adequação de cronograma físico-financeiro, referente ao Contrato nº.
PP-246/2009-00, firmado com a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente Ltda.,
responsável por elaborar Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental –
EIA/RIMA, Plano Básico Ambiental – PBA e estudos florestais para as obras da ponte
internacional sobre o Rio Mamoré, que liga o Brasil à Bolívia, incluindo seus acessos e complexos
de fronteira, na rodovia BR-425/RO, lote 2.
Sexto termo aditivo para rerratificação; prorrogação de prazo, por mais duzentos e cinquenta e
cinco dias, sem reflexo financeiro; e adequação de cronograma físico-financeiro, referente ao
Contrato nº. PP-271/2010-00, firmado com a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente
Ltda., responsável por elaborar estudos ambientais relativos ao licenciamento ambiental na rodovia
BR-235/PI/MA, incluindo ponte sobre o Rio Parnaíba e seus acessos.
Proposição de programa para melhoria da segurança rodoviária, por intermédio do tratamento de
segmentos críticos. As ações terão impacto financeiro no montante de R$3.380.440.550,64 (três
bilhões, trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta reais e
sessenta e quatro centavos), para resolução de mil trezentos e noventa e dois segmentos
priorizados, distribuídos ao longo dos exercícios compreendidos entre 2018 e 2028.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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