EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 3ª Reunião, realizada no dia 18/1/2017, com início às 9 horas e 59 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/TO para realizar os
procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos, bem como
04/DIREX
50623.001980/2016-84 de seus respectivos termos aditivos e rescisões, visando a contratação de empresa para realizar as
obras de restauração, com melhoramentos, na rodovia BR-153/TO, na travessia urbana da cidade de
Miranorte.
Rescisão amigável do Contrato nº. PG-149/1998-00, firmado com a empresa Construtora Brasil S/A,
07/DIR
50600.000146/2002-34 responsável por executar as obras de implantação, pavimentação e obra de arte especial na rodovia
BR-364/MG, incluindo o acesso à cidade de Comendador Gomes.
Termo aditivo decorrente da retificação do primeiro termo aditivo de readequação do cronograma
físico-financeiro e do critério de pagamento em função da aceitação do projeto executivo, atinente ao
Contrato nº. TT-280/2015, firmado com a empresa CLD Construtora e Laços Detetores Eletrônica
Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e executar os serviços
técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito do
Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR08/DIR
50600.006421/2015-48
156/210/AP, lote 114. A retificação consiste em corrigir erro material quanto ao valor informado à
época do primeiro termo aditivo. Com a correção do equívoco, a redução no valor contratual será de
R$3.925.417,54 (três milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e
cinquenta e quatro centavos), passando o valor contratual de R$36.000.000,00 (trinta e seis milhões
de reais) para R$32.074.582,46 (trinta e dois milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois
reais e quarenta e seis centavos).
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento
em função da aceitação do projeto executivo e redução de valor no montante de R$3.402.350,66 (três
milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), atinente ao
09/DIR
50600.021732/2014-56 Contrato nº. TT-302/2014, firmado com o Consórcio SINARODO–STE, responsável por elaborar os
projetos básico e executivo de engenharia e executar os serviços técnicos de aplicação e manutenção
de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e
Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR-101/282/SC, lote 78.
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Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento
em função da aceitação do projeto executivo, atinente ao Contrato nº. TT-301/2014, firmado com a
empresa SINALISA Segurança Viária Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo
de engenharia e executar os serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança
e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BRLegal, nas rodovias BR-280/470/SC, lote 77.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos, e
aumento de valor no montante de R$1.804.175,19 (um milhão, oitocentos e quatro mil, cento e setenta
e cinco reais e dezenove centavos), em função da primeira revisão de projeto em fase de obras,
referente ao Termo de Execução Descentralizada – TED nº. 438/2014, firmado com o Ministério da
Defesa/Exército Brasileiro/1º Batalhão Ferroviário para executar os serviços de conservação e
restauração, relativos ao Programa CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-116/RS.
Lavratura de contratos emergenciais, por meio de dispensa de licitação, objetivando contratar
empresas ou consórcios de empresas especializadas para dar continuidade à execução dos serviços de
disponibilização, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de velocidade nas
rodovias federais sob circunscrição do DNIT. O prazo de execução é de cento e oitenta dias
consecutivos, contados a partir da declaração de situação de emergência, ou até a celebração do novo
contrato resultante do processo licitatório regido pelo Edital nº. 168/2016. O valor das contratações
está orçado em R$143.514.944,19 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e catorze mil,
novecentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos).
Lavratura de Termo de Execução Descentralizada – TED, a ser firmado com o 2º Batalhão de
Engenharia e Construção/Exército Brasileiro/Ministério da Defesa para realizar manutenção
(conservação/recuperação) na rodovia BR-222/PI. O valor é de R$16.263.549,49 (dezesseis milhões,
duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos); e o
prazo, de setecentos e vinte dias.
Segundo termo aditivo para rerratificação, referente ao Termo de Cooperação nº. TC-497/2012-00,
mantido com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, objetivando a cooperação mútua em
estudos, pesquisas e programas de capacitação, visando ao desenvolvimento e à consolidação de
métodos e processos para suporte à gestão de competência da Coordenação Geral de Operações
Rodoviárias – CGPERT/DIR. A lavratura do presente termo aditivo gera um impacto no custo de
R$2.590.630,00 (dois milhões, quinhentos e noventa mil, seiscentos e trinta reais).
Homologação do estágio probatório dos servidores que ingressaram no quadro de pessoal do DNIT,
por meio do concurso público realizado nos termos do Edital nº. 66/2012, publicado no Diário Oficial
da União em 6 de novembro de 2012.
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Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para realizar a gestão
do Contrato nº. SR/MT-411/2010, firmado com a empresa ECOPLAN Engenharia Ltda., responsável
pelo gerenciamento e pela assessoria ambiental, supervisão e implantação dos programas correlatos,
referentes às obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-158/MT.
Segundo termo aditivo para rerratificação, adequação do cronograma físico-financeiro, reinício,
restituição de cento e quarenta dias e prorrogação de prazo por mais duzentos e cinquenta dias, sem
reflexo financeiro, atinente ao Contrato nº. PP-757/2014, firmado com a empresa Zago Engenharia e
Consultoria Ambiental Ltda., responsável pela consultoria especializada em gestão ambiental,
abrangendo a supervisão, o gerenciamento e a execução dos programas correlatos, referentes às obras
de pavimentação da rodovia BR-135/PI.
Delegação de competência ao Superintendente Regional no Estado de Santa Catarina para realizar a
revisão do Contrato nº. PP-503/2015, com reflexo financeiro no montante de R$260.683,07 (duzentos
e sessenta mil, seiscentos e oitenta e três reais e sete centavos), bem como para lavrar e assinar o
primeiro termo aditivo consequente. O contrato é firmado com a empresa STE – Serviços Técnicos de
Engenharia S.A., responsável por prestar serviços de consultoria especializada em gestão ambiental,
abrangendo a supervisão, o gerenciamento, a execução dos programas correlatos, serviços de
arqueologia e a elaboração de plano de ação de emergência e do programa de recomposição florestal
concernentes às obras de construção da rodovia BR-285/SC.
Convalidação da lavratura do primeiro termo aditivo de paralisação e do segundo termo aditivo para
reinício, atinentes ao Contrato nº. PP-782/2013, firmado com a empresa PROSUL Projetos,
Supervisão e Planejamento Ltda., responsável por executar serviços para a caracterização estrutural de
rodovias e estudos geotécnicos, lote 4.
Convalidação da lavratura do primeiro termo aditivo de paralisação e do segundo termo aditivo para
reinício, atinentes ao Contrato nº. PP-779/2013, firmado com a empresa PROSUL Projetos,
Supervisão e Planejamento Ltda., responsável por executar serviços para a caracterização estrutural de
rodovias e estudos geotécnicos, lote 1.
Convalidação da lavratura do primeiro termo aditivo de paralisação e do segundo termo aditivo para
reinício, atinentes ao Contrato nº. PP-781/2013, firmado com o Consórcio STRATA–PROGEO,
responsável por executar serviços para a caracterização estrutural de rodovias e estudos geotécnicos,
lote 3.
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