EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 32ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 32ª Reunião, realizada no dia 8/8/2017, com início às 15 horas e 47 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Revogação da Portaria nº. 1.758/2016/DG, de 28 de setembro de 2016, publicada no Diário Oficial
da União de 29 de setembro de 2016, a qual redefine e organiza os encargos dos substitutos
eventuais dos titulares dos cargos de Diretores do DNIT; e expedição de nova portaria acerca do
assunto, com as necessárias alterações, de modo que o Diretor de Planejamento e Pesquisa
substitua o Diretor de Infraestrutura Rodoviária; o Diretor de Infraestrutura Rodoviária substitua o
10/DG
50600.010680/2007-63
Aprovado
Diretor de Planejamento e Pesquisa; o Diretor de Infraestrutura Aquaviária substitua o Diretor de
Administração e Finanças; o Diretor Executivo substitua o Diretor-Geral e o Diretor de
Infraestrutura Ferroviária; e o Diretor de Infraestrutura Ferroviária substitua o Diretor Executivo e
o Diretor de Infraestrutura Aquaviária.
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
especializada para supervisionar a elaboração dos projetos básico e executivo e a execução das
obras de implantação e pavimentação da Variante de Mestre Álvaro (Contorno Rodoviário de
79/DIREX
50600.029687/2017-21
Aprovado
Serra), na rodovia BR-101/ES. O referido empreendimento é parte integrante do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC. O valor estimado é de R$16.009.678,49 (dezesseis milhões,
nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução
empreitada por preço global, do tipo menor preço, com o objetivo de contratar empresa(s)
especializada(s) para prestar serviços de agente de integração – público ou privado – para atuar
como auxiliar na administração do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a
80/DIREX
50600.053623/2016-60
Aprovado
estudantes de nível médio e superior, devidamente matriculados e com frequência regular em
instituições de educação superior ou de ensino médio, visando atender à demanda no âmbito da
Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor orçado é de R$76.123,08 (setenta e seis mil, cento e vinte
e três reais e oito centavos).
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81/DIREX

50600.075018/2014-88

82/DIREX

50600.024747/2017-19

83/DIREX

50600.024746/2017-74

182/DIR

50600.004815/2008-32

Ratificação da aprovação da Nota Técnica nº. 09/2017/FC/DIREX, de 07 de junho de 2017, que
apresentou solicitação de aditamento para supressão do escopo e do quantitativo residual do
Produto P1.4, objeto do terceiro termo aditivo relativo ao Contrato nº. 1.151/2014; e da Nota
Técnica nº. 11/2017/FC/DIREX, de 03 de julho de 2017, que apresentou solicitação de aditamento
contratual para inclusão do subproduto P1.3.1, para suporte especializado aos Escritórios de Gestão
Estratégica - EGE e de Gerenciamento de Processos - EGEPRO da Diretoria Executiva. O citado
Contrato, firmado com o Consórcio ACCENTURE–DYNATEST, tem por objeto a prestação de
serviços técnicos especializados no assessoramento em gestão pública e em engenharia consultiva
para atuação nas áreas de planejamento e gestão, com aprimoramento dos mecanismos de
governança e gerenciamento das demandas dos empreendimentos e programas previstos no
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, constantes nos Planos Plurianuais – PPA de 2012
a 2015 e de 2016 a 2019, referente ao Grupo 1. As propostas de adição e de supressão quantitativa
em questão não geram encargos adicionais aos inicialmente aprovados e previstos no contrato e em
seus aditivos, motivo pelo qual é desnecessária a obtenção de nova declaração de existência de
recursos orçamentários.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução
empreitada por preço global, do tipo menor preço, com o objetivo de contratar empresa
especializada no assessoramento em gestão pública para atuação nas áreas de planejamento e
gestão das demandas referentes aos empreendimentos e programas de infraestrutura de transporte
previstos no Plano Plurianual de 2016 a 2019, sob jurisdição da Superintendência Regional no
Estado da Bahia. O valor orçado é de R$19.148.022,23 (dezenove milhões, cento e quarenta e oito
mil, vinte e dois reais e vinte e três centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução
empreitada por preço global, do tipo menor preço, com o objetivo de contratar empresa
especializada no assessoramento em gestão pública para atuação nas áreas de planejamento e
gestão das demandas referentes aos empreendimentos e programas de infraestrutura de transporte
previstos no Plano Plurianual de 2016 a 2019, sob jurisdição da Superintendência Regional no
Estado do Acre. O valor orçado é de R$8.001.461,32 (oito milhões, um mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e trinta e dois centavos).
Prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos, referente ao Termo
de Compromisso nº. TC-080/2008-00, firmado com o Governo do Estado do Acre, tendo como
interveniente executor o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e
Aeroportuária do Estado do Acre – DERACRE, visando à construção de acessos e obras de arte
especiais sobre os Rios Tarauacá, Envira, Diabinho, Purus e Juruá, nas rodovias BR-364 e BR-307,
no Acre.

Aprovado

Retirado de
Pauta

Retirado de
Pauta

Aprovado
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183/DIR

50610.003380/2013-57

184/DIR

50600.006430/2015-39

185/DIR

50600.001240/2002-19

186/DIR

50600.000478/2015-33

67/DAF

50612.001639/2015-77

68/DAF

50600.021047/2017-72

Termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro, decorrente do acréscimo dos custos de
aquisição de materiais asfálticos, referente ao Termo de Execução Descentralizada – TED nº.
438/2014, firmado com o Ministério da Defesa/Exército Brasileiro/1º Batalhão, para executar
serviços de conservação e restauração, relativos ao Programa CREMA, na rodovia BR-116/RS. O
presente termo aditivo ensejará um impacto financeiro no montante de R$232.962,19 (duzentos e
trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos).
Termo aditivo para suspensão de prazo e rescisão amigável, referente ao Contrato nº. TT-275/2015,
firmado com o Consórcio SERENGE–INCORP, responsável por elaborar projetos básico e
executivo de engenharia e executar 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-030/330/BA, lote 109.
Termo aditivo para alteração de domicílio bancário, referente ao Termo de Compromisso nº. TC004/1999-00, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado
dos Negócios de Transportes, tendo como interveniente executor o DERSA – Desenvolvimento
Rodoviário S.A., com o objetivo de executar projetos, obras e serviços necessários à implantação
do empreendimento Rodoanel Metropolitano de São Paulo. A citada alteração ocorre devido à
incorporação do Banco Nossa Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S.A., passando o DERSA a efetuar
todas as suas operações financeiras pelo último banco.
Segundo termo aditivo para restituição de onze dias de prazo, prorrogação por mais dezoito meses
consecutivos, e alteração do item 4.2. da cláusula quarta; além de convalidação do primeiro termo
aditivo, referentes ao Contrato nº. TT-011/2015-02, firmado com o Consórcio PARAENSE,
responsável por elaborar projetos de engenharia relativos à construção de Postos Integrados
Automatizados de Fiscalização – PIAF, no âmbito do Plano Nacional de Pesagem, e as obras de
construção dos PIAF, nas rodovias BR-230 e BR-163, no estado do Pará.
Solicitação da Superintendência Regional no Estado de Goiás e Distrito Federal para realizar o
reconhecimento de dívida no valor de R$90.276,06 (noventa mil, duzentos e setenta e seis reais e
seis centavos), em favor da Imprensa Nacional, referente a publicações institucionais no Diário
Oficial da União, ocorridas entre os anos de 2007 e 2013. A Superintendência informou não ter
recebido as faturas relativas aos serviços prestados pela Imprensa Nacional nos citados exercícios,
o que ocasionou o reconhecimento de dívida.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), referente ao Contrato
nº. 504/2016, firmado com a empresa N2O – Tecnologia da Informação Ltda., responsável por
fornecer solução de gerenciamento de contratos administrativos, no âmbito da Sede do DNIT, em
Brasília/DF, e nas Superintendências Regionais.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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127/DPP

50600.030708/2017-51

128/DPP

50600.030734/2017-89

129/DPP

50600.030769/2017-18

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/CE para analisar e
aceitar 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-116/304/CE. Tais estudos são objeto do Contrato nº. PP940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PB para analisar e
aceitar 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, na rodovia BR-230/PB/CE. Tais estudos são objeto do Contrato nº. PP-940/201400, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Delegação de competência e das responsabilidades decorrentes ao SR/ES para elaborar anteprojeto
referente às obras de restauração na rodovia BR-262/ES; analisar e aceitar os projetos básico e
executivo concernentes aos seguintes empreendimentos: Contorno Rodoviário de Mestre Álvaro na
rodovia BR-101/ES; acesso rodoviário ao Terminal Portuário de Capuaba na rodovia BR-447/ES;
estabilização global dos taludes de corte e aterros, recuperação de áreas degradadas, readequação
geométrica e funcional do segmento, implantação de acostamento, alargamento da plataforma e
restauração de pavimento na rodovia BR-259/ES; e Contorno de Cachoeiro do Itapemirim na
rodovia BR-482/ES. A Superintendência ainda ficará a cargo de analisar e aprovar os projetos
básico e executivo relativos ao acesso rodoviário ao Terminal Portuário de Capuaba, na rodovia
BR-447/ES; e à adequação de capacidade com duplicação e implantação de vias laterais, na
rodovia BR-262/ES.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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