EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 36ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 36ª Reunião, realizada no dia 5/9/2017, com início às 14 horas e 47 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
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, objetivando contratar empresa para executar as obras de
90/DIREX 50600.SEI/008131/2017-09
Aprovado
pavimentação na rodovia BR-367/MG, lote 1. O valor atual é de R$190.368.495,16 (cento e
noventa milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dezesseis
centavos).
Prorrogação de prazo, por mais dois meses, para efetivar a transição ao Novo Sistema de Custos
Referenciais de Obras – SICRO. A solicitação pretende adiar a obrigatoriedade para utilização do
91/DIREX
50600.027352/2017-78
Aprovado
Novo SICRO, que seria a partir do próximo dia 1º de novembro de 2017, passando o novo prazo
para efetivo uso ao dia 1º de janeiro de 2018.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de
execução empreitada por preço unitário, critério de julgamento menor preço, atinente ao Edital nº.
268/2017-00, objetivando contratar empresa(s) especializada(s) para executar os serviços de
manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-317/AC, referente ao Plano Anual de
92/DIREX
50622.000419/2017-79
Aprovado
Trabalho e Orçamento – PATO. A licitante vencedora foi a empresa M.S.M. Industrial Ltda. pelo
valor de R$7.833.454,00 (sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e
quatro reais).
Termo de rescisão amigável do Contrato nº. 17 00945/2014, firmado com a empresa PROSUL –
Projetos Supervisão e Planejamento Ltda., responsável por executar os serviços de supervisão de
202/DIR
50617.002845/2013-92
Aprovado
projeto e de obras relativos à duplicação, restauração da pista existente e obras de arte especiais na
rodovia BR-262/ES.
Reconhecimento de dívida no valor de R$307.811,73 (trezentos e sete mil, oitocentos e onze reais
e setenta e três centavos), relativo às 14ª, 15ª e 16ª medições e ao pagamento parcial da 32ª
medição, referentes ao Contrato nº. TT-00 00150/2004, firmado com a empresa CONSTRUMIL Construtora e Terraplenagem Ltda., responsável por executar as obras de recuperação e os serviços
203/DIR
50600.012098/2007-31
Aprovado
de manutenção e conservação na rodovia BR-060/GO. Além do reconhecimento em questão,
solicita-se a compensação de valores recebidos indevidamente pela empresa, de acordo com o
previsto no Acórdão nº. 2325/2015-TCU-PLENÁRIO, no montante de R$209.819,18 (duzentos e
nove mil, oitocentos e dezenove reais e dezoito centavos).
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Instrução de Serviço, a qual visa regulamentar os procedimentos a serem adotados pelo DNIT nos
casos de prorrogação de prazo dos contratos de manutenção rodoviária (conservação/recuperação),
assim como os critérios específicos para análise da questão da vantajosidade nas prorrogações dos
contratos administrativos dessa natureza.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$60.132,49 (sessenta mil, cento e trinta e dois reais e
quarenta e nove centavos), referente à 37ª medição do Contrato 05 00116/2013, firmado com a
empresa Maia Melo Engenharia Ltda., responsável por realizar os serviços de supervisão das obras
de pavimentação na rodovia BR-242/BA.
Terceiro termo aditivo de rerratificação e alteração da composição do Consórcio EQUIPAVMADECON-CONCRESOLO e do percentual de participação das empresas, referente ao Contrato
nº. TT-000702/2014, firmado com o citado Consórcio para elaborar os projetos básico e executivo
relativos às obras de implantação e pavimentação de ruas laterais, com transposição da rodovia por
obras de arte especiais, incluindo melhoramentos para adequação de capacidade e segurança, e para
executar as tais obras na rodovia BR-364/RO. A empresa EQUIPAV Engenharia Ltda., líder do
Consórcio em comento, será substituída pela empresa Conserva de Estradas Ltda. O percentual de
participação no Consórcio será distribuído da seguinte forma: a empresa MADECON Engenharia e
Participações Ltda. será a nova líder do Consórcio com o percentual de 81%, em substituição aos
anteriores 40%; a CONCRESOLO Engenharia Ltda. permanecerá com 3% de participação; e a
Conserva de Estradas Ltda. entrará com 16%. A nova denominação do Consórcio será
MADECON-CONCRESOLO-CONSERVA.
Quarto termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais doze meses, passando seu vencimento de
24 de setembro de 2017 para 24 de setembro de 2018, referente ao Contrato nº. 826/2013, firmado
com a empresa 5 Estrelas Comercial e Serviços de Mudanças Ltda. – EPP, responsável por prestar
serviços de transporte rodoviário de cargas, em caminhão fechado tipo baú, compreendendo o
transporte de bens patrimoniais do DNIT e de mobiliário e bagagem dos servidores que, no
interesse da administração, forem removidos para nova sede, com mudança de domicílio, em
caráter permanente, em todo território nacional.
Segundo termo aditivo para aumento de valor, no montante de R$98.091,60 (noventa e oito mil,
noventa e um reais e sessenta centavos), referente ao Contrato nº. 922/2015, firmado com a
empresa Fortaleza Serviços Empresariais Eireli – EPP, responsável por prestar os serviços de
copeiragem no âmbito do DNIT Sede, em Brasília/DF.
Alienação, por meio de doação, do antigo traçado da BR-163/PR ao município de Santa Tereza do
Oeste, no estado do Paraná.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para realizar toda
a gestão, incluindo aditivos, excetuada a rescisão, do Contrato nº. 033/2015, firmado com o
Consórcio SKILL-MPB, responsável por realizar a gestão ambiental, abrangendo a supervisão e o
gerenciamento, além da execução dos programas correlatos, referentes às obras de ampliação da
capacidade e modernização da rodovia BR-381/MG.
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Segundo termo aditivo de prorrogação de prazo de ofício, por mais duzentos e doze dias, sem
reflexo financeiro, referente ao Termo de Execução Descentralizada nº. 567/2014, firmado com a
Universidade Federal do Paraná – UFPR para realizar a regularização ambiental da rodovia BR116/CE/PE/BA/MG/RS e o licenciamento ambiental das obras de duplicação no trecho entre
Teofilândia e Feira de Santana, na citada rodovia.
Quinto termo aditivo de acréscimo de valor, no montante de R$308.262,24 (trezentos e oito mil,
duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), e replanilhamento, referente ao Contrato
nº. 824/2013, firmado com o Consórcio DIG TIETÊ, responsável por executar os serviços de apoio
técnico e supervisão relativos à execução das obras de melhoramento, remoção de gargalos e
expansão da Hidrovia Tietê.
Oitavo termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais noventa dias, referente ao Contrato nº.
561/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio LAGHI-PETCON, responsável por executar os
serviços de consultoria técnica para elaborar estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental – EVTEA e os projetos básico e executivo de engenharia relativos à sinalização de
margem, ao balizamento, à dragagem e ao derrocamento na Hidrovia do Amazonas.
Delegação de competência à Administração Hidroviária da Amazônia Ocidental – AHIMOC para
celebrar termos de cessão de uso, não onerosa, de câmaras frigoríficas e fábricas de gelo existentes
nas Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte – IP4, com as prefeituras dos municípios de
Barreirinha, Beruri, Boa Vista dos Ramos, Canutama, Carauari, Careiro da Várzea, Coari, Codajás,
Guajará, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Japurá, São Sebastião do Uatumã e
Tapauá, todos no estado de Amazonas.
Oitavo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias, referente ao
Contrato nº. 564/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio DZETA-HIDROTOPO-EBEI, para
elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e de projetos
básico e executivo de engenharia relativos à sinalização de margem, ao balizamento, ao
derrocamento e à dragagem na Hidrovia do Rio São Francisco.
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