EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 37ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 37ª Reunião, realizada no dia 13/9/2017, com início às 10 horas e 26 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Avocação de competência plena e das responsabilidades decorrentes para que, no âmbito da Sede
do DNIT, em Brasília/DF, sejam realizados os procedimentos licitatórios das Superintendências
Regionais do DNIT nos Estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, São Paulo e Espírito Santo,
abrangendo as seguintes fases: elaboração dos editais nos padrões aprovados pelo DNIT, nomeação
da comissão de licitação e do leiloeiro administrativo ou oficial, publicação do resumo do edital
93/DIREX 50600.SEI/009677/2017-79 conforme legislação pertinente, homologação e adjudicação do objeto e publicação do resultado,
Aprovado
com o objetivo de contratar empresas de consultoria para realizar serviços técnicos especializados
de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração
rodoviária, no âmbito das atribuições das Superintendências Regionais acima mencionadas,
constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento PAC.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de
execução empreitada por preço unitário, com critério de julgamento menor preço, atinente ao
Edital nº. 270/2017-00, cujo objeto é contratar empresa(s) especializada(s) para executar os
serviços de manutenção, conservação e recuperação na rodovia BR-317/AC, referente ao Plano
94/DIREX
50622.000418/2017-24
Aprovado
Anual de Trabalho e Orçamento – PATO. A licitante vencedora foi a empresa M.S.M. Industrial
Ltda. pelo valor de R$12.120.454,00 (doze milhões, cento e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e
quatro reais).
Quinto termo aditivo de rerratificação e adequação do critério de pagamento atinente ao Contrato
nº. TT-00 01090/2013, firmado com o Consórcio CSN-CCM-GEOSERV, responsável por elaborar
210/DIR
50623.000100/2013-18
Aprovado
os projetos básico e executivo relativos às obras de implantação e pavimentação, incluindo os
encabeçamentos das pontes, na rodovia BR-242/TO, lote 5.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MA para analisar,
aprovar, lavrar e assinar o décimo termo aditivo de revisão de projeto em fase de obras, com
reflexo financeiro positivo, no montante de R$79.936.348,30 (setenta e nove milhões, novecentos e
trinta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), e inclusão de novos preços
211/DIR
50600.031189/2017-48
Aprovado
unitários, referentes ao Contrato nº. UT-15 0620/2012-00, firmado com o Consórcio SERVENGATERPA M. MARTINS para executar as obras de adequação de capacidade, duplicação,
implantação e pavimentação de vias laterais e/ou contornos, recuperação, alargamento, reforço,
construção de obras de arte especiais, restauração, reabilitação com melhorias na BR-135/MA.
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77/DAF
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071/DAQ

50600.004339/2015-89

Desconstituição de Consórcio e alteração do percentual de participação, referente ao Contrato nº.
TT-458/2013-00, firmado com o Consórcio CSR-CCM-GETEL para executar obras do Programa
CREMA 2ª Etapa nas rodovias BR-308/316/PA. A desconstituição consiste na saída da empresa
GETEL Ltda., em decorrência de pendências no SICAF. Os percentuais de participação das
empresas restantes passam a ser de 98% da empresa CSR, a qual tinha antes 34%; e de 2% da
empresa CCM, que tinha 33%.
Edição de Instrução de Serviço que tem como objetivo regulamentar a obrigatoriedade da
realização de ajuste do valor dos bens móveis tangíveis e intangíveis, pertencentes ao patrimônio
do DNIT, que tenham sido adquiridos em exercícios anteriores ao ano de 2010, estabelecendo os
procedimentos de reavaliação e redução ao valor recuperável do patrimônio desta Autarquia.
Homologação do estágio probatório dos servidores que ingressaram no quadro de pessoal do
DNIT, por meio do concurso público objeto do Edital ESAF nº. 66/2012, publicado no Diário
Oficial da União em 06 de novembro de 2012.
Edição de portaria que visa reestruturar o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do DNIT –
CGTI/DNIT, o qual tem como objetivo estratégico estabelecer, apoiar e aprimorar os serviços
relacionados à tecnologia da informação desenvolvidos na Autarquia.
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais oitocentos e quarenta e nove dias, e
decréscimo de valor, referente ao Termo de Compromisso nº. 589/2014, mantido com a Secretaria
de Estado de Logística de Transportes do Governo do Estado de São Paulo/SP para executar as
obras de ampliação do canal de navegação à jusante de Nova Avanhandava, naquele mesmo
estado. O decréscimo será do valor atual de R$313.850.587,15 (trezentos e treze milhões,
oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) para
R$203.090.043,35 (duzentos e três milhões, noventa mil, quarenta e três reais e trinta e cinco
centavos).
Cessão, a título precário e gratuito, de uso exclusivo das instalações de apoio oriundas da obra de
ampliação do vão da Ponte Ayrosa Galvão para a empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A.
Sétimo termo aditivo de rerratificação; prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias; e
aumento de valor, no montante de R$1.269.080,50 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil,
oitenta reais e cinquenta centavos), referente ao Contrato nº. 565/2015-DAQ/DNIT, firmado com o
Consórcio R. PEOTTA-HIDROTOPO-ENEFER, para elaborar os Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental – EVTEA e os projetos básicos e executivos de engenharia de sinalização
de margem, balizamento, de dragagem e de derrocamento da Hidrovia do Tocantins Araguaia.
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072/DAQ

50600.007528/2015-11

073/DAQ

50600.015662/2015-88

Quinto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias, e acréscimo de
valor, no montante de R$1.667.985,52 (um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente ao Contrato nº. 569/2015-DAQ/DNIT,
firmado com o Consórcio SISTEMA PRI-MAC, responsável por prestar assistência consultiva no
acompanhamento e na supervisão da elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental – EVTEA e dos projetos básico e executivo de engenharia de sinalização de margem e
balizamento, de dragagem e de derrocamento nas hidrovias no Guamá-Capim e TocantinsAraguaia, no território brasileiro.
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais noventa dias, referente ao Contrato nº.
595/2016, firmado com a empresa Jeed Engenharia Ltda., responsável por elaborar projetos
executivo de engenharia e executar as obras de construção da Instalação Portuária Pública de
Pequeno Porte - IP4, no município de Santana/AP.

Aprovado

Aprovado
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