EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 38ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 38ª Reunião, realizada no dia 20/9/2017, com início às 10 horas e 02 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Avocação das competências listadas no artigo 26, incisos I a V, do Regimento Interno do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, pelo Diretor Executivo, com
base no artigo 15 da Lei nº. 9.784/1999, hoje atribuídas à Coordenação de Análise de Riscos,
subordinada diretamente à Coordenação Geral de Custos de Infraestrutura - CGCIT, esta última
subordinada diretamente à Diretoria Executiva. As atribuições a serem avocadas são as seguintes:
“I – auxiliar no processo de análise e elaboração das matrizes de risco dos empreendimentos de
95/DIREX 50600.SEI/010270/2017-94
Aprovado
contratação integrada do DNIT; II – realizar a análise de riscos dos empreendimentos do DNIT a
serem licitados por contratação integrada; III – proporcionar assessoria, consultoria e apoio
logístico à Diretoria Executiva na realização da reunião de decisão do percentual de contingência
das licitações por contratação integrada; IV – manter atualizadas as instruções de serviços e
normativos referentes à área de riscos do DNIT; e V- realizar outras atividades compatíveis com a
sua área de competência ou que lhe sejam determinadas pela chefia imediata.”
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SE para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as fases, abrangendo a celebração de contratos e de seus
96/DIREX 50621.SEI/000155/2017-63 respectivos aditivos e rescisões, visando contratar empresa para executar as obras de
Aprovado
encabeçamento da ponte sobre o Rio São Francisco em Alagoas e Sergipe, na rodovia BR101/AL/SE.
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.
210/2017-00, objetivando contratar empresa especializada para executar os serviços de
97/DIREX
50622.000126/2017-91
Aprovado
manutenção, conservação e recuperação na rodovia BR-317/AC. A licitante vencedora foi a
empresa Lima & Pinheiro Construtora Ltda. pelo valor de R$8.268.852,64 (oito milhões, duzentos
e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Celebração de Termo de Execução Descentralizada, a ser firmado entre o DNIT e a
Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal em Alagoas - SRPRF/AL, com o
objetivo de executar e supervisionar as obras de construção de unidades operacionais nas
localidades de Messias/AL e União dos Palmares/AL, nas rodovias BR-101 e BR-104, em
213/DIR
50600.030696/2017-64
Aprovado
Alagoas. O referido termo terá vigência de trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos e o valor
será de R$5.716.957,47 (cinco milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete
reais e quarenta e sete centavos).
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214/DIR

50600.066881/2012-82

215/DIR

50600.073910/2014-24

216/DIR

50600.073902/2014-88

078/DAF

50600.037409/2013-13

79/DAF

50600.030615/2016-45

Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta e cinco dias consecutivos, e
aumento de valor, no montante de R$3.327.960,39 (três milhões, trezentos e vinte e sete mil,
novecentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), referente ao Contrato nº. TT-209/2013,
firmado com o Consórcio STE–GISTRAN, responsável por executar serviços de apoio técnico à
gestão de processamento de Autorizações Especiais de Trânsito – AET, à análise para sua
concessão, à manutenção da base de dados do Sistema de Gerenciamento de Autorizações
Especiais de Trânsito – SIAET, à verificação das restrições físicas nas rodovias federais e à
verificação do peso e dimensões dos veículos superdimensionados.
Lavratura de termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério
de pagamento, em função da aceitação do projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT1117/2014, firmado com a empresa CLD Construtora e Laços Detetores Eletrônica Ltda.,
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-308/316/PA, lote
100.
Lavratura de termo aditivo decorrente de supressão de trecho, com redução de valor no montante
de R$1.335.863,97 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e
noventa e sete centavos); alteração cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
referente ao Contrato nº. TT-1113/2014, firmado com o Consórcio ALIANÇA VIÁRIA,
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-135/242/BA, lote 96.
Quinto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
916/2014, mantido com a empresa Atlântico Engenharia Ltda., responsável por prestar serviços
contínuos e especializados de engenharia na área de manutenção preditiva, preventiva e corretiva,
no Edifício Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor do contrato permanecerá, nessa nova etapa de
execução, no montante R$8.472.974,56 (oito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil,
novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
Edição de instruções de serviços, objetivando estabelecer diretrizes para a padronização dos
critérios a serem utilizados na análise de prestação de contas de convênios e de termos de
compromisso firmados com o DNIT.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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142/DPP
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Reapresentação da matéria tratada por meio do Relato nº. 74/2017/DAF, na 36ª Reunião da
Diretoria Colegiada, datada de 05 de setembro de 2017, que versa sobre proposta para aumento de
valor ao Contrato nº. 922/2015, firmado com a empresa Fortaleza Serviços Empresariais Eireli –
EPP, responsável por prestar os serviços de copeiragem na Sede do DNIT, em Brasília/DF. A
reapresentação do assunto justifica-se pela constatação de equívoco na contabilização nos postos
de trabalho do citado contrato, identificado pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos –
CGRL/DAF, o que acarretou a mudança no valor do acréscimo, o qual é de R$588.549,60
(quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos); e não de
R$294.274,80 (duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta
centavos), como mencionado anteriormente.
Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
869/2014, firmado com a empresa Type Máquinas e Serviços Ltda., responsável por prestar
serviços de impressão cooperativa (outsourcing de impressão). O valor do contrato permanecerá de
R$4.087.380,00 (quatro milhões, oitenta e sete mil e trezentos e oitenta reais).
Proposta de criação do Contorno de Coribe/BA, como integrante da rodovia BR-135/BA, no
Sistema Federal de Viação.
Terceiro termo aditivo para rerratificação, adequação do cronograma físico-financeiro, prorrogação
de prazo, por mais quatrocentos e vinte e oito dias, com reflexo financeiro no montante de
R$3.563.122,61 (três milhões, quinhentos e sessenta e três mil, cento e vinte e dois reais e sessenta
e um centavos), referente ao Contrato nº. PP-570/2014, firmado com a Fundação de Amparo à
Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, responsável por executar os serviços de gestão
ambiental, incluindo supervisão, gerenciamento e implementação de programas correlatos; e o
Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Kaingang, no âmbito das obras de duplicação da
rodovia BR-386/RS.
Décimo primeiro termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e
prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias, sem reflexo financeiro, referente ao Contrato
nº. PP-200/2007, firmado com a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente Ltda.,
responsável por elaborar Estudo de Impacto Ambiental – EIA, Relatório de Impacto Ambiental –
RIMA, Plano Básico Ambiental – PBA e Autorização de Supressão de Vegetação – ASV, relativos
ao licenciamento ambiental das obras de implantação da Segunda Ponte Internacional Brasil –
Paraguai, sobre o Rio Paraná, incluindo seus acessos, na rodovia BR-277/PR.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo “ex officio”, por mais trezentos e sessenta e três
dias, referente ao Termo de Execução Descentralizada - TED nº. 964/2014, firmado com a
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ para desenvolver metodologia para pesquisas de
Origem e Destino - OD, consolidar e tratar os dados de fluxos de veículos e aplicar modelo
matemático com a finalidade de estimar o tráfego médio diário anual, referente a toda malha
rodoviária federal.
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Aprovado
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144/DPP
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145/DPP

50600.052358/2016-01

74/DAQ
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08/DIF
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Segundo termo aditivo de alteração de composição do percentual do Consórcio PROSUL-APPE,
detentor do Contrato nº. PP-940/2014-00, cujo objeto é a execução de serviços técnicos e o
desenvolvimento de estudos para o planejamento da infraestrutura de transportes sob competência
do DNIT. As empresas terão seus percentuais de participação alterados da seguinte maneira:
PROSUL, Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda. passará de 70% para 99%, e a APPE
Assessoria Para Projetos Especiais Ltda. passará de 30% para 1%.
Contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, da empresa ENGEMAP – Engenharia,
Mapeamento e Aerolevantamento Ltda. para o fornecer licenças de software de estudos de traçados
viários. O valor total da contratação será de R$1.119.654,75 (um milhão, cento e dezenove mil,
seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); e o prazo, de doze meses.
Oitavo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais seis meses, e acréscimo de valor, no
montante de R$918.641,43 (novecentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e
três centavos), referente ao Contrato nº. 568/2015, firmado com a empresa Sistema PRI Engenharia
Ltda., responsável por executar os serviços de assistência consultiva no acompanhamento e na
supervisão da elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e
dos projetos básico e executivo de dragagem e de derrocamento em cinco hidrovias no território
brasileiro.
Vigésimo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta dias consecutivos,
referente ao Convênio DIF/TT nº. 080/2006, firmado com a Prefeitura Municipal de Campo
Grande/MS para realizar a construção de terminal intermodal no citado município.
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Aprovado

Aprovado
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