EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 41ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 41ª Reunião, realizada no dia 10/10/2017, com início às 15 horas e 07 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, com o objetivo de contratar empresa para executar projeto
100/DIREX 50610.SEI/000099/2017-96
Aprovado
executivo de engenharia relativo à estabilização de taludes e recuperação de contenções existentes
na rodovia BR-158/RS. O valor orçado é de R$2.993.846,51 (dois milhões, novecentos e noventa e
três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
Atualização de minuta de edital-padrão, sob a modalidade de concorrência, do tipo menor preço,
visando padronizar os editais do DNIT, os quais serão utilizados pela Sede, em Brasília/DF, e pelas
Superintendências Regionais nos estados, em atendimento ao previsto no artigo 1º da Instrução
102/DIREX
50600.029923/2017-17
Aprovado
Normativa nº. 001/2007, do Ministério dos Transportes, datada de 4 de outubro de 2007 e
publicada no Diário Oficial da União em 5 de outubro de 2007.
Atualização de minuta de edital-padrão, sob a modalidade de concorrência, do tipo técnica e preço,
visando padronizar os editais do DNIT, os quais serão utilizados pela Sede, em Brasília, e pelas
Superintendências Regionais nos estados, em atendimento ao previsto no artigo 1º da Instrução
103/DIREX
50600.029922/2017-64
Aprovado
Normativa nº. 001/2007, do Ministério dos Transportes, datada de 4 de outubro de 2007 e
publicada no Diário Oficial da União em 5 de outubro de 2007.
Avocação de competência para que a Sede do DNIT, em Brasília/DF, realize procedimento
licitatório com o objetivo de contratar empresa visando à prestação de serviços de consultoria
105/DIREX 50617.SEI/000094/2017-01
Aprovado
especializada em gestão ambiental, abrangendo o gerenciamento, a supervisão e a execução de
programas correlatos relativos às obras de duplicação e restauração da rodovia BR-262/ES.
Realização de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas –
RDC, na forma eletrônica, pelo regime de execução de contratação integrada e com critério de
julgamento maior desconto, objetivando contratar empresa para desenvolver projetos básico e
executivo e para executar as obras e todas as demais operações necessárias e suficientes para a
107/DIREX
50600.021036/2017-92
Aprovado
entrega final de quinze pontes, localizadas na rodovia BR-230/PA, no segmento compreendido
entre o km 168,40 e o km 285,70, lote 3. O valor estimado é de R$44.643.720,03 (quarenta e
quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte reais e três centavos).
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108/DIREX

50600.094393/2013-46

238/DIR

50603.000693/2014-23

239/DIR

50600.021966/2010-70

240/DIR

50609.000156/2016-54

84/DAF

50600.017336/2016-96

085/DAF

50600.035935/2017-72

Revogação de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas –
RDC, na forma eletrônica, pelo regime de execução de contratação integrada e com critério de
julgamento menor preço, atinente ao Edital nº. 187/2017-00, com o objetivo de contratar empresa
ou empresas para elaborar projetos básico e executivo de engenharia e executar as obras de
construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte – IP4 no município de GuajaráMirim/RO, lote único. O motivo da revogação é permitir que a área técnica elabore nova
alternativa de concepção de engenharia, prevista no anteprojeto de engenharia, relativa à
composição do custo unitário do serviço de beneficiamento do aço naval.
Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e oitenta e um dias corridos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-574/2014, firmado com o Governo do Estado do
Ceará, tendo como interveniente sua Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA/CE e como
interveniente executor o Departamento Estadual de Rodovias – DER/CE, visando executar a
supervisão das obras de pavimentação, relativas à duplicação da rodovia CE-155, do acesso ao
Porto de Pecém ao Entroncamento com a rodovia BR-222/CE.
Termo aditivo para acréscimo de valor, no montante de R$48.447.854,83 (quarenta e oito milhões,
quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), e
prorrogação de prazo, por mais trezentos e quatro dias consecutivos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-970/2010, firmado com o Governo do Estado de Roraima para realizar os
serviços de restauração na rodovia BR-174/RR, lote 2.1.
Celebração do Termo de Execução Descentralizada TED nº. 622/2017, a ser firmado com o
Ministério da Defesa – Comando do Exército – Departamento de Engenharia e Construção, tendo o
6º Batalhão de Engenharia de Construção como executor dos serviços de implantação e
pavimentação na rodovia BR-432/RR. O valor será de R$12.697.099,49 (doze milhões, seiscentos
e noventa e sete mil, noventa e nove reais e quarenta e nove centavos); e o prazo, de oitocentos e
quarenta dias consecutivos.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
733/2016, firmado com a Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, cujo objeto é a prestação
dos serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica para atender à Sede do
DNIT, em Brasília/DF. O valor anual do contrato permanecerá em R$540.500,00 (quinhentos e
quarenta mil e quinhentos reais).
Inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13,
inciso VI, ambos da Lei nº. 8.666/93, visando contratar a empresa UNICIT – Capacitação
Profissional Ltda. para viabilizar a participação de quarenta servidores e colaboradores do DNIT
no curso “Administração de Materiais – Citsmart – GRP”, na data provável de 18 a 19 de outubro
de 2017, em Brasília/DF. O valor será de R$27.024,00 (vinte e sete mil e vinte e quatro reais).

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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151/DPP

50600.020736/2016-89

152/DPP

50600.047776/2016-78

153/DPP /
DIREX

50600.035103/2016-75

154/DPP

50600.SEI/010490/2017-18

155/DPP

50600.005538/2009-66

78/DAQ

50600.011085/2016-36

Convalidação do primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e dez dias,
referente ao Acordo de Cooperação Técnica nº. 175/2017-00, firmado com o Instituto de
Promoções Turísticas de Foz do Iguaçu para que o DNIT receba, sem ônus, os projetos básico e
executivo de engenharia relativos à duplicação da rodovia BR-469/PR.
Ratificação da delegação de competência feita ao Superintendente Regional no Estado do
Amazonas, conforme Relato nº. 223/2016/DPP, aprovado na 49ª Reunião da Diretoria Colegiada
de 2016, datada de 13 de dezembro de 2016, para analisar e aceitar os projetos básico e executivo
de engenharia e executar a obra de construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte –
IP4 no município de Envira/AM, no âmbito do Contrato nº. 00628/2016, firmado com a empresa
Antonelly Construções e Serviços Eireli.
Alteração da Portaria nº. 719, de 13 de abril de 2017, publicada no Boletim Administrativo nº. 073,
de 17 de abril de 2017; e expedição de nova portaria visando delegar competência plena e
responsabilidades decorrentes ao Superintendente Regional no Estado do Rio Grande do Sul para
realizar os procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo elaboração dos editais
nos padrões aprovados pelo DNIT, nomeação de comissão de licitação, publicação do resumo do
edital – conforme legislação pertinente –, homologação e adjudicação do objeto de licitação,
publicação do resultado, lavratura, assinatura e publicação do extrato do contrato e dos respectivos
termos aditivos no Diário Oficial da União. O objeto da licitação em comento é contratar empresas
especializadas para elaborar projeto executivo de engenharia relativo à recuperação, ao reforço e à
reabilitação de obras de arte especiais nas rodovias BR-101/116/290/293/386/RS.
Atualização, na base de dados do Sistema Nacional de Viação – SNV, de traçado referente ao
contorno rodoviário do município de Serra/ES, na Variante de Mestre Álvaro, na rodovia BR101/ES, cadastrado sob o código SNV 101CES1005. O Superintendente Regional no Estado do
Espírito Santo propõe a alteração de traçado de forma a modificar a atual diretriz planejada e
destaca que o contorno será coincidente com o traçado da rodovia estadual planejada ES-120,
solicitando, por conseguinte, seu ajuste na base do SNV.
Quinto termo aditivo para rerratificação, adequação do cronograma físico-financeiro e aumento de
valor, no montante de R$15.373,91 (quinze mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e um
centavos), referente ao Contrato nº. PP-210/2011, firmado com o Consórcio SKILL–STE,
responsável por realizar os serviços de gestão ambiental, abrangendo a supervisão, a
implementação de programas correlatos e o gerenciamento ambiental das obras, incluindo obras de
arte especiais na rodovia BR-101/PE/AL/SE/BA.
Segundo termo aditivo para alteração de quantitativos, prorrogação de prazo, por mais vinte e
quatro meses, e acréscimo de valor, no montante de R$1.025.132,52 (um milhão, vinte e cinco mil,
cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), referente ao Contrato nº. 267/2016DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio STE–DZETA, responsável por prestar serviços de
assessoramento à gestão técnica e administrativa na Administração das Hidrovias do Sul –
AHSUL/DNIT.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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079/DAQ

50600.040894/2013-11

Oitavo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais duzentos e quarenta e três dias, e
acréscimo de valor, no montante de R$1.794.272,64 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil,
duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente ao Termo de Compromisso
nº. 770/2013-DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Logística e Transportes do Governo do
Estado de São Paulo, visando executar obras relativas às novas proteções dos pilares do vão de
navegação da ponte existente na rodovia SP-595, localizada sobre o Rio Tietê, no estado de São
Paulo.

Aprovado
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