EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 48ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 48ª Reunião, realizada no dia 29/11/2017, com início às 9 horas 57 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Retificação do Relato nº. 117/2017/DIREX, apresentado na 43ª Reunião da Diretoria Colegiada, de
26 de outubro de 2017, o qual tinha como objeto a delegação de competência plena e das
responsabilidades decorrentes ao SR/SP para realizar os procedimentos licitatórios, em todas as
suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus respectivos aditivos e rescisões,
133/DIREX
visando contratar empresa para executar as obras de implantação, construção, adequação de
50608.002247/2016-75
/DPP
capacidade, melhorias de segurança e correção de pontos críticos na rodovia BR-374/SP. A
retificação em comento consiste em delegar competência para realizar a contratação dos estudos
ambientais e do Plano Básico Ambiental – PBA concernentes às referidas obras na rodovia BR374/SP e aos acessos aos municípios de Alvilândia, Lupércio e Ubirajara.
Realização de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço e pelo Sistema
de Registro de Preços – SRP, com o objetivo de contratar empresa para prestar serviços de controle
sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização,
descupinização e desalojamento de pombos e morcegos em todas as áreas internas e externas, além
139/DIREX
50600.015982/2017-08
do combate às larvas de mosquitos nos espelhos d`água da Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor
orçado é de R$98.437,50 (noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos).
Segundo termo aditivo para rerratificação, prorrogação de prazo de vigência por mais duzentos e
catorze dias corridos, e prorrogação de prazo de execução por mais duzentos e onze dias corridos,
referente ao Contrato nº. TT-216/2016, firmado com o Consórcio PALETA–FORTUNATO–
276/DIR
50600.001013/2015-08
AZIMUTE, responsável por elaborar os projetos básico e executivo e por executar as obras de
construção do pátio aduaneiro pertencente às instalações de fronteira localizadas na rodovia BR156/AP.
Termo aditivo para aumento de valor no montante de R$7.008.230,08 (sete milhões, oito mil,
duzentos e trinta reais e oito centavos), referente ao Termo de Execução Descentralizada – TED nº.
197/2011, firmado com o Ministério da Defesa – Comando do Exército, com a interveniência do
277/DIR
50600.011538/2007-33
Departamento de Engenharia e Construção – DEC, objetivando realizar as obras de restauração,
pavimentação e melhoramentos na rodovia BR-319/AM, lote 5.

seguintes
Deliberação

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

1

278/DIR

50600.088652/2013-08

279/DIR

50612.000077/2017-14

280/DIR

SEI.50600.513013/2017-18

282/DIR

50600.012399/2007-65

283/DIR

SEI.50621.600742/2017-57

92/DAF

SEI.50603.500483/2017-83

93/DAF

50017.000009/2017-66

Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e cinquenta e um dias consecutivos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-1077/2013, firmado com o Governo do Estado do
Ceará, com a interveniência de sua Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA/CE, tendo como
executor o Departamento Estadual de Rodovias – DER/CE, objetivando realizar a desapropriação
da faixa de domínio, executar e supervisionar as obras de pavimentação relativas à duplicação da
rodovia CE-251.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$88.517,08 (oitenta e oito mil, quinhentos e dezessete
reais e oito centavos), referente à vigésima oitava medição do Contrato nº. 00 00055/2008, firmado
com a empresa INTERENGE Construção Ltda., responsável por executar, sob o regime de
empreitada a preços unitários, a complementação das obras de restauração e serviços de
manutenção, remanescentes do CREMA, no âmbito do Programa de Revitalização do PIR IV, na
rodovia BR-070/GO.
Proposta de cancelamento definitivo da utilização dos equipamentos de controle eletrônico de
velocidade, no âmbito do Programa Nacional de Controle de Velocidade – PNCV, cujos serviços
foram contratados mediante a Dispensa de Licitação nº. 05/2017, por meio dos Contratos nº. TT593/2017 a nº. TT-604/2017. A formalização necessária para remoção dos equipamentos dos locais
de instalação se dará por meio de Nota de Cancelamento.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-314/2007, firmado com o município de Campina
Grande/PB, objetivando executar as obras de duplicação e ruas laterais nas rodovias BR104/230/PB.
Delegação de competência ao SR/SE para lavrar termo aditivo de alteração de consórcio e
substituição de representante legal, referente ao Contrato nº. UT-21.01120/2014-00, firmado com o
Consórcio PAVOTEC–VILASA–EPC, responsável por executar as obras de adequação de
capacidade, com restauração da pista existente, na rodovia BR-101/SE, lote único.
Reconhecimento de dívida no valor de R$11.893,91 (onze mil, oitocentos e noventa e três reais e
noventa e um centavos), referente ao Contrato nº. 162/2013, firmado com a Empresa Brasil de
Comunicação S/A – EBC, responsável por prestar serviços de publicidade legal à Superintendência
Regional no Estado do Ceará.
Inexigibilidade de licitação, no âmbito da Administração Hidroviária da Amazônia Oriental –
AHIMOR, para contratar a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, visando à prestação
de serviços de fornecimento de água tratada e coleta de esgotos sanitários. O valor da presente
contratação será de R$16.711,49 (dezesseis mil, setecentos e onze reais e quarenta e nove
centavos); e o prazo de duração, indeterminado, conforme Orientação Normativa nº.
036/2011/AGU.
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Quarto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trinta e seis meses, passando seu
encerramento para 04/12/2020, referente ao Contrato nº. 00930/2012, firmado com a empresa NSL
Empreendimentos Ltda., responsável pela locação de imóvel destinado à instalação da
Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais. O valor total referente ao período de
prorrogação é de R$8.518.340,88 (oito milhões, quinhentos e dezoito mil, trezentos e quarenta
reais e oitenta e oito centavos).
Retificação do Relato nº. 165/2017/DPP, apresentado na 44ª Reunião da Diretoria Colegiada, de 1º
de novembro de 2017, o qual tinha como objeto a delegação de competência plena e as
responsabilidades decorrentes ao SR/GO/DF para analisar e aceitar os projetos básicos e
executivos relativos às obras e demais operações necessárias e suficientes para a construção de
ponte sobre o Rio Paranaíba, incluindo seus acessos, no município de Itumbiara/GO, na rodovia
BR-153/GO/MG. A retificação consiste na correção da extensão da ponte sobre o citado rio, que ao
invés de 28, possui 280 metros. Tais serviços são referentes ao Contrato nº. 1200575/2017, firmado
com o Consórcio JM–IGUATEMI.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PE para analisar e
aprovar 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-110/PE/AL e 316/PE/AL. Tais estudos são objeto do Contrato nº.
PP-940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/CE para analisar e
aprovar 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-434/PE/CE e BR-116/CE/PB/PE. Tais estudos são objeto do
Contrato nº. PP-940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Sexto termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais sessenta dias, referente ao
Contrato nº. PP-0061/2015-00, firmado com a empresa INCORP – Consultoria e Assessoria Ltda.,
responsável por elaborar os projetos executivos de engenharia referentes à remodelação do trevo da
interseção das rodovias BR-459 e BR-383/Itajubá/MG; à construção da segunda ponte sobre o Rio
Piranguçu na BR-459/MG; à recuperação, ao reforço e à reabilitação da ponte existente sobre o
citado Rio; à ligação do novo trevo remodelado à nova ponte e desta à pista duplicada de acesso ao
município de Itajubá; à restauração e à readequação do segmento pavimentado entre o novo trecho
remodelado e a ponte a ser restaurada, e desta à pista duplicada de acesso a Itajubá.
Regularização de trechos urbanos das rodovias BR-222/MA e BR-316/MA, localizados no
município de Santa Inês/MA, no Sistema Federal de Viação.
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Décimo segundo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais duzentos e onze dias, referente
ao Contrato nº. 566/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio R. PEOTTA–HIDROTOPO–
ENEFER, responsável por desenvolver Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental EVTEA e elaborar os projetos básico e executivo de engenharia relativos à sinalização de margem,
balizamento, dragagem e derrocamento da Hidrovia do Tapajós-Teles Pires-Juruena.
Oitavo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias, referente ao
Contrato nº. 567/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio MRS–LAGHI–CARUSO,
responsável por elaborar Estudo Ambiental – EA e Plano Básico Ambiental – PBA e por realizar
serviço de arqueologia, visando à obtenção de Licença de Operação – LO concernente à dragagem
de manutenção da Hidrovia do Rio São Francisco, no trecho compreendido entre os municípios de
Juazeiro/BA e Pirapora/MG.
Primeiro termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais duzentos e dez dias
consecutivos, referente ao Contrato DIF nº. 00 00726/2016, firmado com a empresa PROSUL
Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., responsável pela revisão do projeto executivo de
engenharia relativo ao trecho compreendido entre as estacas 0+0,00 e 255; e pela elaboração do
projeto executivo atinente ao trecho compreendido entre as estacas 255 e 443+7, no Contorno
Ferroviário de São Francisco do Sul/SC.
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