EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 50ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 50ª Reunião, realizada no dia 12/12/2017, com início às 9 horas 48 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Avocação de competência plena e das responsabilidades decorrentes para, no âmbito da Sede do
DNIT, em Brasília-DF, realizar procedimentos licitatórios, objetivando contratar empresa
especializada que execute serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR141/DIREX
50018.600146/2017-95
364/AC, no segmento compreendido entre o km 124,80 e o km 179,40. O valor estimado é de
R$12.350.202,29 (doze milhões, trezentos e cinquenta mil, duzentos e dois reais e vinte e nove
centavos).
Avocação de competência plena e das responsabilidades decorrentes para, no âmbito da Sede do
DNIT, em Brasília-DF, realizar procedimentos licitatórios, objetivando contratar empresa
especializada que execute serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR142/DIREX
50018.600133/2017-16
364/AC, no segmento compreendido entre o km 0,0 e o km 124,80. O valor estimado é de
R$11.565.828,64 (onze milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e
sessenta e quatro centavos).
Avocação de competência plena e das responsabilidades decorrentes para, no âmbito da Sede do
DNIT, em Brasília-DF, realizar procedimentos licitatórios, objetivando contratar empresa
especializada que execute serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR143/DIREX
50018.500116/2017-80
307/AC, no segmento compreendido entre o km 178,90 e o km 190,10. O valor estimado é de
R$1.819.807,62 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, oitocentos e sete reais e sessenta e dois
centavos).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 425/2017-00, com o objetivo de contratar empresa(s) especializada(s)
para fornecimento, sob demanda, de carimbos, refis, borracha e tinta para carimbos, visando
144/DIREX
50600.009323/2017-24
atender à demanda no âmbito da Sede do DNIT, em Brasília/DF. A licitante vencedora foi a
empresa VCS Comércio e Serviços de Chaveiros e Carimbos Ltda., pelo valor de R$48.108,70
(quarenta e oito mil, cento e oito reais e setenta centavos).
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145/DIREX

50600.021318/2017-90

146/DIREX

50600.029983/2017-21

147/DIREX

50600.043519/2016-67

148/DIREX

50600.031771/2017-12

149/DIREX

50600.030767/2017-29

Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item e
sob o regime de execução empreitada por preço global, objetivando contratar empresa
especializada em prestar serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário e de atividade
meio, nas categorias de secretária nível superior, secretária nível médio, assistente administrativo,
copeira, recepcionista e motorista, com fornecimento de mão de obra, para atender às necessidades
da Superintendência Regional do Estado do Amapá. O valor orçado é de R$1.188.992,75 (um
milhão, cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor
preço global, objetivando contratar empresa para prestar serviços nas categorias de apoio
administrativo, recepção e secretária, sob regime de terceirização, considerados essenciais para o
suporte técnico e operacional necessários ao funcionamento das diferentes unidades
organizacionais da Sede do DNIT, em Brasília-DF. O valor orçado é de R$38.216.985,36 (trinta e
oito milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 307/2017-00, com o objetivo de contratar empresa de consultoria para
executar os serviços especializados de apoio e assessoramento técnico à Diretoria de Infraestrutura
Rodoviária – DIR, referentes ao planejamento e gerenciamento da execução do Programa de
Manutenção e Reabilitação de Estrtuturas – PROARTE. O licitante vencedor foi o Consórcio
liderado pela empresa Engemap Engenharia, Mapeamento e Aerolevantamento Ltda., pelo valor de
R$14.300.300,00 (catorze milhões, trezentos mil, trezentos reais).
Realização de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços
– SRP e do tipo menor preço global, objetivando contratar empresa especializada para prestar
serviços de comunicação, operação e suporte das infraestruturas de comunicação de voz, dados,
som e imagem, por meio de unidade de serviços técnicos, incluindo a ampliação da solução de
análise de desempenho, segurança e monitoramento digital da comunicação unificada da rede
corporativa e o fornecimento de materiais, peças, componentes e sobressalentes necessários à
sustentação dos sistemas de comunicação do DNIT. O valor orçado é de R$44.741.621,96
(quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa
e seis centavos).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, com critério de
julgamento menor preço e regime de execução de empreitada por preço unitário, atinente ao Edital
nº. 386/2017-00, objetivando contratar empresa especializada para supervisionar as obras de
duplicação, restauração da pista existente, incluindo obras de arte especiais, na rodovia BR262/ES. A licitante vencedora foi a empresa STRATA Engenharia Ltda., pelo valor de
R$10.533.536,86 (dez milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e
oitenta e seis centavos).
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150/DIREX

50600.020794/2017-93

151/DIREX

50600.507872/2017-60

152/DIREX

50600.052351/2016-81

153/DIREX

50600.034306/2017-25

269/DIR

50622.000350/2017-83

274/DIR

50614.500501/2017-06

Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 440/2017-00, objetivando contratar empresa especializada para prestar
os serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas
dependências da Sede do DNIT, em Brasília-DF, abrangendo as etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada. A licitante
vencedora foi a empresa Quadro Construtora Eireli, pelo valor de R$45.576,00 (quarenta e cinco
mil, quinhentos e setenta e seis reais).
Credenciamento de leiloeiro oficial, por meio de inexigibilidade de licitação, fundamentada no
artigo 25, caput, da Lei nº. 8.666/93, visando realizar leilões de bens móveis inservíveis que se
encontram nos pátios e depósitos da extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima –
RFFSA. O credenciamento em comento terá a vigência de cinco anos, e ocorrerá por meio de
escala de revezamento.
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 realizar a contratação integrada de empresa para
desenvolver projetos básico e executivo, executar as obras de estabilização global dos taludes de
cortes e aterros, recuperar áreas degradadas, realizar readequação geométrica e funcional de
segmento, implantar acostamentos, executar alargamento de plataforma e restauração de
pavimento, na rodovia BR-259/ES, lote único. O valor orçado é de R$20.446.745,59 (vinte
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove
centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços
– SRP, do tipo menor preço global, objetivando contratar empresa que forneça solução,
contemplando renovação, ampliação e modernização tecnológica da infraestrutura de proteção da
informação, arquivamento de arquivos e correio eletrônico, introspecção de dados e gerenciamento
de continuidade de negócios e recuperação de desastres para o ambiente de proteção de dados do
DNIT, incluindo serviços de implantação e configuração, transferência de conhecimento e garantia
por doze meses. O valor orçado é de R$19.440.634,25 (dezenove milhões, quatrocentos e quarenta
mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Reconhecimento de dívida no valor de R$1.399.770,71 (um milhão, trezentos e noventa e nove
mil, setecentos e setenta reais e setenta e um centavos), referente à execução de obra emergencial,
por dispensa de licitação, na rodovia BR-364/RO, no trecho compreendido entre os quilômetros
540,25 e 540,35, realizada pela empresa Três Irmãos Engenharia Ltda.
Lavratura de Termo de Execução Descentralizada – TED, a ser celebrado com o Ministério da
Defesa/Exército Brasileiro/1º BEC, para execução de serviços de manutenção
(conservação/recuperação) na rodovia BR-427/RN. O valor será de R$6.392.260,07 (seis milhões,
trezentos e noventa e dois mil, duzentos e sessenta reais e sete centavos), e o prazo, de trezentos e
sessenta e cinco dias consecutivos.
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281/DIR

50600.615148/2017-17

285/DIR

50600.616081/2017-20

288/DIR

50600.514501/2017-34

290/DIR

50600.512969/2017-94

291/DIR

50607.500116/2017-40

292/DIR

50600.512662/2017-93

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para realizar a
Revisão de Projeto em Fase de Obras – RPFO, em atendimento às determinações contidas no
Acórdão nº. 2398/2017-TCU-Plenário; e para lavrar, assinar e publicar o respectivo termo aditivo,
com posterior rescisão contratual. Os referidos procedimentos são referentes ao Contrato nº.
SR/05/01177/2014, firmado com o Consórcio SVC–PAVISERVICE, responsável por executar as
obras remanescentes de restauração do pavimento, com melhoramentos para adequação da
capacidade e segurança da travessia urbana do município de Juazeiro/BA, nas rodovias BR407/235/BA. O valor estimado é de R$1.171.673,22 (um milhão, cento e setenta e um mil,
seiscentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos).
Avocação de competência plena e das responsabilidades decorrentes, pela Sede do DNIT, em
Brasília/DF, para analisar, aprovar, assinar e publicar os termos aditivos visando à paralisação
contratual, seu reinício, sua prorrogação e análise de uma possível Revisão de Projeto em Fase de
Obras – RPFO, referente ao Contrato nº. 16 01055/2012, firmado com a empresa Sulcatarinense
Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda., responsável por executar as obras
de revitalização, recuperação, restauração e manutenção na rodovia BR-282/SC.
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. TT-277/2015,
firmado com a empresa Sirga Engenharia e Controle de Qualidade Ltda., responsável por elaborar
os projetos básico e executivo de engenharia e executar os 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-235/407/BA, lote 111.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, de oficio, por mais cento e doze dias consecutivos,
referente ao Termo de Execução Descentralizada – TED nº. 883/2015, firmado com o Ministério
da Defesa - Comando do Exército, com a interveniência do Departamento de Engenharia e
Construção – DEC, objetivando o restabelecimento emergencial do tráfego em rodovias federais.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao Superintendente Regional
no Estado do Rio de Janeiro para analisar e aprovar Revisão de Projeto em Fase de Obras – RPFO
– com reflexo financeiro a ser definido pela Superintendência –, assim como para analisar, aprovar,
lavrar e assinar o respectivo termo aditivo, referente ao Contrato nº. SR-RJ/0613/2016-00, firmado
com a Construtora Colares Linhares S.A., responsável por executar as obras de construção dos
viadutos do trevo de acesso ao distrito de Santa Cruz, na rodovia BR-101/RJ.
Segundo termo aditivo para rerratificação e aumento de valor, no montante de R$6.842.989,67
(seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete
centavos), referente ao Termo de Execução Descentralizada nº. 045/2016, firmado com o 8º
BEC/Exército Brasileiro/Ministério da Defesa, objetivando a realização dos serviços de
manutenção (conservação/recuperação), na rodovia BR-163/PA.
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293/DIR

50600.616328/2017-16

295/DIR

50600.509662/2017-14

296/DIR

50606.002760/2012-52

297/DIR

50605.600817/2017-06

298/DIR

50600.021654/2013-17

299/DIR

50600.005741/2013-19

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para analisar e
aprovar pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, praticar todos os atos necessários à
formalização por meio de termo aditivo e rescindir o Contrato nº. 05 00007/2004, cabendo ao
Superintendente a análise de sua motivação. O referido contrato foi firmado com a empresa Top
Engenharia Ltda., responsável pela implantação e pavimentação de pista simples, na rodovia BR135/BA.
Primeiro termo aditivo para adequação de critério de pagamento, referente ao Contrato nº.
264/2015, firmado com a empresa JMX Comércio e Serviços Ltda. – EPP, responsável por
executar obras visando à realocação da Aldeia Indígena Estrela, na rodovia BR-156/AP, localizada
na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, lote 4.
Dispensa de licitação e autorização para lavratura do Contrato nº. TT-782/2017, a ser firmado com
a empresa Construtora Barbosa Mello S.A., para execução dos serviços remanescentes relativos à
implantação e pavimentação na rodovia BR-154/MG. O valor total será de R$53.463.002,55
(cinquenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, dois reais e cinquenta e cinco
centavos) e o prazo, de trezentos e sessenta e cinco dias corridos.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para realizar
alteração contratual concernente à modificação da composição do Consórcio TERRABRÁS–
AMORIM BARRETO–BASITEC, além da lavratura e publicação do termo aditivo decorrente,
referente ao Contrato nº. SR–05/00879/2014, cujo objeto é a elaboração dos projetos básico e
executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, implantação de vias laterais,
adequação de capacidade, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais, na rodovia
BR-116/BA.
Termo aditivo decorrente de Revisão de Projeto em Fase de Obras – RPFO, com reflexo financeiro
negativo, no montante de R$435.061,71 (quatrocentos e trinta e cinco mil, sessenta e um reais e
setenta e um centavos), referente ao Contrato nº. TT-507/2013, firmado com a empresa SINALISA
Segurança Viária Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia e
executar os 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-122/116/222/402/403/CE, lote 14.
Avocação de competência, no âmbito da Sede do DNIT, em Brasília/DF, para lavratura do quarto
termo aditivo relativo à alteração de responsável técnico da empresa PROSUL – Projetos,
Supervisão e Planejamento Ltda., responsável por supervisionar as obras de duplicação,
restauração da pista existente, implantação de ruas laterais e restauração/construção de obras de
arte especiais nas rodovias BR-158/287/RS, na travessia urbana do município de Santa Maria,
objeto do Contrato nº. TT-534/2013.
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300/DIR

50600.093339/2013-83

Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de
pagamento, em função da aceitação do projeto executivo, com redução de valor no montante de
R$5.150.399,81 (cinco milhões, cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e
um centavos), referente ao Contrato nº. TT-1043/2013, firmado com o Consórcio RODOVIA
LEGAL, responsável por elaborar projetos básico e executivo de engenharia e executar os 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 BR080/153/251/414/GO, lote 40.

301/DIR DPP

50600.506362/2017-75

Aprovação do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária – PNMR 2018.

95/DAF

50600.001784/2016-78

96/DAF

50600.022259/2017-77

97/DAF

50600.003845/2016-31

98/DAF

50600.513390/2017-49

183/DPP

50600.014238/2013-54

Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
890/2016, firmado com a empresa Up Back Terceirização de Atividades Hoteleiras Ltda., visando
à concessão administrativa de uso de área pública integrante da Sede do DNIT, em Brasília-DF, de
forma onerosa, para exploração de restaurante e lanchonete, com utilização das instalações e dos
equipamentos existentes, objetivando o fornecimento de alimentos.
Primeiro termo aditivo para aumento de valor, no montante de R$2.501.027,50 (dois milhões,
quinhentos e um mil, vinte e sete reais e cinquenta centavos), referente ao Contrato nº. 531/2017,
firmado com a empresa Forma Office Móveis e Interiores, responsável por prestar serviços de
confecção e instalação de divisórias e armários, com fornecimento de material e serviço, nas
dependências da Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Segundo termo aditivo para aumento de valor no montante de R$432.922,20 (quatrocentos e trinta
e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos), referente ao Contrato nº. 264/2016,
firmado com a empresa TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informação S.A., responsável por
executar serviços de organização, tratamento e guarda documental externa do acervo existente na
Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor do contrato, após aumento, passará de R$2.361.259,88
(dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito
centavos) para R$2.794.182,08 (dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e
dois reais e oito centavos).
Expedição de portaria, a qual propõe normatizar as consultas sobre conflito de interesses e pedidos
de autorização para o exercício de atividade privada, formalizados por servidores do DNIT.
Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo “de ofício”, por mais cento e oitenta dias,
referente ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, o qual visa estabelecer as medidas
necessárias para regularização do processo de licenciamento ambiental referente às obras de
pavimentação das rodovias BR-434/426/PB e de implantação e pavimentação da rodovia BR405/PB, realizadas sem a devida autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, além de estabelecer as medidas compensatórias em virtude dos danos causados
ao patrimônio arqueológico e paleontológico.
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184/DPP

50603.500879/2017-21

185/DPP

50600.000295/2010-11

186/DPP

50600.070402/2014-94

187/DPP

50600.070403/2014-39

188/DPP

50600.070405/2014-28

189/DPP

50600.070404/2014-83

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/CE para celebrar
convênio, sem ônus para o DNIT, com o município de Fortaleza, visando à delegação da
administração e do gerenciamento de trecho da rodovia BR-116/CE. A vigência máxima será de
vinte e cinco anos, prorrogáveis pelo mesmo período.
Décimo segundo termo aditivo para rerratificação, adequação de cronograma físico-financeiro e
prorrogação de prazo por mais duzentos e quarenta dias – sem reflexo financeiro –, referente ao
Contrato nº. PP-270/2010-00, firmado com a empresa Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda.,
responsável por elaborar estudos ambientais visando ao licenciamento ambiental relativo à rodovia
BR-116/RS, incluindo ponte e acessos sobre o rio Jaguarão, lote 1.
Primeiro termo aditivo para retificação do Relato nº. 180/2017-DPP, apresentado na Reunião da
Diretoria Colegiada nº 49/2017, realizada em 5 de dezembro de 2017, referente ao Contrato nº. PP1026/2014-00, firmado com o Consórcio ESTEIO–ENGEFOTO, responsável por prestar serviços
técnicos especializados relativos à caracterização topográfica de infraestrutura de transportes, lote
1. A retificação em comento pretende alterar a prorrogação anteriormente aprovada, de dezoito
para trinta e cinco dias de prazo.
Termo aditivo para retificação do Relato nº. 178/2017-DPP, apresentado na Reunião da Diretoria
Colegiada nº 49/2017, realizada em 5 de dezembro de 2017, referente ao Contrato nº. PP1030/2014-00, firmado com o Consórcio DYNATEST–SD, responsável por prestar serviços
técnicos especializados relativos à caracterização topográfica de infraestrutura de transportes, lote
5. A retificação em comento pretende alterar a prorrogação anteriormente aprovada, de vinte e oito
para quarenta e cinco dias de prazo
Termo aditivo para retificação do Relato nº. 181/2017-DPP, apresentado na Reunião da Diretoria
Colegiada nº. 49/2017, realizada em 5 de dezembro de 2017, referente ao Contrato nº. PP1028/2014-00, firmado com o Consórcio TOPOCARTE–BASE, responsável por prestar serviços
técnicos especializados relativos à caracterização topográfica de infraestrutura de transportes, lote
3. A retificação em comento pretende alterar a prorrogação anteriormente aprovada, de vinte e oito
para quarenta e cinco dias de prazo.
Termo aditivo para retificação do Relato nº. 179/2017-DPP, apresentado na Reunião da Diretoria
Colegiada nº. 49/2017, realizada em 5 de dezembro de 2017, referente ao Contrato nº. PP1029/2014-00, firmado com o Consórcio SAI–AEROIMAGEM, responsável por prestar serviços
técnicos especializados relativos à caracterização topográfica de infraestrutura de transportes, lote
4. A retificação em comento pretende alterar a prorrogação anteriormente aprovada, de vinte e oito
para quarenta e cinco dias de prazo.
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190/DPP

50600.070406/2014-7

191/DPP

50600.037456/2017-91

16/DIF

50600.002518/2007-71

Termo aditivo para retificação do Relato nº. 182/2017-DPP, apresentado na Reunião da Diretoria
Colegiada nº. 49, realizada em 5 de dezembro de 2017, referente ao Contrato nº. PP-1027/2014-00,
firmado com o Consórcio ENGEMAP–AEROCARTA, responsável por prestar serviços técnicos
especializados relativos à caracterização topográfica de infraestrutura de transportes, lote 2. A
retificação em comento pretende alterar a vigência contratual anteriormente aprovada, de
2/12/2017 a 16/1/2018, para 19/12/2017 a 2/2/2018.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA 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 na rodovia BR-030/BA/MG/GO. Tais estudos são objeto do Contrato nº. 940/201400, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Sexto termo aditivo para restituição de quatrocentos e vinte sete dias consecutivos de prazo, com
reflexo financeiro a preços iniciais no montante de R$402.956,41 (quatrocentos e dois mil,
novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), referente ao Contrato DIF nº.
00317/2010, firmado com a empresa Integral Engenharia Ltda., responsável por executar as obras
de adequação da linha férrea e do pátio Anísio Brás, localizados no perímetro urbano do município
de Barra Mansa/RJ, na EF-105.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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