EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 52ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 52ª Reunião, realizada no dia 26/12/2017, com início às 10 horas 19 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
Retirado de
respectivos aditivos e rescisões, visando contratar empresa especializada para desenvolver projeto
160/DIREX
50606.603613/2017-17
Pauta
conceitual, executivo, instalação de sistemas operacionais e operação de túneis na rodovia BR381/MG, lote 3.1.
Ratificação de revogação de certame licitatório, atinente ao Edital nº. 210/2017-00, sob a
modalidade Pregão Eletrônico, pelo fato de a empresa a ser contratada possuir pendências no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e punição registrada no Cadastro
162/DIREX
50018.600129/2017-58
Aprovado
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. O objeto da citada licitação era a contratação
de empresa para executar os serviços necessários de manutenção (conservação/manutenção), na
rodovia BR-317/AC.
Ratificação de homologação, sob a modalidade Pregão Eletrônico, pelo regime de execução
empreitada por preço global, com critério de julgamento menor preço, atinente ao Edital nº.
486/2017-00, objetivando contratar empresa especializada em prestar serviços de consultoria em
Tecnologia da Informação - TI, referentes à solução de serviços de segurança computacional e
governança de dados, com fornecimento de licenças de uso definitivas, serviços profissionais de
163/DIREX
50600.030065/2017-45
Aprovado
instalação, configuração e transferência de conhecimentos técnicos, contemplando o
aperfeiçoamento da solução de segurança integrada. A licitante vencedora foi a empresa VERT
Soluções em Informática Ltda. pelo valor de R$18.537.050,00 (dezoito milhões, quinhentos e trinta
e sete mil, cinquenta reais).
Portaria de criação do Projeto Radar 163, incluindo a designação de grupo de trabalho com
objetivo de planejar, prever recursos operacionais e realizar serviços para mitigar as dificuldades
dos usuários, principalmente no trecho entre Novo Progresso (km 308,50) e Itaituba (km 676,00),
na rodovia BR-163/PA; e a aprovação do manual de procedimentos a serem seguidos pelo referido
284/DIR
50600.616069/2017-15
Aprovado
grupo de trabalho. Tal medida visa possibilitar a fluidez, a segurança, a orientação do trânsito e a
informação, especialmente aos usuários da rodovia. O período das atividades será de dezembro de
2017 a maio de 2018.
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312/DIR

50600.514294/2017-18

313/DIR

50600.010576/2007-79

314/DIR

50600.011538/2007-33

315/DIR

50600.006178/2009-10

316/DIR

50616.001589/2008-69

099/DAF

50600.513390/2017-49

102/DAF

50600.008527/2012-33

Termo aditivo decorrente da readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de
pagamento, em função da aceitação do projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-1045/2013,
firmado com a empresa SINALTA PROPISTA Sinalização, Segurança e Comunicação Visual
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 BR070/158/MT.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais setecentos e trinta dias, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-266/2007, firmado com o Estado de Pernambuco, com a interveniência da
Secretaria de Transportes do Estado, e como executor o Departamento de Estradas de Rodagem –
DER/PE, para executar obras de restauração, adequação de capacidade e duplicação na rodovia
BR-104/PE.
Termo aditivo para prorrogação de prazo de ofício, por mais cento e oitenta dias consecutivos,
referente ao Termo de Execução Descentralizada nº. TED-197/2011, firmado com Ministério da
Defesa – Comando do Exército, tendo como interveniente o Departamento de Engenharia e
Construção, responsável pelos serviços de restauração, pavimentação e melhoramentos na rodovia
BR-319/AM, lote 5.
Termo aditivo para prorrogação de prazo de ofício, por mais cento e oitenta dias consecutivos,
referente ao Termo de Execução Descentralizada nº. TED-981/2010, firmado com o Ministério da
Defesa – Comando do Exército, com a interveniência do Departamento de Engenharia e
Construção – DEC, para realizar a construção e a pavimentação da rodovia BR-163/PA, lote 3.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais oitenta e nove dias corridos, referente ao
Termo de Compromisso nº. TC-176/2008-00, firmado com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional de Chapecó/SC, tendo como interveniente o Estado de Santa Catarina,
para realizar a adequação, compreendendo serviços de restauração e duplicação da pista existente,
com implantação de marginais ao longo da rodovia BR-480/SC, junto ao trecho situado entre a
rodovia BR-282 e o município de Chapecó, incluindo obras de arte especiais.
Reapresentação da matéria que trata da expedição de Portaria, a qual visa normatizar as consultas
sobre conflito de interesses e pedidos de autorização para o exercício de atividade privada,
formalizados por servidores do DNIT.
Reapresentação da matéria que trata da edição de Instrução de Serviço, cujo objetivo é
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.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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193/DPP

50600.514196/2017-81

199/DPP

50603.601937/2017-32

090/DAQ

50600.011084/2016-91

091/DAQ
/DIREX

50600.511902/2017-32

092/DAQ

50600.029887/2017-83

Transferência da gestão do Contrato nº. PP-352/2017, da Coordenação Geral de Planejamento e
Programação para a Coordenação Geral de Desenvolvimento e Projetos, ambas da Diretoria de
Planejamento e Pesquisa – DPP, firmado com a empresa PARS – Produto de Processamento de
Dados Ltda., responsável por prestar os serviços técnicos especializados de licenças de uso de
softwares da Autodesk.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/CE para celebrar
convênio, sem ônus para o DNIT, com o município de Fortaleza/CE, visando delegar a
administração e o gerenciamento do trecho rodoviário que vai da Avenida 13 de maio até o acesso
sul de Messejana, no referido município, localizado na rodovia BR-116/CE.
Termo aditivo para sub-rogação relativa ao Contrato nº. 286/2016-DAQ/DNIT, tendo como subrogante o DNIT e como sub-rogado a Administração Hidroviária das Hidrovias do Nordeste –
AHINOR/DNIT. O objeto do citado contrato é a prestação de serviços de assessoramento à gestão
técnica e administrativa junto à AHINOR.
Avocação de competência pelo Diretor de Infraestrutura Aquaviária para realizar procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, com objetivo de contratar empresa(s)
especializada(s) para elaborar os projetos básico e executivo de Cais Hidroviários Populares –
CHP, em cada um dos municípios de Piaçabuçu, Penedo e Pão de Açúcar, no estado de Alagoas.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$1.377.555,50 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil,
quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), atinente ao desenvolvimento dos
Produtos 1 (Relatório de Planejamento das Atividades de Mobilização) e 2 (Relatório de
Andamento das Atividades) do Contrato nº. 004/2010/SEIR/DNIT, firmado com a Secretaria de
Estado de Integração Regional do Estado do Pará, responsável por elaborar os estudos ambientais e
o projeto básico para implantação da plataforma logística intermodal de transportes no município
de Marabá/PA.

Retirado de
Pauta

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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