EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 5ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 5ª Reunião, realizada no dia 31/1/2017, com início às 14 horas e 49 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Proposta de alterações, formalizadas pelas Diretorias de Infraestrutura Rodoviária e de Planejamento e
Pesquisa, referentes à Portaria nº. 1.067, de 17 de junho de 2016, a qual disciplina a delegação de
2/DG
50600.018513/2010-66
Aprovado
competência para licitação e contratação entre a Administração Central e os respectivos órgãos
descentralizados e dá outras providências.
Revogação da Portaria nº. 1.811, de 18 de novembro de 2014, e edição de nova portaria com o
06/DIREX
50600.008436/2016-21 objetivo de estabelecer diretrizes para a gestão das informações necessárias ao acompanhamento das
Aprovado
iniciativas estratégicas e dos indicadores do mapa estratégico do DNIT.
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
07/DIREX
50606.002518/2016-11 respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para executar os serviços relativos à
Aprovado
recuperação de corte, a erosões, dispositivos de drenagem e passivo ambiental, na rodovia BR354/MG.
Atualização e revisão da minuta padrão de edital na modalidade pregão, relativa a compras e serviços,
08/DIREX
50600.029108/2016-69 sob o Sistema de Registo de Preços – SRP, visando padronizar os editais do DNIT que serão
Aprovado
utilizados pela Sede, em Brasília/DF, e pelas Superintendências Regionais nos estados.
Ratificação de revogação de certame licitatório, atinente ao Edital nº. 446/2016, sob a modalidade de
Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, por ter sido fracassada. O objeto da citada
09/DIREX
50600.054321/2013-66 licitação é a contratação integrada de empresa para o desenvolvimento de projetos básico e executivo
Aprovado
e execução das obras e todas as demais operações necessárias e suficientes, visando à recuperação e
adequação da ponte sobre o Rio Piracicaba, na rodovia BR-381/MG.
Edição de portaria para criar o Núcleo de Novos Negócios, no âmbito da Diretoria Executiva,
objetivando realizar pesquisas, elaborar estudos e propor inovações e novos negócios a serem
11/DIREX
50600.009324/2014-79
Aprovado
implantados nas áreas do DNIT, com vistas ao desenvolvimento de novas tecnologias e novos
métodos para que a Autarquia cumpra com seu papel institucional de forma célere e eficaz.
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15/DIR

50600.004062/2017-56

16/DIR

50605.000767/2012-40

17/DIR

50600.032272/2011-49

18/DIR

50611.000761/2015-36

19/DIR

50616.001587/2008-70

20/DIR

50600.053148/2013-89

21/DIR

50602.000264/2010-32

22/DIR

50600.054466/2016-18

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RN para analisar,
aprovar, lavrar e assinar o termo aditivo resultante da segunda revisão de projeto em fase de obras,
com reflexo financeiro estimado em R$ 10.665.085,92 (dez milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil,
oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referente ao Contrato nº. SR-00332/2015, firmado
com o Consórcio LCM–CCL–PAVIDEZ, responsável por executar os serviços relativos ao Programa
Crema 2ª Etapa, na rodovia BR-406/RN.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$880.386,35 (oitocentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), correspondente à décima e à décima terceira medições relativas ao
Contrato nº. SR-05-577/2012, firmado com a empresa Produman Engenharia S.A., responsável por
executar serviços de manutenção nas rodovias BR-110/410/BA.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos, referente
ao Convênio nº. TT-803/2011-00, firmado com o estado de Santa Catarina, por intermédio de sua
Secretaria da Infraestrutura – SIE/SC, objetivando executar as obras de construção de acesso
rodoviário que liga o aeroporto localizado no município de Correia Pinto à rodovia BR-116/SC, na
altura do km 224,82, incluindo a construção de rótula projetada no entroncamento da citada rodovia.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$659.916,24 (seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos
e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), correspondente à vigésima sétima, à vigésima oitava e à
vigésima nona medições relativas ao Contrato nº. SR-MT-00173/2009, firmado com a empresa
Terranorte Engenharia e Serviços Ltda., responsável por executar serviços de manutenção na rodovia
BR-364/MT.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos, referente
ao Convênio nº. TT-178/2008-00, firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina, com a
interveniência de sua Secretaria da Infraestrutura – SIE/SC, objetivando realizar a implantação e
pavimentação do acesso que liga a rodovia BR-101/SC ao Aeroporto Regional Sul, localizado no
município de Jaguaruna/SC, compreendendo acesso às obras civis, pátio de estacionamento, via
interna de serviços e viaduto sobre a ferrovia Thereza Cristina.
Quarto termo aditivo, com a necessária avocação de competência para sua formalização, visando à
rerratificação e prorrogação de prazo por mais mil e sessenta e três dias consecutivos, referente ao
Contrato nº. 00 00817/2013, firmado com o Consórcio BRASIL–MOTA–ENGESUR, responsável por
elaborar os projetos básico e executivo e por executar as obras de adequação de capacidade na rodovia
BR-381/MG (Norte), incluindo duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança.
Sétimo termo aditivo para aumento de valor, a preços iniciais e face à inclusão de serviços novos, no
montante de R$ 28.163,69 (vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos),
referente ao Contrato nº. 25.01075/2010, firmado com o Consórcio MAIA MELO–ALTA,
responsável por supervisionar as obras de restauração de pavimento nas rodovias BR-156/210/AP.
Delegação de competência ao SR/PR para representar o DNIT, analisar e celebrar convênio, sem
repasse de recursos financeiros, a ser firmado com a Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR, visando
realizar as obras de pavimentação de via marginal à rodovia BR-158/PR.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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23/DIR

50600.010203/2008-89

24/DIR

50619.000918/2007-43

018/DPP

50600.050737/2016-58

022/DPP

50610.001817/2013-18

023/DPP

50600.031909/2014-22

06/DAQ

50600.014701/2015-20

Décimo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e oitenta dias corridos, referente ao
Termo de Compromisso nº. TC-213/2008-00, firmado com o estado do Mato Grosso do Sul, com a
interveniência da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL, objetivando realizar
a implantação e pavimentação de segmento da rodovia BR-359/MS.
Décimo quarto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e oitenta dias corridos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-280/2007-00, firmado com o estado do Mato Grosso do
Sul, com a interveniência da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL,
objetivando realizar implantação, pavimentação, melhoramentos e restauração asfáltica na rodovia
BR-359/MS, lotes 1 e 2.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes à Superintendência Regional no
Estado do Piauí para análise e aprovação dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental – EVTEA, atinentes à implantação, pavimentação e adequação de capacidade, com
melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos, nas rodovias BR-316/343/PI e BR-226/MA. O
citado estudo é objeto do Contrato nº. 940/2014, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE.
Primeiro termo aditivo referente ao Convênio de Administração e Gerenciamento nº. 679/2014,
firmado com o município de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, cujo objeto é o
gerenciamento e a administração de trecho rodoviário compreendido entre o km 138,8 e o km 143,5
da rodovia BR-471/RS. O citado termo tem por objetivo definir juridicamente de quem é a
competência para validar, fiscalizar e autuar por infrações de trânsito. Após as devidas tratativas,
ficou estabelecido que serão delegados ao município os incisos de I ao XIII, do artigo 21 do Código
de Trânsito Brasileiro.
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e cinquenta dias, referente ao
Contrato nº. 935/2015, firmado com a empresa SPAZIO Urbanismo Ltda. – EPP, responsável por
elaborar Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA visando à absorção,
implantação, pavimentação e adequação de capacidade, com melhoria da segurança e eliminação de
pontos críticos, na rodovia BR-242/BA.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$293.422,58 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e
vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a despesas relativas a serviços de
custeio executados no âmbito da Administração da Hidrovia da Amazônia Oriental – AHIMOR, sob a
vigência do Convênio nº 007/2008/DAQ, abrangendo os contratos de nº. 005/2011, nº. 001/2014 e nº.
002/2014, firmados com as seguintes empresas: Amazon Construções e Serviços Ltda.; Polo
Segurança Especializada Ltda.; Ecofrotas; Embratel; Oi; Companhia de Saneamento do Pará –
Cosanpa; Brasil Serviços Gerais; e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
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