EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 7ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 7ª Reunião, realizada no dia 14/2/2017, com início às 9 horas e 51 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, pelo regime de execução contratação integrada e com critério de julgamento menor
preço, atinente ao Edital nº. 260/2016-00, objetivando contratar empresa para desenvolver os projetos
16/DIREX
50600.060419/2014-33 básico e executivo e executar as obras de melhoramentos, atualização e pavimentação na rodovia BR156/AP, lotes 2 e 3. O licitante vencedor para ambos os lotes foi o Consórcio JEA BR-156/AP, pelo
valor de R$132.090.000,00 (cento e trinta e dois milhões, noventa mil reais) para o lote 2, e
R$124.000.000,00 (cento e vinte e quatro milhões de reais) para o lote 3.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço e pelo regime de
execução de empreitada por preço global, objetivando contratar empresa para prestar os serviços de
17/DIREX
50600.018238/2016-76 segurança patrimonial armada e desarmada na Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor orçado é de
R$8.181.843,85 (oito milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e
cinco centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RR para realizar
procedimento licitatório, em todas as fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
18/DIREX
50009.000001/2017-07 respectivos termos aditivos e rescisões, concernente aos serviços remanescentes das obras de
restauração na rodovia BR-174/RR. O orçamento é de R$32.050.829,57 (trinta e dois milhões,
cinquenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos).
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação de projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-551/2013, firmado com a
empresa JARDIPLAN Urbanização e Paisagismo Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e
29/DIR
50600.021657/2013-42
executivo de engenharia relativos aos 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-174/364/435/RO, lote 21.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação de projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-399/2013, firmado com a
empresa SITRAN Sinalização de Trânsito Industrial Ltda., responsável por elaborar os projetos básico
30/DIR
50600.021266/2013-28
e executivo de engenharia relativos aos 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-040/120/262/356/381/482/MG, lote 1.
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31/DIR

50600.021262/2013-40

32/DIR
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34/DIR
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35/DIR
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36/DIR

50600.021653/2013-64

Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação de projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-403/2013, firmado com a
empresa CLD Construtora Laços Detetores e Eletrônica Ltda., responsável por elaborar os projetos
básico e executivo de engenharia relativos aos 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-050/153/364/365/MG, lote 5.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação de projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-552/2013, firmado com a
empresa SINAPE Sinalização Viária Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de
engenharia relativos aos 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-364/421/429/RO, lote 22.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação de projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-400/2013, firmado com a
empresa SINALMIG Sinais e Sistemas Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo
de engenharia relativos aos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança
e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BRLegal, nas rodovias BR-040/135/259/262/494/MG, lote 2.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação de projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-402/2013, firmado com a
Construtora Asteca Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de engenharia
relativos aos 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-050/365/452/MG, lote 4.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação do projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-553/2013, firmado com a
empresa JARDIPLAN Urbanização e Paisagismo Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e
executivo de engenharia relativos aos 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-319/364/425/RO, lote 23.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação do projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-508/2013, firmado com a
empresa Faixa Sinalização Viária Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de
engenharia relativos aos 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-020/226/404/CE, lote 15.
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Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação do projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-549/2013, firmado com a
empresa MENG Engenharia Comércio e Indústria Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e
executivo de engenharia relativos aos 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-317/364/AC, lote 19.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação do projeto executivo, 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 relativos aos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança
e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BRLegal, nas rodovias BR-116/122/222/402/403/CE, lote 14.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função de aceitação do projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-476/2013, firmado com o
Consórcio SINASC–PROGEVIAS, responsável por elaborar os projetos básico e executivo de
engenharia relativos aos 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-174/364/MT, lote 12.
Convalidação dos atos praticados pelo Superintendente Regional no Estado de Roraima, referentes à
lavratura do segundo termo aditivo para rerratificação de desmembramento de quantitativos de
serviços, sem reflexo financeiro, relativo ao Contrato nº. SR/RR-00780/2015, firmado com o
Consórcio CASTILHO–COEMA–ALTA–DINAMIZA, responsável por elaborar projetos básico e
executivo de engenharia e executar as obras de restauração e melhoramentos na rodovia BR-401/RR.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/GO-DF para analisar e
aprovar a terceira revisão de projeto em fase de obras, com reflexo financeiro estimado no montante
de R$844.581,11 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e onze
centavos), além de lavrar e assinar o termo aditivo resultante relativo ao Contrato nº. UT12.01035/2013, firmado com a empresa JM Terraplenagem e Construções Ltda., responsável por
executar as obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa
CREMA 2ª Etapa, nas rodovias BR-060/DF, BR-070/GO/DF e BR-080/DF.
Primeiro termo aditivo para rerratificação, prorrogação de prazo por mais seiscentos e trinta e dois
dias, e alteração da composição do Consórcio ENCALSO–BANDEIRANTES–COPLAN–ASTEC,
parte no Contrato nº. 08 00808/2014, cujo objeto é a elaboração dos projetos básico e executivo e a
execução das obras de duplicação, restauração com melhoramentos, implantação de vias laterais e
obras de arte especiais na rodovia BR-153/SP. As empresas Bandeirantes e COPLAN passarão a ter
48,5% de participação cada uma; a empresa ASTEC continuará com 2,5%; e a empresa ENCALSO
passará a compor o Consórcio com 0,5% de participação.
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43/DIR

50601.000278/2015-71

44/DIR
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027/DPP

50600.001964/2007-69

Convalidação dos atos praticados pelo Superintendente Regional no Estado de Roraima referentes à
lavratura do segundo termo aditivo para rerratificação de desmembramento de quantitativos de
serviços, com a inclusão de preços novos e sem reflexo financeiro, relativo ao Contrato nº. SR00811/2015, firmado com o Consórcio CASTILHO–COEMA–ALTA, responsável por elaborar os
projetos básico e executivo de engenharia e executar as obras de implantação na rodovia BR-432/RR.
Convalidação dos atos praticados pelo Superintendente Regional no Estado de Roraima referentes à
lavratura do segundo termo aditivo para rerratificação de desmembramento de quantitativos de
serviços, com a inclusão de preços novos e sem reflexo financeiro, relativo ao Contrato nº. SR00812/2015, firmado com o Consórcio CASTILHO–COEMA–ALTA, responsável por elaborar os
projetos básico e executivo de engenharia e executar as obras de implantação na rodovia BR-432/RR.
Remoção a pedido, em caráter excepcional, do servidor Nicholas Borges de Lira, matrículas DNIT nº.
4687 e SIAPE nº. 2063602, ocupante do cargo de Analista em Infraestrutura de Transportes, lotado
atualmente na Sede do DNIT, em Brasília/DF, para a Superintendência Regional no Estado da
Paraíba. Tal remoção é de interesse da Administração, visto que o citado servidor já se encontra
deslocado e em exercício na Superintendência, como Chefe do Serviço de Construção, e que não
haverá custo para a Autarquia.
Sétimo termo aditivo, em caráter excepcional, para prorrogação de prazo por mais doze meses,
referente ao Contrato nº. 155/2012, firmado com a empresa CONFEDERAL Vigilância e Transporte
de Valores Ltda., responsável por prestar os serviços de vigilância armada e desarmada e de
supervisão, incluindo o controle de circulação de pessoas na Sede do DNIT em Brasília/DF,
compreendendo toda a área interna e externa. O valor anual do Contrato permanecerá R$5.509.255,28
(cinco milhões, quinhentos e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
Proposta de celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre o DNIT e o Instituto de Promoção
Turística do Iguaçu para doação, sem ônus à Autarquia, de projetos básico e executivo de engenharia,
relativos à duplicação da rodovia BR-469/PR, pelo citado Instituto. O Acordo terá vigência de
duzentos dias.
Delegação de competência plena ao SR/AL para realizar a gestão ambiental relativa às obras de
implantação e pavimentação na rodovia BR-316/AL, objeto do Termo de Execução Descentralizada
nº. 554/2016-00, firmado com a Universidade Federal de Viçosa - UFV.
Oitavo termo aditivo para rerratificação, prorrogação de prazo, por mais setecentos e vinte dias, com
reflexo financeiro no montante de R$9.634.172,06 (nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil,
cento e setenta e dois reais e seis centavos), e adequação do cronograma físico-financeiro, referente ao
Contrato nº. PP-049/2008-00, firmado com o Consórcio CONTÉCNICA–CONCREMAT,
responsável por realizar os serviços técnicos de gestão ambiental concernentes às obras de
implantação e pavimentação nas rodovias BR-163/230/PA.
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28/DPP

50600.050415/2013-66

29/DPP

50600.011745/2015-06

Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo de ofício, por mais quatrocentos e quarenta e um
dias, referente ao Termo de Execução Descentralizada nº. 290/2014, firmado com o Comando de
Operações Terrestres – COTER do Exército Brasileiro para desenvolver pesquisa de tráfego com a
respectiva coleta de informações a respeito do fluxo de veículos nas rodovias federais, com o objetivo
de subsidiar a elaboração de modelo matemático de estimativa de tráfego Médio Diário Anual.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº. PP00050/2016, firmado com a empresa Hipparkhos Geotecnologia Sistemas e Aerolevantamentos Ltda.,
responsável por prestar os serviços de fornecimento de imagens óticas orbitais de acervo ou
programadas.
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