EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 8ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 8ª Reunião, realizada no dia 21/2/2017, com início às 10 horas e 05 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Termo de adesão, a ser estabelecido entre o DNIT e o Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria Geral da União – CGU, para formalizar o Programa de Fomento à Integridade Pública
03/DG
50600.040579/2016-28 – PROFIP no âmbito da Autarquia. A formalização se dará por meio da assinatura do termo pelo
Aprovado
Diretor-Geral e de aditivos, quando houver; além de sua responsabilidade para expedir normas,
orientações e demais providências concernentes à implementação do PROFIP.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor
preço e pelo regime de execução empreitada por preço unitário, objetivando contratar empresa
especializada para prestar os serviços técnicos de apoio, assessoramento e engenharia consultiva, com
atuação nas áreas de planejamento e gestão pública de demandas referentes aos empreendimentos e
19/DIREX
50600.045204/2016-54
Aprovado
programas da malha rodoviária sob a jurisdição da Superintendência Regional no Estado de Mato
Grosso, incluindo atendimento das necessidades técnicas e operacionais relativas às Unidades Locais
subordinadas. O valor orçado é de R$46.026.649,11 (quarenta e seis milhões, vinte e seis mil,
seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos).
Retificação da Portaria nº. 129, de 23 de janeiro de 2017, publicada no Boletim Administrativo nº. 17,
de 24 de janeiro de 2017, a qual delegou competência ao Superintendente Regional no Estado do
Tocantins para realizar licitação referente às obras de restauração, com melhoramentos, na travessia
20/DIREX
50623.001980/2016-84 urbana de Miranorte/TO, na rodovia BR-153/TO. A retificação em comento pretende incluir a
Aprovado
elaboração de projetos básico e executivo no rol de atribuições delegadas ao Superintendente, uma
vez que o certame será efetivado por meio da modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Integrado.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor
preço e pelo regime de execução empreitada por preço unitário, objetivando contratar empresa para
executar os serviços relativos ao Programa CREMA – recuperação, manutenção do pavimento das
21/DIREX
50600.013989/2015-15
Aprovado
pistas de rolamento e dos acostamentos e conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa
de domínio – nas rodovias BR-146/459/MG. O valor orçado é de R$49.635.047,68 (quarenta e nove
milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
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22/DIREX

50600.075018/2014-88

45/DIR

50600.340642/2015-42

46/DIR

50600.074801/2013-43

47/DIR

50600.001449/2017-51

48/DIR

50600.021660/2013-66

49/DIR

50600.021658/2013-97

Ratificação da aprovação da Nota Técnica nº. 04/2017/FC/DIREX, de 7 de fevereiro de 2017, que
apresentou a solicitação de aditamento para adequação do escopo do Contrato nº. 1.151/2014, firmado
com o Consórcio ACCENTURE–DYNATEST, responsável por prestar serviços técnicos
especializados no assessoramento em gestão pública e em engenharia consultiva para atuação nas
áreas de planejamento e gestão, com aprimoramento dos mecanismos de governança e gerenciamento
das demandas dos empreendimentos e programas previstos no Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, constantes nos Planos Plurianuais – PPA de 2012 a 2015 e de 2016 a 2019. O
aditamento em questão ensejará um reflexo financeiro no montante de R$9.219.036,87 (nove milhões,
duzentos e dezenove mil, trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).
Reconhecimento de dívida, no valor de R$145.270,27 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e
setenta reais e vinte e sete centavos), correspondente à parcela remanescente da 18ª medição relativa
ao Contrato nº. 00 00672/2012, firmado com a empresa INCORP – Consultoria e Assessoria Ltda.,
responsável por supervisionar as obras de duplicação e restauração dos acessos à ponte sobre o Canal
das Laranjeiras, na rodovia BR-101/SC.
Terceiro termo aditivo para adequação dos critérios de pagamento, referente ao Contrato nº. SR-01686/2014-00, firmado com o Consórcio SANCHES TRIPOLONI–ENGESPRO, responsável por
elaborar projetos básico e executivo e executar as obras de restauração na rodovia BR-319/AM.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RN para analisar e
aprovar a primeira revisão de projeto em fase de obras, com inclusão de serviços novos e reflexo
financeiro positivo no montante de R$4.388.660,33 (quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil,
seiscentos e sessenta reais e trinta e três centavos); além de lavrar o respectivo termo aditivo, referente
ao Contrato nº. TT-939/2015, firmado com a empresa Ivaí Engenharia de Obras S.A., responsável por
realizar as obras de adequação de capacidade, duplicação de pista de rolamento, restauração,
segurança de tráfego, eliminação de pontos críticos, implantação de vias marginais, incluindo
construção de obras de arte especiais, na rodovia BR-304/RN (Reta Tabajara).
Lavratura de 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-511/2013,
firmado com a empresa Sirga Engenharia e Controle de Qualidade Ltda. para 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, na rodovia BR-232/PE, lote 18.
Lavratura de 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-550/2013,
firmado com a empresa MENG Engenharia Comércio e Indústria Ltda. para 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, na rodovia BR-364/AC, lote 20.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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50/DIR

50600.021652/2013-10

51/DIR

50600.069919/2012-79

52/DIR/
DPP/DIREX

50600.014167/2017-13

53/DIR

50600.017512/2013-47

54/DIR

50600.012450/2007-39

30/DPP

50600.000014/2017-99

31/DPP

50607.000926/2011-13

32/DPP

50600.005619/2015-12

Lavratura de 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-509/2013,
firmado com a empresa ESSE – Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais Ltda. para 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, na rodovia BR-101/PE, lote 16.
Lavratura de termo aditivo para aumento de valor, a preços iniciais, no montante de R$906.993,45
(novecentos e seis mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), em virtude da
primeira revisão de projeto em fase de obra, referente ao Contrato nº. TT-458/2013-00, firmado com o
Consórcio CSR–CCM–GETEL, responsável por executar serviços relativos ao Programa CREMA 2ª
Etapa, nas rodovias BR-308/316/PA.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para representar o
DNIT nos procedimentos de aprovação de anteprojeto, elaboração de atos preparatórios, termo de
referência e edital, e na contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações
Integrado. A contratação tem como objeto elaborar os projetos básico e executivo relativos às obras
de reabilitação de pavimento, eliminação de pontos críticos e adequação de capacidade na rodovia
BR-364/MT, na travessia urbana de Rondonópolis, segmento: km 198 ao km 201; e executar tais
obras.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais sessenta dias consecutivos, e aumento de valor no
montante de R$1.138.654,96 (um milhão, cento e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro
reais e noventa e seis centavos), relativo ao Termo de Cooperação nº. 735/2013, firmado com o
Ministério da Defesa/Exército Brasileiro/5º Batalhão de Engenharia de Construção – BEC para
realizar os serviços de restauração e manutenção correspondentes ao Programa CREMA 1ª Etapa, na
rodovia BR-364/RO. O aumento de valor decorre de reajuste aplicado aos contratos do Exército com
seus fornecedores.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais sessenta dias consecutivos, referente ao Convênio
nº. TT-322/2007-00, firmado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de sua
Secretaria de Obras, com o objetivo de elaborar projeto executivo e executar obras para
complementação do Contorno de Volta Redonda, localizado na rodovia BR-393/RJ.
Cronograma para elaboração da proposta orçamentária do DNIT referente ao exercício de 2018.
Aprovação da Norma DNIT nº. 409/2016-PRO – Medida da Retrorrefletividade com uso de
equipamento dinâmico – Procedimento, a qual estabelece procedimentos para avaliação da
retrorrefletividade com uso de equipamento dinâmico, especificando o tratamento dos dados para a
aceitação do serviço.
Aprovação da Norma DNIT nº. 408/2017-PAD – Canteiro de Obra Padrão para os diversos tipos de
empreendimentos rodoviários – Padronização, a qual estabelece um padrão na execução de canteiros
de obra para diversos tipos de empreendimentos.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
Aprovado
Aprovado

Retirado de
Pauta
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33/DPP

50600.085467/2012-72

34/DPP

50600.004432/2015-93

012/DAQ

50601.000060/2016-05

013/DAQ

50600.044593/2014-39

014/DAQ

50600.001458/2017-41

15/DAQ

50600.006477/2015-01

16/DAQ

50600.006476/2015-58

Aprovação das Normas DNIT nº. 0406/2017-ES – Pavimentação rodoviária: base estabilizada
granulométrica com Açobrita® e nº. 0407/2017-ES – Pavimentação rodoviária: sub-base estabilizada
granulométrica com Açobrita®, as quais definem a sistemática empregada na execução da camada de
base e sub-base do pavimento utilizando Açobrita®, com redução de expansão, estabilizado
granulometricamente, produzido por usinas siderúrgicas para utilização em rodovias; estabelecem os
requisitos relativos a material, equipamento, execução, condicionantes ambientais e controle da
qualidade dos materiais empregados, além dos critérios para aceitação ou rejeição e medição dos
serviços.
Aprovação da Norma DNIT nº. 405/2017-ME – Controle de compactação em aterros com o
equipamento gamadensímetro – Método de Ensaio, a qual descreve os procedimentos para
determinação do teor de umidade e do peso específico seco em campo, como método de controle da
compactação de aterros em solo ou misturas de solos utilizando o gamadensímetro.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$928.838,92 (novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e
trinta e oito reais e noventa e dois centavos), referente à repactuação de preços atinente ao Contrato
nº. 013/2014, firmado com a empresa COMSERVIÇO Ltda., responsável por prestar serviços
terceirizados, em caráter subsidiário e em atividade meio, de manutenção preventiva e assistência
técnica e administrativa de terminais hidroviários localizados na Região Amazônica, lote 1. O
reconhecimento refere-se a serviços realizados nos exercícios de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015.
Primeiro termo aditivo para alteração do critério de pagamento, referente ao Contrato nº. 245/2016,
firmado com o Consórcio DTA–O’MARTIN, responsável por elaborar projetos básico e executivo,
realizar ações ambientais e executar as obras de derrocamento para a implantação do canal de
navegação na Região dos Pedrais, na Hidrovia do Tocantins.
Autorização para instalar base de apoio da Administração da Hidrovia do Paraguai – AHIPAR/DNIT
em Campo Grande/MS.
Décimo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais mil e cinco dias, e acréscimo de valor, no
montante de R$3.497.339,35 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e nove
reais e trinta e cinco centavos), referente ao Contrato nº. 563/2015-DAQ/DNIT, firmado com o
Consórcio Juruá Estaleiros e Navegação–Construtora ETAM Ltda., responsável por executar as obras
e serviços para implantação do porto no município de Santo Antônio do Içá/AM.
Décimo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais mil e cinco dias, referente ao Contrato nº.
562/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio Juruá Estaleiros e Navegação - Construção ETAM
Ltda., responsável por executar as obras e serviços para implantação do porto no município de
Jutaí/AM.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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01/DIF/
DIREX

50600.000727/2015-11

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SP para realizar
procedimentos licitatórios, com o objetivo de contratar empresa para elaborar Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e projetos básicos e executivo de engenharia relativos a
transposições à via férrea - nas proximidades da Rua Manoel Bezerra Filho, da Avenida Ricieri José
Machado e da Avenida José Figueira Filho, localizadas no perímetro urbano do município de Mogi
das Cruzes/SP. A delegação em comento inclui ainda a celebração de contratos e aditivos e a análise e
aprovação do citado EVTEA.

Aprovado
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