EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 26ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 26ª Reunião, realizada no dia 28/6/2017, com início às 9 horas e 53 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RO para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração de contratos e de seus
58/DIREX50600.SEI/000095/2017-27
Aprovado
respectivos aditivos e rescisões, e para analisar e aprovar o projeto de restauração, com
DPP
melhoramentos, referente à rodovia BR-364/RO.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MG para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração de contratos e de seus
62/DIREX50600.SEI/001045/2017-67
Aprovado
respectivos aditivos e rescisões, e para analisar e aceitar os projetos relativos às obras de
DPP
implantação e pavimentação na rodovia BR-135/MG.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, com critério de
julgamento menor preço e pelo regime de execução empreitada por preço unitário, atinente ao
Edital nº. 129/2017-00, com o objetivo de contratar empresa especializada para executar os
63/DIREX
50622.000948/2016-91
Aprovado
serviços de manutenção, conservação e recuperação na rodovia BR-364/AC. O licitante vencedor
foi o Consórcio Lima & Pinheiro Construtora Ltda. pelo valor de R$4.732.202,22 (quatro
milhões, setecentos e trinta e dois mil, duzentos e dois reais e vinte e dois centavos).
Aprovação de minutas de editais-padrão do DNIT para as modalidades de Regime Diferenciado
de Contratações Públicas – RDC e Regime Diferenciado de Contratação Integrada – RDCI, a
serem utilizados pela Sede, pelas Superintendências Regionais e pelas Administrações
64/DIREX
50600.023208/2017-62
Aprovado
Hidroviárias. Os citados editais foram elaborados para atender ao previsto no artigo 1º da
Instrução Normativa nº. 001 do Ministério dos Transportes, datada de 4 de outubro de 2007,
publicada no Diário Oficial da União em 5 de outubro de 2007.
Proposta para edição de Instrução Normativa com o objetivo de instituir regime de
credenciamento e estabelecer critérios gerais relativos a futuras contratações de leiloeiro oficial, Retirado de
65/DIREX
50600.013109/2017-72
visando realizar leilões eletrônicos dos bens inservíveis componentes do patrimônio da Sede do
Pauta
DNIT em Brasília/DF, das Superintendências Regionais e das Administrações Hidroviárias.
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138/DIR

50611.001343/2007-56

139/DIR

50600.006178/2009-10

140/DIR

50600.011538/2007-33

141/DIR

50600.012133/2007-12

142/DIR

50601.000141/2014-35

143/DIR

50600.088863/2013-32

144/DIR

50608.003016/2011-74

Oitavo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos,
referente ao Convênio nº. TT-273/2007-00, firmado com o município de Água Boa/MT para executar
as obras de construção e melhoramentos na travessia urbana daquele município, localizada na rodovia
BR-158/MT, incluindo adequações de capacidade, de segurança, das interseções e da sinalização.
Prorrogação de prazo de ofício, por mais cento e oitenta e quatro dias consecutivos, referente ao
Termo de Execução Descentralizada nº. TED-981/2010, firmado com o Ministério da Defesa –
Comando do Exército – Departamento de Engenharia e Construção para realizar a construção e a
pavimentação da rodovia BR-163/PA, lote 3.
Prorrogação de prazo de ofício, por mais cento e oitenta e quatro dias consecutivos, referente ao
Termo de Execução Descentralizada nº. TED-197/2011, firmado com o Ministério da Defesa –
Comando do Exército, com a interveniência do Departamento de Engenharia e Construção, para
realizar os serviços de restauração, pavimentação e melhoramentos na rodovia BR-319/AM, lote 5.
Encerramento do Termo de Compromisso nº. 302/2007, por decurso de prazo, firmado com a
Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Rio Grande do Norte – SIN/RN. O objeto do
citado termo é a execução dos serviços de adequação de capacidade de tráfego, restauração do
pavimento e eliminação de pontos críticos na rodovia BR-304/RN.
Delegação de competência e das responsabilidades decorrentes ao SR/RR para analisar, aprovar,
lavrar e assinar o segundo termo aditivo para rerratificação, sem reflexo financeiro, com inclusão de
preços novos, referente ao Contrato nº. SR-00048/2016-00, firmado com o Consórcio CAVALCA–
AGRIMAT–JBS, responsável por elaborar projetos básico e executivo e por executar as obras de
implantação e pavimentação na rodovia BR-432/RR.
Segundo termo aditivo para inclusão de serviços relativos ao remanejamento de fibra óptica, com
reflexo financeiro positivo no montante de R$1.952.685,75 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois
mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente ao Contrato nº. SR-08
00808/2014, firmado com o Consórcio ENCALSO–BANDEIRANTES–COPLAN–ASTEC,
responsável por elaborar projetos básico e executivo e por executar as obras de duplicação,
restauração com melhoramentos, implantação de vias laterais, incluindo obras de arte especiais, na
rodovia BR-153/SP.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cinco anos consecutivos, sem ônus para o
DNIT, referente ao Termo de Cooperação nº. TCO-466/2012, firmado com a Prefeitura Municipal da
Estância Turística e Religiosa de Aparecida/SP para realizar a manutenção da iluminação pública
existente, a limpeza da pista, de acostamentos e canteiros, a sinalização de obras, a fiscalização para
cumprimento da Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, o fechamento de retornos irregulares, a
remoção de barracas e a manutenção da faixa de domínio na rodovia BR-488/SP.
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Aprovado
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145/DIR

50600.029289/2017-12

50/DAF

50600.023220/2017-77

51/DAF

50600.008072/2016-80

52/DAF

50600.020091/2013-31

053/DAF

50600.039571/2014-57

102/DPP

50607.001261/2017-42

Lavratura de Termo de Execução Descentralizada, a ser celebrado com a Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC, para desenvolvimento de estudos, pesquisas, ferramentas e programa de
capacitação, com o objetivo de prover suporte à gestão das competências vinculadas às áreas de
segurança viária, infrações e operações rodoviárias da Coordenação Geral de Operações Rodoviárias
– CGPERT/DIR. O custo total dos repasses é de R$64.629.325,83 (sessenta e quatro milhões,
seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos); e o prazo, de
trinta e seis meses.
Ratificação de homologação da Cotação Eletrônica nº. 001/2017-SIASG, fundamentada no artigo 24,
inciso II da Lei nº. 8.666/93, com o objetivo de adquirir, mediante dispensa eletrônica de licitação,
produtos para atendimento odontológico dos servidores lotados na Sede do DNIT, em Brasília/DF, e
de seus dependentes. As empresas contratadas para o fornecimento dos materiais serão a PRHODENT
Comércio e Representação de Produtos Hospitalares e Dentários Ltda. – EPP, para os itens 1 ao 7,
pelo valor de R$224,87 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos); a GAYER MED
Produtos Médicos e Odontológicos Ltda., para os itens 8 ao 15 e 17 ao 30, pelo valor de R$3.735,07
(três mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos); e a Fratelli Comércio de Máquinas e
Equipamentos Ltda. – EPP, para o item 16, pelo valor de R$145,12 (cento e quarenta e cinco reais e
doze centavos).
Primeiro termo aditivo para aumento de valor, no montante de R$1.600.632,04 (um milhão,
seiscentos mil, seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos), referente ao Contrato nº. 929/2016,
firmado com a empresa Módulo Engenharia, Consultoria e Gerência, para prestar os serviços de
modernização total do sistema de elevadores da Sede do DNIT, em Brasília/DF, incluindo sua
manutenção preventiva e corretiva.
Quarto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
613/2013, firmado com a Caixa Econômica Federal para cessão de uso de área com 76,88 metros
quadrados, com o respectivo encargo de ressarcimento de despesas decorrentes, situada no andar
térreo do Edifício Núcleo dos Transportes, localizado no Setor de Autarquias Norte, Quadra 3, onde
funciona a Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
628/2014, firmado com a empresa Claro S.A., responsável por prestar serviços telefônicos de entrada
e saída, em conformidade com o Plano Geral de Outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações
– ANATEL, visando atender às demandas da Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Revisão da Norma DNIT nº. 126/2017-PAD, denominada “Codificação de documentos técnicos –
Padronização”. A referida norma foi revisada após solicitação da Diretoria de Infraestrutura
Aquaviária – DAQ para que fossem realizadas alterações e adequações, referentes ao acréscimo de
elementos, abreviaturas e termos específicos para utilização da DAQ. Além disso, tal revisão fez-se
necessária devido à atualização do Regimento Interno da Autarquia, aprovado por meio da Resolução
nº. 26, de 5 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União em 12 de maio de 2016.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

3

103/DPP

50600.012568/2014-96

104/DPP

50600.014238/2013-54

045/DAQDAF

50600.030238/2017-25

07/DIF

50600.023371/2010-59

Primeiro termo aditivo para rerratificação, aumento de quantitativo, prorrogação de prazo e adequação
do cronograma físico-financeiro relativo ao Contrato nº. PP-783/2014-00, firmado com o Consórcio
ECOPLAN–SKILL, responsável por executar serviços de consultoria para o gerenciamento executivo
da implementação do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI, correspondente às obras de
construção da rodovia BR-429/RO. A prorrogação de prazo, por mais seiscentos e vinte e nove dias,
ensejará um reflexo financeiro no montante de R$5.404.288,89 (cinco milhões, quatrocentos e quatro
mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos); e o aumento de quantitativo implicará
em um acréscimo de valor no montante de R$772.041,27 (setecentos e setenta e dois mil, quarenta e
um reais e vinte e sete centavos), passando o valor do contrato para R$15.934.242,57 (quinze milhões,
novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias, sem reflexo
financeiro, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, que 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 BR-405/PB,
realizadas sem a devida autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN; e estabelecer as medidas compensatórias em virtude dos danos causados ao patrimônio
arqueológico e paleontológico. O valor atual do termo é de R$1.350.522,43 (um milhão, trezentos e
cinquenta mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos).
Adesão à Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 1/2016, realizado pelo
Estado-Maior do Exército – EME, com o objetivo de contratar empresa especializada para prestar
serviços de confecção de placas de sinalização interna e externa, sob demanda, conforme
especificações e quantitativos discriminados no termo de referência que compõe os autos. O valor
total da contratação é de R$1.109.137,00 (um milhão, cento e nove mil, cento e trinta e sete reais); e o
prazo, de doze meses.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias
consecutivos, referente ao Convênio DIF/TT nº. 1022/2010, firmado com o município de São
Carlos/SP para executar as obras de construção de viaduto, atinentes à transposição de via férrea
localizada na Praça Itália, no citado município.
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