EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 43ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 43ª Reunião, realizada no dia 26/10/2017, com início às 10 horas e 06 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RJ para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para executar as obras de
106/DIREX 50607.SEI/000122/2017-00
Aprovado
restauração com melhoramentos em travessias urbanas da rodovia BR-356/RJ. O valor orçado é de
R$37.532.276,07 (trinta e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e seis
reais e sete centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio do
Sistema de Registro de Preços, objetivando contratar empresa para fornecer – sob demanda –
carimbos, refis, borracha e tinta para carimbos, visando atender às necessidades da Sede do DNIT,
114/DIREX
50600.009323/2017-24
Aprovado
em Brasília/DF. O valor orçado é de R$105.838,30 (cento e cinco mil, oitocentos e trinta e oito
reais e trinta centavos).
Revogação da Portaria/DG nº. 995, de 3 de junho de 2016, publicada no Boletim Administrativo
nº. 103, de 6 de junho de 2016; e expedição de nova portaria contendo a atualização do Regimento
115/DIREX
50600.008436/2016-21
Aprovado
do Comitê Estratégico, com a nova composição de membros participantes.
Revogação da Portaria/DG nº. 248, de 8 de fevereiro de 2017, publicada no Boletim
Administrativo nº. 029, de 9 de fevereiro de 2017; e expedição de portaria contendo a nova carteira
116/DIREX
50600.008436/2016-21
Aprovado
de iniciativas estratégicas, em substituição das iniciativas vigentes.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SP para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para executar as obras de
117/DIREX
50608.002247/2016-75
Aprovado
implantação, construção, adequação de capacidade, melhorias de segurança e correção de pontos
críticos, na rodovia BR-374/SP.
Minuta de edital, sob a modalidade de concorrência pública, do tipo menor preço, abarcada pelo
Termo de Compromisso nº. 514/2017, firmado entre o DNIT e o Governo do Estado de
Roraima/RR, com a interveniência da Prefeitura Municipal de Pacaraima. A citada licitação tem
118/DIREX
50009.000053/2017-75
Aprovado
por objeto a execução dos serviços de recuperação de vicinais, implantação de bueiros, recuperação
de pontes de madeira nas vicinais Santa Rosa, Xandu, Kanon e Boiada, e recuperação de áreas
degradadas em decorrência da exploração de jazidas utilizadas na obra.
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50612.006716/2014-02

Edição de instrução normativa, a qual dispõe a respeito de alteração, dissolução e substituição de
empresa(s), em casos excepcionais, nos consórcios contratados pelo DNIT para a execução de
obras e serviços, com ou sem previsão no edital, segundo o disposto nas Leis nº. 8.666/93, de 21 de
junho de 1993; nº. 12.462/11, de 4 de agosto de 2011; nº. 10.520/02, de 17 de julho de 2002; e os
Decretos nº. 7.581/11, de 11 de outubro de 2011; e nº. 5.450/05, de 31 de maio de 2005.
Décimo primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco
dias corridos, referente ao Termo de Compromisso nº. TC-889/2009-00, firmado com o município
de Canoas/RS, objetivando a implantação das obras de construção de quinhentas e noventa e nove
unidades habitacionais, mediante a colaboração e cooperação técnica no desenvolvimento do
projeto de reassentamento denominado “Canoas Minha Terra”, destinado às famílias localizadas na
faixa de domínio da Rodovia Parque - BR-448/RS.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$93.715,90 (noventa e três mil, setecentos e quinze reais e
noventa centavos), referente ao pagamento da primeira medição correspondente aos serviços
realizados no período de 29 a 31/12/2016, atinente ao contrato nº. 00 00051/2017, firmado com
Consórcio DATA TRAFFIC–MOBIT, responsável por prestar os serviços necessários ao controle
viário nas rodovias federais, mediante disponibilização, instalação, operação e manutenção de
equipamentos eletrônicos, com coleta, armazenamento e processamento de dados estatísticos de
dados e imagens de infração. Tais serviços foram prestados durante a vigência da Dispensa de
Licitação nº. 38/2016.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
787/2016, firmado com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., responsável
por prestar serviços continuados de manutenção de veículos, com administração e controle, para a
frota pertencente à Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Prorrogação do prazo de implementação total e definitiva do processo eletrônico no âmbito do
DNIT, objetivando instituir o Sistema Eletrônico de Informações – SEI como sistema oficial de
gestão de documentos e processos eletrônicos na Autarquia; e estabelecer os procedimentos
específicos para seu uso. A prorrogação em comento ocorrerá por mais sessenta dias.
Exclusão, da malha rodoviária administrada pelo DNIT, de trechos localizados no entroncamento
da rodovia BR-262/SP/MS, na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul,
cadastrados sob os códigos 262ASP1005 e 262AMS1005.
Absorção de trecho da rodovia estadual GO-050, coincidente com o traçado planejado da rodovia
BR-060/GO.
Absorção de trecho da rodovia estadual GO-118, coincidente com o traçado planejado da rodovia
BR-010/GO.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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50600.031186/2017-12

Nono termo aditivo para rerratificação, adequação do cronograma físico-financeiro e prorrogação
de prazo, por mais duzentos e dez dias, sem reflexo financeiro, referente ao Contrato nº. PP1085/2010-00, firmado com a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente, responsável por
elaborar Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental – RCA/PCA, referentes
ao contorno viário do município de Itaperuna/RJ, na rodovia BR-356/RJ.
Absorção de trechos das rodovias estaduais GO-184, GO-302 e GO-180, coincidentes com o
traçado planejado da rodovia BR-158/GO.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para celebrar o
nono termo aditivo para prorrogação de prazo, adequação de equipe e de programas ambientais,
com reflexo financeiro no montante de R$4.926.014,48 (quatro milhões, novecentos e vinte e seis
mil, catorze reais e quarenta e oito centavos), referente ao Contrato nº. 631/2012-00, firmado com a
empresa STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., responsável por realizar a gestão ambiental,
abrangendo a supervisão e o gerenciamento correlatos, referentes às obras de
implantação/construção, com pavimentação ou duplicação na rodovia BR-116/RS. A vigência do
contrato fica prorrogada para o dia 23 de janeiro de 2019.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SC para realizar toda a
gestão – incluindo termos aditivos e apostilas – referente ao Contrato nº. 1.055/2013-00, firmado
com a empresa MPB – Saneamento Ltda., responsável por realizar a gestão ambiental, abrangendo
a supervisão, o gerenciamento e a execução dos programas correlatos, referentes às obras de
construção e duplicação na rodovia BR-470/SC.
Retificação relativa ao item 1. Identificação do empreendimento, constante do Relato nº. 63/2017,
apresentado na Reunião da Diretoria Colegiada de 22 de agosto de 2017, conforme Ata nº.
34/2017, referente à proposta de avocação de competência no âmbito da Sede do DNIT, para
realização dos serviços de dragagem no Rio Madeira, na região da Ponta de Abunã, em caráter
emergencial. A citada retificação inclui os serviços de supervisão da dragagem em comento, e
ratifica os demais itens.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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