EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 44ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 44ª Reunião, realizada no dia 1/11/2017, com início às 15 horas e 39 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 do contrato e de seus
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para realizar as obras de ampliação
119/DIREX 50607.SEI/000141/2017-28
Aprovado
de capacidade de dois viadutos localizados sobre a rodovia Presidente Dutra, na BR-116/RJ. O
valor orçado é de R$25.837.704,82 (vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos
e quatro reais e oitenta e dois centavos).
Realização de licitação sob a modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço, objetivando
contratar serviços de condução de veículos oficiais (motoristas) para a frota pertencente à Sede do
120/DIREX
50600.015983/2017-44
Aprovado
DNIT, em Brasília/DF. O valor orçado é de R$1.163.984,32 (um milhão, cento e sessenta e três
mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
Realização de licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, objetivando
contratar empresa especializada para elaborar Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental – EVTEA, relativo à implantação de uma variante entre os municípios de Jaraguá do
121/DIREX
50600.040031/2016-88
Aprovado
Sul/SC e Guaramirim/SC, na ferrovia EF-485. O valor orçado é de R$1.235.131,42 (um milhão,
duzentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos).
Realização de licitação sob a modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço global,
objetivando contratar empresa especializada para prestar serviços continuados de gerenciamento de
resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas dependências da Sede do DNIT, em
122/DIREX
50600.020794/2017-93
Aprovado
Brasília/DF, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou
disposição final ambientalmente adequada. O valor orçado é de R$52.122,96 (cinquenta e dois mil,
cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)..
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de
Contratações Públicas – RDC, do tipo eletrônico, pelo regime de execução contratação integrada e
com critério de julgamento maior desconto, atinente ao Edital nº. 269/2017-00, objetivando
contratar empresa para desenvolver projetos básico e executivo, e executar as obras e todas as
123/DIREX
50600.052741/2016-51
Aprovado
demais operações necessárias e suficientes para a entrega final de seis pontes, localizadas nas
rodovias BR-163/230/PA. A licitante vencedora foi a empresa Vereda Engenharia Ltda., pelo valor
de R$12.625.997,68 (doze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e sete
reais e sessenta e oito centavos).
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124/DIREX

50603.003508/2015-33

250/DIR

50619.000918/2007-43

251/DIR

50600.010203/2008-89

252/DIR

50600.025392/2013-51

253/DIR

50600.000471/2015-1

254/DIR

50603.000439/2015-14

Avocação de competência plena e das responsabilidades decorrentes, pela Sede do DNIT, em
Brasília-DF, para realizar os procedimentos licitatórios referentes à contratação de empresa de
consultoria especializada em gestão ambiental, abrangendo os serviços correlatos de
gerenciamento, no âmbito das obras de duplicação nas rodovias BR-222/020/CE (Anel Rodoviário
de Fortaleza), incluindo o programa de apoio às Terras Indígenas Tapeba, Anacé e Pitaguary. O
valor estimado é de R$21.242.556,97 (vinte e um milhões, duzentos e quarenta e dois mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos).
Décimo sexto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e oitenta dias corridos, com
alteração de cláusulas, referente ao Termo de Compromisso nº. TC-280/2007-00, firmado com
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL, vinculada ao Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul, objetivando à implantação, à pavimentação, ao melhoramento e à restauração
asfáltica na rodovia BR-359/MS, lotes 1 e 2.
Décimo segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e oitenta dias corridos,
com alteração de cláusulas, referente ao Termo de Compromisso nº. TC-213/2008-00, firmado com
o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com a interveniência da Agência Estadual de Gestão
de Empreendimentos – AGESUL, objetivando à implantação e pavimentação de segmento da
rodovia BR-359/MS.
Prorrogação de prazo de ofício, por mais duzentos e sete dias consecutivos, referente ao Termo de
Cooperação nº. 725/2013, firmado com o Ministério da Defesa – Comando do
Exército/Departamento de Engenharia e Construção, objetivando à realização de serviços de
conservação na rodovia BR-367/MG.
Segundo termo aditivo para restituição de doze dias de prazo, prorrogação por mais dezoito meses
consecutivos, alteração do item 4.2 da Cláusula Quarta e convalidação do primeiro termo aditivo,
referente ao Contrato nº. TT-004/2015, firmado com o Consórcio POTIGUAR, responsável por
elaborar projetos de engenharia e construir Postos Integrados Automatizados de Fiscalização –
PIAF, no âmbito do Plano Nacional de Pesagem, nas rodovias BR-101/226/RN.
Avocação de competência plena e das responsabilidades decorrentes, pela Sede do DNIT, em
Brasília-DF, para analisar, aprovar, assinar e publicar o segundo termo aditivo para retificação do
primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo e aumento de valor, referente ao Contrato nº.
SR/03-443/2015, firmado com a empresa Construtora Macadame Ltda., responsável por realizar
serviços de manutenção na rodovia BR-116/CE. A retificação em comento consiste na correção do
valor contratual, registrado equivocadamente sob o montante de R$14.031.721,66 (catorze
milhões, trinta e um mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos). Assim, o valor
correto passa a ser de R$10.946.590,20 (dez milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos
e noventa reais e vinte centavos).

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Retirado de
Pauta

Aprovado
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255/DIR

50603.000441/2015-85

088/DAF

50600.SEI.009435/2017-85

089/DAF

50600.010560/2015-76

165/DPP

50612.SEI/001103/2017-13

166/DPP

50600.053819/2012-21

11/DIF

50600.007422/2015-18

Avocação de competência plena e das responsabilidades decorrentes, pela Sede do DNIT, em
Brasília-DF, para analisar, aprovar, assinar e publicar o segundo termo aditivo para retificação do
primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo e aumento de valor, referente ao Contrato nº.
SR/03-481/2015, firmado com a empresa Construtora Macadame Ltda., responsável por realizar
serviços de manutenção na rodovia BR-304/CE. A retificação em comento consiste na correção do
valor contratual, registrado equivocadamente sob o montante de R$4.454.205,86 (quatro milhões,
quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos). Assim, o
valor correto passa a ser de R$3.422.643,77 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil,
seiscentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).
Inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13,
inciso VI, ambos da Lei nº. 8.666/93, visando contratar a empresa ENE – Treinamento, Cursos e
Eventos Eireli – EPP para viabilizar a participação de vinte e cinco servidores no curso APG
Amana-Key - Programa de Gestão Avançada, a ser realizado em Brasília/DF, no período
compreendido entre 22 e 26 de janeiro de 2018. O valor da contratação é de R$302.000,00
(trezentos e dois mil reais).
Terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, com reajuste de valor no
montante de R$193.971,00 (cento e noventa e três mil, novecentos e setenta e um reais), referente
ao Contrato nº. 774/2015, firmado com a empresa Business To Technology Consultoria de
Sistemas, responsável por prestar serviços especializados de manutenção e desenvolvimento de
projetos em Business Intelligence - BI, para suportar os princípios e os objetivos estratégicos
elencados no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da Autarquia.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/GO/DF para analisar e
aceitar os projetos básicos e executivos relativos à realização das obras e demais operações
necessárias e suficientes para a construção de ponte sobre o Rio Paranaíba, no município de
Itumbiara/GO, incluindo seus acessos na rodovia BR-153/GO/MG. Tais serviços são referentes ao
Contrato nº. 12-00575/2017, firmado com o Consórcio JM–IGUATEMI.
Sétimo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta dias, com reflexo
financeiro no montante de R$3.217.349,52 (três milhões, duzentos e dezessete mil, trezentos e
quarente nove reais e cinquenta e dois centavos), referente ao Termo de Cooperação para
Descentralização de Crédito nº. 248/2013, firmado com a Universidade Federal de Mato Grosso –
UFMT, objetivando executar serviços de gestão ambiental concernentes às obras de implantação e
pavimentação na rodovia BR-242/MT.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais quatrocentos e cinquenta dias, referente
ao Termo de Cessão nº. 231/2016/DIF/DNIT, firmado com a empresa pública VALEC –
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., objetivando à cessão de direito de uso gratuito de cinco
mil, oitocentas e noventa e sete toneladas de trilhos do tipo TR-57, pertencentes ao DNIT, a serem
utilizados em empreendimentos ferroviários sob responsabilidade da VALEC.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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12/DIF

50600.006033/2003-23

Oitavo termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e
cinco dias consecutivos, referente ao Termo de Compromisso DIT/TT nº. 164/2003, firmado com o
Governo do Estado de Pernambuco, objetivando elaborar projetos executivos de engenharia
relativos aos trechos Petrolina–Salgueiro e Araripina–Parnamirim (Ramal do Gesso), da ferrovia
Transnordestina no estado de Pernambuco, incluindo a elaboração de estudos complementares
voltados à viabilização de recursos para financiamento das obras e a desapropriação da faixa de
domínio dos citados segmentos.

Aprovado
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