EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 45ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 45ª Reunião, realizada no dia 8/11/2017, com início às 11 horas e 31 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, objetivando selecionar empresa especializada para prestar serviços
de supervisão da elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, projeto de obras de arte
125/DIREX 50611.SEI/000759/2017-29
Aprovado
especiais e de desapropriação, além de executar as obras de implantação e pavimentação do
contorno da Reserva Indígena Marawatsede, na rodovia BR-158/MT. O orçamento previsto é de
R$12.201.675,35 (doze milhões, duzentos e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e
cinco centavos).
Paralisação, com consequente suspensão dos serviços, referente aos seguintes Contratos: TT595/2017 e TT-600/2017, firmados com a empresa Eliseu Kopp e Cia Ltda.; TT-594/2017, TT602/2017, TT-603/2017 e TT-604/2017, firmados com o Consórcio DATA TRAFFIC–MOBIT;
TT-593/2017, firmado com a empresa Fiscal Tecnologia e Automação Ltda.; TT-596/2017,
247/DIR
50600.SEI/013013/2017-12 firmado com o Consórcio BRASIL; TT-597/2017, TT-598/2017 e TT-601/2017, firmado com o
Aprovado
Consórcio SUPERVIAS; e TT-599/2017, firmado com o Consórcio ESTEIO–INDRA. Os
referidos contratos têm como objeto os serviços de execução de controle viário nas rodovias
federais, mediante disponibilização, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos, com
coleta, armazenamento e processamento de dados estatísticos e dados de imagens de infrações.
Termo aditivo para prorrogação de prazo de ofício, por mais cento e oitenta dias, referente ao
Termo de Execução Descentralizada nº. TED-677/2014, firmado com o Ministério da
256/DIR
50600.SEI/013709/2017-31
Aprovado
Defesa/Exército Brasileiro/1º BEC, objetivando à execução de serviços de conservação e
restauração, relativos ao Programa CREMA, na rodovia BR-101/RN.
Segundo termo aditivo para aumento de valor, no montante de R$1.073.060,34 (um milhão, setenta
e três mil, sessenta reais e trinta e quatro centavos), referente ao Termo de Execução
257/DIR
50600.SEI/013540/2017-19 Descentralizada nº. TED-530/2016, firmado com o 8º BEC/Exército Brasileiro/Ministério da
Aprovado
Defesa, objetivando à execução das obras de reconstrução da ponte de madeira semipermanente,
localizada sobre o Rio Xixé, na rodovia BR-163/PA.

1

258/DIR

50600.SEI/014182/2017-61

260/DIR

50600.SEI/009667/2017-33

262/DIR
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264/DIR
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50600.016040/2009-29

Avocação de competência pela Sede do DNIT, em Brasília/DF, para designar comissão visando
aprovar projeto; e para realizar procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, inclusive os atos
preparatórios, abrangendo elaboração de editais nos padrões aprovados pela Autarquia, nomeação
de comissão de licitação e de leiloeiro administrativo ou oficial, publicação do resumo do edital
conforme legislação pertinente, homologação e adjudicação do objeto da licitação, publicação do
resultado, lavratura, assinatura dos contratos e publicação de seus extratos no Diário Oficial da
União. O objeto da licitação é a contratação de empresa para executar os serviços relativos ao
Programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, no trecho compreendido entre o km 419,40 e o km
537,04.
Adequação do critério de pagamento, referente ao Contrato nº. 269/2015, firmado com a empresa
Azevedo Construções Ltda.-EPP, responsável por executar obras para realocação da Aldeia
Indígena Ywawka, localizada na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, na rodovia BR156/AP, lote 3.
Reconhecimento de dívida no valor de R$398.371,92 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e
setenta e um reais e noventa e dois centavos), referente à terceira e às demais medições que se
seguiram no decorrer da vigência do Contrato nº. 22.01146/2014, firmado com a empresa Andrade
& Vicente Ltda., responsável por executar serviços de manutenção, conservação e recuperação na
rodovia BR-364/RO.
Quinto termo aditivo para prorrogação de prazo em caráter excepcional, por mais cento e oitenta e
cinco dias consecutivos, aumento de valor – em função da prorrogação – no montante de
R$3.264.542,00 (três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais),
e supressão de serviços, sem reflexo financeiro, referente ao Contrato nº. TT-382/2012, firmado
com a empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda., responsável por prestar serviços técnicos de apoio à
gestão no processamento de infrações de trânsito por excesso de velocidade, avanço de sinal e
parada sobre a faixa de pedestre, incluindo suporte à gestão de dados estatísticos de contagem
volumétrica de tráfego.
Reconhecimento de dívida no valor de R$1.399.770,71 (um milhão, trezentos e noventa e nove
mil, setecentos e setenta reais e setenta e um centavos), referente à execução de obra emergencial,
por dispensa de licitação, na rodovia BR-364/RO, no trecho compreendido entre os quilômetros
540,25 e 540,35, realizada pela empresa Três Irmãos Engenharia Ltda.
Termo de rescisão amigável referente ao Contrato nº. TT-080/2010-00, firmado com o Consórcio
CGL–ARAGUAIA, responsável por executar obras de duplicação, incluindo melhoramentos para
adequação da capacidade e segurança na rodovia BR-365/MG.
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Retificação do Relato nº. 127/2017/DPP, apresentado na Reunião da Diretoria Colegiada de 8 de
agosto de 2017, constante da Ata nº. 32/2017; e alteração da Portaria nº. 1.517/2017, publicada no
Boletim Administrativo nº. 155, de 14 de agosto de 2017, a qual delega competência plena e as
responsabilidades decorrentes ao SR/CE, para analisar e aprovar os Estudos de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, referentes à implantação, pavimentação, adequação de
capacidade com melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos nas rodovias BR116/304/CE. Tais estudos são objeto do Contrato nº. 940/2014-00, firmado com o Consórcio
PROSUL–APPE. A retificação em comento diz respeito à alteração em subtrecho da rodovia BR116/CE, para que não ocorra sobreposição de segmentos.
Retificação relativa ao item 1. Identificação do empreendimento, constante do Relato nº.
55/2017/DAQ, apresentado na Reunião da Diretoria Colegiada de 18 de julho de 2017, conforme
Ata nº. 29/2017, referente à proposta de avocação de competência pela Sede do DNIT, em BrasíliaDF, para promover ações emergenciais no Rio São Francisco, na região entre os municípios de
Penedo, no estado de Alagoas, e Neópolis, no estado de Sergipe. A citada retificação inclui os
serviços de supervisão das referidas ações emergenciais, e ratifica os demais itens.
Retificação relativa ao item 1. Identificação do empreendimento, constante do Relato nº.
54/2017/DAQ, apresentado na Reunião da Diretoria Colegiada de 18 de julho de 2017, conforme
Ata nº. 29/2017, referente à proposta de avocação de competência pela Sede do DNIT, em BrasíliaDF, para promover ações emergenciais no Rio São Francisco, na região entre os municípios de Pão
de Açúcar, no estado de Alagoas, e Niterói, no estado de Sergipe. A citada retificação inclui os
serviços de supervisão das referidas ações emergenciais, e ratifica os demais itens.
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