EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 16ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 16ª Reunião, realizada no dia 26/04/2016, com início às 09 horas e 08 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por grupo,
objetivando contratar pessoa jurídica para prestar serviços de gestão de manutenção de veículos, por
meio de cartão magnético com administração e controle, para a frota de automóveis pertencentes à
40/DIREX
50600.009952/2015-92 sede do DNIT em Brasília-DF, com operação de sistema informatizado via internet, mediante redes de
Aprovado
estabelecimentos credenciados para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, e com o
necessário fornecimento de peças e acessórios de reposição. O valor orçado é de R$223.479,92
(duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos).
Realização de licitação, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, na
forma eletrônica, pelo regime de execução de empreitada por preço global e com critério de
julgamento maior desconto, objetivando contratar empresa para elaborar os estudos do componente
41/DIREX
50600.014708/2015-41
Aprovado
indígena referente às obras de pavimentação na rodovia BR-319/AM. O valor orçado é de
R$2.795.349,13 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e
treze centavos).
Realização de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo maior percentual de desconto,
objetivando selecionar empresa para contratar serviço de gestão de fornecimento de combustíveis,
com vistas ao abastecimento da frota de veículos oficiais pertencentes à sede do DNIT em BrasíliaDF; e de fornecimento de sistema alternativo de energia – grupo gerador, mediante implantação,
42/DIREX
50600.009315/2015-16
Aprovado
manutenção e administração de sistema informatizado e integrado aos pontos de abastecimento, a
serem disponibilizados pela empresa, por meio do sistema de cartão magnético com monitoramento,
em tempo real, da frota de veículos. O valor orçado é de R$224.512,20 (duzentos e vinte e quatro mil,
quinhentos e doze reais e vinte centavos).
Prorrogação de prazo, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, e aumento de
valor a preços iniciais, no montante de R$3.911.271,43 (três milhões, novecentos e onze mil, duzentos
e setenta e um reais e quarenta e três centavos), referentes ao Contrato nº. TT-382/2013-00, firmado
119/DIR
50600.019774/2013-46
Aprovado
com o Consórcio ALTA–ECP, responsável por prover apoio técnico à Superintendência Regional no
Estado de Minas Gerais e às respectivas Unidades Locais, além de supervisionar a execução das obras
relativas ao Programa CREMA e as demais obras de manutenção rodoviária naquele estado.
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035/DAF

50600.011812/2015-84

036/DAF

50600.002622/2016-57

037/DAF

50600.015985/2015-71

066/DPP

50600.003562/2016-90

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para analisar e
aprovar a 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obras, com reflexo financeiro positivo estimado em
R$3.776.182,28 (três milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito
centavos), além de lavrar e assinar o termo aditivo resultante, referente ao Contrato nº. TT-078/201400, firmado com a empresa Destesa Terra Construções Ltda., responsável por executar os serviços
remanescentes relativos às obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-158/MT.
Prorrogação de prazo, por mais 366 (trezentos e sessenta e seis) dias corridos, referente ao Termo de
Compromisso nº. TC-278/2007-00, firmado com o município de Sorriso/MT, para execução da obra
de iluminação na travessia urbana daquele município, na rodovia BR-163/MT.
Prorrogação de prazo, por mais 153 (cento e cinquenta e três) dias corridos, referente ao Convênio nº.
TT-322/2007-00, firmado com o estado do Rio de Janeiro, por intermédio de sua Secretaria de Estado
de Obras – SEOBRAS, visando à elaboração de projeto executivo e à execução de obras para
complementação do subtrecho “Contorno de Volta Redonda”, na rodovia BR-393/RJ.
Proposta de paralisação de quarenta contratos de supervisão e de sessenta e um contratos de obras de
construção rodoviária.
Autorização para emissão de ordem de início das obras de duplicação, relativas ao Contrato nº. 08
00808/2014, firmado com o Consórcio ENCALSO–BANDEIRANTES–COPLAN–ASTEC,
responsável por elaborar os projetos básico e executivo, além de executar as obras de duplicação,
restauração com melhoramentos, implantação de vias laterais e obras de arte especiais na rodovia BR153/SP.
Contratação da empresa Trips Passagens e Turismo Ltda., vencedora do Pregão SRP Nº. 02/2015 –
MPOG, no qual o DNIT figura como órgão participante, para prestar serviços de agenciamento de
viagens para voos domésticos e internacionais, compreendendo emissão, alteração e cancelamento de
voos que não sejam atendidos pelas empresas credenciadas pelo MPOG via sistema SCDP, para
atendimento das necessidades da sede do DNIT em Brasília-DF. O valor será de R$290.007,65
(duzentos e noventa mil, sete reais e sessenta e cinco centavos) e o prazo, de doze meses.
Reapresentação de Minuta de Instrução de Serviço, após atendimento das recomendações expostas em
deliberação do Relato nº. 27/2016/DAF, apresentado na 13ª Reunião da Diretoria Colegiada, ocorrida
em 5/4/2016. A citada instrução estabelece as responsabilidades de cada área acerca da atualização
dos dados cadastrais dos prestadores de serviços terceirizados atuantes nesta Autarquia, objetivando
atender à recomendação da Controladoria Geral da União – CGU.
Alteração do artigo 12 da Lei nº. 11.171/2005, que versa sobre as regras de progressão e promoção
funcionais das carreiras desta Autarquia.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/GO/DF para analisar e
aprovar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, visando à absorção,
implantação, pavimentação e adequação de capacidade, com melhoria de segurança e eliminação de
pontos críticos na rodovia BR-251/GO/MT.
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067/DPP

50600.010724/2015-65

068/DPP

50609.000563/2016-01

069/DPP

50600.009879/2016-30

24/DAQ

50600.011712/2013-96

Acordo de cooperação técnica com a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo
de Cargas da Hidrovia Tapajós – ATAP para receber, através de doação, os estudos ambientais
necessários ao licenciamento das obras de implantação e pavimentação de contorno rodoviário na
rodovia BR-230/PA, que dará acesso às Estações de Transbordo de Cargas – ETCS de Miritituba, no
município de Itaituba/PA.
Inclusão, na malha rodoviária federal, da travessia urbana da cidade de Barracão, no estado do Paraná,
como integrante da rodovia BR-163/PR.
Autorização para definição de traçado da rodovia BR-010/TO, entre os municípios de Silvanópolis e
Taquaralto.
Quarto termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais 123 (cento e vinte e três) dias, referente ao
Termo de Compromisso nº. 718/2013-DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Logística e
Transportes do Governo do Estado de São Paulo, responsável por executar as obras de ampliação do
vão de navegação da ponte ferroviária Ayrosa Galvão, sobre o rio Tietê.
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