EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 24ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 24ª Reunião, realizada no dia 21/6/2016, com início às 9 horas e 58 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Revogação da Portaria nº. 413/2016/DG, de 10/3/2016, publicada no D.O.U. de 11/3/2016, a qual
redefine e organiza os encargos dos substitutos eventuais dos titulares dos cargos de Diretores do
DNIT; e expedição de nova portaria sobre o assunto, alterando os artigos 1º, 2º, 3º e 5º, de modo que o
13/DG
50600.010680/2007-63 Diretor de Infraestrutura Aquaviária passe a substituir o Diretor de Infraestrutura Rodoviária; o
Aprovado
Diretor de Infraestrutura Rodoviária passe a substituir o Diretor de Planejamento e Pesquisa; o Diretor
de Infraestrutura Ferroviária substitua o Diretor de Administração e Finanças; e o Diretor-Geral
substitua o Diretor-Executivo.
Ratificação da anulação da homologação do processo licitatório e da adjudicação do objeto ao
Consórcio STE–FALCONI, relativas ao Grupo 03 do Edital nº. 354/2014, procedimento este
realizado pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; e correspondente cumprimento
de ordem judicial, determinando a habilitação do novo vencedor, o Consórcio ECOPLAN–PMTECH.
74/DIREX
50600.020878/2014-84 O objeto da referida licitação é contratar empresa para prestar serviços técnicos especializados
Aprovado
relativos ao assessoramento em gestão pública e em engenharia consultiva, com atuação nas áreas de
planejamento e gestão, visando ao aprimoramento dos mecanismos de governança e gerenciamento
das demandas dos empreendimentos e programas previstos no Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, constantes dos Planos Plurianuais – PPAs de 2012 a 2015 e de 2016 a 2019.
Termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta e quatro dias, referente ao Termo de
Execução Descentralizada nº. TED-197/2011, firmado com o Ministério da Defesa – Comando do
176/DIR
50600.011538/2007-33 Exército, tendo como interveniente o Departamento de Engenharia e Construção - DEC/7º Batalhão
Aprovado
de Engenharia de Construção, responsável pela restauração, pavimentação e melhoramentos na
rodovia BR-319/AM, lote 5.
Termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias, referente ao Termo
de Compromisso nº. TC-302/2007, firmado com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com a
interveniência da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SIN/RN, tendo como executor o
177/DIR
50600.012133/2007-12
Aprovado
Departamento de Estradas de Rodagem – DER/RN, objetivando realizar os serviços de adequação de
capacidade de tráfego, restauração do pavimento e eliminação de pontos críticos na rodovia BR304/RN.
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Doação ao DNIT, em caráter definitivo e sem encargos, de duas escolinhas de trânsito móvel, a ser
feita pela empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda., no valor de R$14.527,28 (quatorze mil, quinhentos e
vinte e sete reais e vinte e oito centavos).
Terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo por mais setecentos e vinte dias, passando a vigência
de 21/6/2016 para 11/6/2018, referente ao Termo de Compromisso nº. 370/2014, firmado com o
Governo do Estado de Mato Grosso, com a interveniência de sua Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, para realizar o Programa de Apoio à Terra Indígena Urubu
Branco – PAINDIO, o qual compõe o Plano Básico Ambiental concernente ao licenciamento
ambiental das obras de pavimentação da rodovia BR-158/MT, trecho norte.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/TO para acompanhar,
analisar e aprovar os Estudos de Viabilidades Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA para
absorção, implantação, pavimentação, adequação de capacidade, com melhoria de segurança e
eliminação de pontos críticos, na rodovia BR-242/TO/MT.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/SP para analisar e aceitar
os projetos básico e executivo relativos às obras de duplicação da rodovia BR-153/SP.
Segundo termo aditivo de prorrogação de prazo, por mais setecentos e trinta e seis dias, e aumento de
valor no montante de R$723.760,00 (setecentos e vinte e três mil, setecentos e sessenta reais),
referente ao Termo de Cooperação nº. 426/2012, firmado com a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul – UFRGS para executar o programa de transporte de produtos perigosos ao longo do trecho
gaúcho da rodovia BR-101/RS.
Quinto termo aditivo de prorrogação de prazo por mais trezentos e setenta e dois dias, referente ao
Termo de Compromisso nº. 770/2013-DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Logística e
Transportes do Governo do Estado de São Paulo para executar obras relativas às novas proteções dos
pilares do vão de navegação da ponte existente na rodovia SP-595, localizada sobre o Rio Tietê, no
estado de São Paulo.
Quinto termo aditivo de decréscimo de valor, no montante de R$ 0,80 (oitenta centavos), referente ao
Contrato nº. 568/2015-DAQ/DNIT, firmado com a empresa Sistema PRI Engenharia Ltda.,
responsável pela assistência consultiva no acompanhamento e na supervisão da elaboração de Estudos
de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e dos projetos básico e executivo de
dragagem e de derrocamento em cinco hidrovias no território brasileiro.
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