EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 42ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 42ª Reunião, realizada no dia 25/10/2016, com início às 9 horas e 58 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Instrução de serviço que dispõe sobre a rotina de procedimentos relativos à contratação, mediante
23/DG
50600.067318/2014-93 dispensa de licitação, em casos de emergência para execução de obras ou serviços e aquisição de
Aprovado
materiais, no âmbito dos órgãos descentralizados do DNIT.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução empreitada
por preço global e do tipo menor preço, objetivando contratar empresa especializada para prestar os
serviços de operação, remanejamento e manutenção preventiva das instalações, dos equipamentos e
das redes do sistema de ar condicionado central, incluindo exaustão e ventilação, além de executar
123/DIREX 50600.014255/2016-34
Aprovado
serviços eventuais na Sede do DNIT em Brasília/DF, com fornecimento de toda a mão de obra
especializada, insumos, peças e ferramentas necessárias ao cumprimento dos serviços mencionados. O
valor orçado é de R$1.456.081,78 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitenta e um reais
e setenta e oito centavos).
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de execução empreitada
por preço global e do tipo menor preço, objetivando contratar empresa especializada para elaborar o
124/DIREX 50600.001780/2016-90 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, referente às obras do contorno ferroviário no
Aprovado
município de São Félix/BA. O valor orçado é de R$198.077,23 (cento e noventa e oito mil, setenta e
sete reais e vinte e três centavos).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, pelo regime de execução empreitada por preço global e com critério de julgamento
maior desconto, atinente ao Edital nº. 133/2016-00, objetivando contratar empresa especializada para
125/DIREX 50600.014708/2015-41
Aprovado
elaborar estudos de componente indígena relativos às obras de pavimentação na rodovia BR-319/AM.
O licitante vencedor foi o Consórcio ETNIAS 319 pelo valor de R$2.117.293,74 (dois milhões, cento
e dezessete mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos).
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias corridos, referente ao Termo
de Compromisso nº. TC-159/2004, firmado com a Secretaria de Infraestrutura do Rio Grande do
281/DIR
50600.005165/2004-19 Norte – SIN/RN, com a interveniência do Governo do Estado, tendo como executor o Departamento
Aprovado
de Estradas e Rodagem – DER/RN, objetivando a realização dos serviços e obras de implantação e
pavimentação, incluindo obras de arte especiais, na rodovia BR-226/RN.
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Segundo termo aditivo para adequação dos critérios de pagamento, atinente ao Contrato nº. TT726/2014-00, firmado com o Consórcio TAMASA–CIMCOP–CONCRESOLO, responsável por
elaborar os projetos básico e executivo e realizar as obras de restauração na rodovia BR-155/PA.
Prorrogação de prazo de ofício, por mais cento e cinquenta dias corridos, referente ao Termo de
Execução Descentralizada – TED nº. 396/2010, firmado com o Ministério da Defesa/Exército
Brasileiro, tendo como interveniente o Departamento de Engenharia e Construção, e como executor o
4º Batalhão de Engenharia de Construção, objetivando a adequação de capacidade, com restauração
da pista existente, na rodovia BR-101/SE.
Homologação de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93,
objetivando a aquisição de medicamentos e materiais de curativo, destinados ao uso do Serviço
Médico Social/DNIT, para suprir as necessidades decorrentes de atendimentos emergenciais, por meio
das cotações eletrônicas números 045, 046 e 047. As empresas vencedoras foram as seguintes: Yury
Victor Guimarães Soares, para a Cotação nº. 045 (itens 1, 7, 8 e 9) e a Cotação nº. 046 (itens 2, 4 e 5);
Moca Medicamentos, para a Cotação nº. 045 (itens 2, 3, 5, 6, 10, 13 e 14); e MS Hospitalar Ltda.,
para a Cotação nº. 047 (itens 1, 2, 3 e 4). O valor total da contratação será de R$5.286,05 (cinco mil,
duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos).
Reapresentação da proposta de portaria que visa regulamentar a implementação do projeto de
Teletrabalho no âmbito do DNIT, primeiramente na Auditoria Interna do DNIT, a título de
experiência-piloto, pelo período de doze meses; e a posteriori sendo estendido para as outras
Diretorias.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para representar o
DNIT em todas as fases da gestão do Contrato nº. 570/2014-00, firmado com a Fundação de Amparo
à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, responsável por executar os serviços de gestão
ambiental, incluindo o gerenciamento e a implementação de programas correlatos; e por realizar o
programa de apoio às comunidades indígenas Kaingang, no âmbito das obras de duplicação da
rodovia BR-386/RS.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta dias, referente ao
Contrato nº. 568/2015-DAQ/DNIT, firmado com a empresa Sistema PRI Engenharia Ltda.,
responsável por prestar assistência consultiva no acompanhamento e na supervisão da elaboração de
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e dos projetos básico e executivo
para dragagem e derrocamento em cinco hidrovias no território brasileiro.
Décimo terceiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e oitenta e um dias, referente
ao Termo de Compromisso nº. 292/2006-DAQ/DNIT, firmado com a Prefeitura Municipal de
Santarém/PA, objetivando a construção de terminal de cargas e passageiros, localizado na margem
direita do Rio Tapajós, próximo ao Rio Amazonas, no bairro Prainha.
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Sétimo 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 a elaboração dos projetos executivos de engenharia
relativos aos trechos Petrolina–Salgueiro e Araripina-Parnamirim (Ramal do Gesso), pertencentes à
Ferrovia Transnordestina; e para elaborar estudos complementares visando à viabilização de recursos
com o objetivo de financiar as obras, incluindo a desapropriação da faixa de domínio dos segmentos
da ferrovia em questão, no estado de Pernambuco.
Nono termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco
dias consecutivos, referente ao Termo de Compromisso DIF/TT nº. 282/2007, firmado com o
Governo do Estado de Pernambuco, para realizar a desapropriação da faixa de domínio dos trechos
Trindade–Divisa PE/PI e Salgueiro–SUAPE, pertencentes à Ferrovia Transnordestina, no estado de
Pernambuco.
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