EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 44ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 44ª Reunião, realizada no dia 8/11/2016, com início às 10 horas e 27 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 360/2016-00, objetivando contratar pessoa jurídica para prestar serviços
de gestão de manutenção de veículos, com administração e controle, para a frota de automóveis
pertencentes à sede do DNIT em Brasília/DF, incluindo a operação de sistema informatizado via
129/DIREX 50600.009952/2015-92
Aprovado
internet, mediante redes de estabelecimentos credenciados para os serviços de manutenção preventiva
e corretiva, com o necessário fornecimento de peças e acessórios de reposição. A licitante vencedora
foi a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. pelo valor de R$218.977,69
(duzentos e dezoito mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos).
Segundo termo aditivo para alteração do critério de pagamento, referente ao Contrato nº. TT101/2014-00, firmado com o Consórcio CSN–CCM–GEOSERV, para elaboração dos projetos básico
287/DIR
50623.000065/2013-29
Aprovado
e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação, incluindo encabeçamentos de
pontes, na rodovia BR-242/TO, lote 4.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais novecentos e vinte e seis dias consecutivos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-891/2013-00, firmado com o estado do Espírito Santo,
289/DIR
50617.008572/2013-71 por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP, tendo como
Aprovado
interveniente executor o Departamento de Estradas de Rodagens – DER/ES, para executar obras de
implantação da variante do Mestre Álvaro, na rodovia BR-101/ES.
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias
consecutivos, para garantir a 1ª Revisão de Projetos em Fase de Obras, com reflexo financeiro no
montante de R$7.495.123,71 (sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e três
290/DIR
50600.025392/2013-51
Aprovado
reais e setenta e um centavos), e reajustamento, referentes ao Termo de Cooperação nº. TCO725/2013, firmado com o 11º BEC/Exército Brasileiro/Ministério da Defesa, visando à realização de
serviços de conservação na rodovia BR-367/MG.
103/DAF
50600.041505/2016-17 Proposta de criação da Superintendência Regional no Estado do Acre, como unidade Tipo C.
Aprovado
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta dias, sem reflexo
financeiro, referente ao Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº. 248/2013, firmado
198/DPP
50600.053819/2012-21
Aprovado
com a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, para executar os serviços de gestão ambiental
relativos às obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-242/MT.
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Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para realizar os
procedimentos licitatórios, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas Integrado –
RDCI; nomear comissão de julgamento; aprovar minuta de edital; realizar audiência pública,
homologar, adjudicar e representar o DNIT na lavratura e assinatura dos contratos e de seus
respectivos termos aditivos e apostilamentos, além de analisar e aceitar os projetos relativos aos
serviços de recuperação, reforço e reabilitação de obras de arte especiais localizadas nas rodovias BR101/285/290/293/386/116/RS.
Terceiro termo aditivo para aumento de valor no montante de R$1.059.122,24 (um milhão, cinquenta
e nove mil, cento e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), referente ao Termo de Cooperação
para Descentralização de Crédito nº. 1071/2013-DPP, firmado com a Universidade Federal de Viçosa
– UFV, visando à execução de serviços de gestão ambiental, abrangendo a supervisão e o
gerenciamento correlatos, relativos às obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-235/BA.
Proposta para celebração de convênio, a ser firmado com o Governo do Estado do Pará, tendo como
interveniente o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano – NGTM, visando delegar
àquele estado a administração e o gerenciamento de trecho da rodovia BR-316/PA, compreendido
entre o km 1,7 (Entroncamento) e o km 18 (PA-404 Estrada do Benfica), por um prazo de vinte e
cinco anos, sem ônus para o DNIT.
Delegação de competência ao SR/AM para analisar, aceitar e aprovar os projetos básico e executivo
de engenharia relativos a obras de construção de Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte – IP4.
Tais obras serão realizadas nos municípios de Parintins/AM (Vila Amazônica), lote 2; e de Tefé/AM
(Lago de Tefé), por meio dos respectivos Contratos nº. 01 00656/2015 e nº. 01 00543/2015, firmados
com a empresa Antonelly Construções e Serviços Ltda.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao Coordenador da
Administração Hidroviária do Sul – AHSUL/DNIT para conduzir a licitação, a contratação, a
execução e a fiscalização dos serviços de dragagem de cascalho ou de manutenção do canal de
navegação do Rio Taquari, lote II. O valor estimado das obras é de R$14.302.792,95 (catorze milhões,
trezentos e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos); e a vigência, de
cinco anos.
Oitavo termo aditivo para prorrogação de prazo, alterando sua vigência do dia 13/11/2016 para o dia
30/6/2017, referente ao Termo de Compromisso nº. 003/2009-DAQ/DNIT, firmado com a Prefeitura
Municipal de Japurá/AM para executar obras e serviços de implantação de Instalação Portuária
Pública de Pequeno Porte – IP4 no citado município.
Autorização para realizar obra de travessia de linha de transmissão de energia sobre o Rio São
Francisco.
Celebração do Acordo de Cooperação Técnica nº. 749/2016, a ser firmado entre o DNIT e a Prefeitura
Municipal de Santos Dumont/MG, para que a Prefeitura doe projeto executivo de engenharia relativo
ao contorno ferroviário daquele município, pertencente à ferrovia EF-040, à Autarquia.
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