EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 45ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 45ª Reunião, realizada no dia 16/11/2016, com início às 10 horas e 30 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC,
na forma eletrônica, pelo regime de execução contratação integrada e com critério de julgamento
130/DIREX 50600.054321/2013-66 menor preço, objetivando contratar empresa para elaborar os projetos básico e executivo e realizar as
Aprovado
obras e todas as demais operações necessárias e suficientes relativas à recuperação e à adequação de
ponte sobre o Rio Piracicaba, na rodovia BR-381/MG.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, por meio do Sistema de Registro de
Preços, dividida em dois grupos, do tipo menor preço por grupo, para contratar empresa visando à
131/DIREX 50600.010639/2016-88 aquisição de material permanente, inclusive o fornecimento, a montagem e a instalação, com o
Aprovado
objetivo de atender às necessidades da Sede do DNIT, em Brasília/DF. O valor orçado é de
R$11.743.212,00 (onze milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e doze reais).
Termo aditivo para aumento de valor, no montante de R$702.208,32 (setecentos e dois mil, duzentos
e oito reais e trinta e dois centavos), em função de prorrogação de prazo, referente ao Termo de
288/DIR
50610.003380/2013-57 Execução Descentralizada – TED nº. 438/2014, firmado com o Ministério da Defesa/Exército
Aprovado
Brasileiro/1º Batalhão Ferroviário para executar os serviços de conservação e restauração relativos ao
Programa CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-116/RS.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
em função da aceitação de projeto executivo referente ao Contrato nº. TT-1084/2013, firmado com a
empresa Sirga Engenharia e Controle de Qualidade Ltda., responsável por elaborar os projetos básico
291/DIR
50600.095691/2013-53
Aprovado
e executivo de engenharia e executar os serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos
de segurança e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização
Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR-110/423/424/PE, lote 51.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias consecutivos, e aumento de
valor no montante de R$4.485.458,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais), referente ao Contrato nº. TT-382/2012, firmado com a empresa
292//DIR
50600.007023/2012-04
Aprovado
Eliseu Kopp & Cia Ltda., responsável pelos 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 e
de suporte à gestão de dados estatísticos de contagem volumétrica de tráfego.
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104/DAF

50600.014326/2016-07

105/DAF

50600.010560/2015-76

203/DPP

50600.015161/2013-30

204/DPP

50600.043198/2016-09

34/DIF

50600.010701/2015-51

Dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, por meio de
cotação eletrônica, objetivando a aquisição de materiais médicos, destinados ao uso da Divisão de
Atenção ao Servidor/CGGP/DAF/DNIT, para suprir as necessidades decorrentes de atendimentos
emergenciais. O valor estimado da contratação é de R$6.818,34 (seis mil, oitocentos e dezoito reais e
trinta e quatro centavos).
Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
774/2015, firmado com a empresa Business To Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda.,
responsável por prestar serviços de desenvolvimento de projetos de Business Intelligence – BI,
oferecendo suporte aos princípios e objetivos estratégicos elencados pelo Plano Diretor de Tecnologia
da Informação 2014/2016 – PDTI-2014/2016 do DNIT.
Termo de rescisão amigável do Contrato nº. PP-911/2014, firmado com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, cujo objeto é a contratação e implantação de serviços de visualização,
impressão e gerenciamento, via web, de coleção de dez normas técnicas da ABNT, atualizadas
automaticamente.
Delegação de competência ao SR/MT para analisar e aceitar os projetos básico e executivo relativos
às obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-242/MT, lotes A, B e C.
Primeiro termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e
cinco dias consecutivos, referente ao Acordo de Cooperação Técnica nº. 819/2015, firmado com o
Governo do Estado do Rio de Janeiro para doação de projetos executivos de engenharia relativos à
transposição de linha férrea no município de Itaguaí/RJ.
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