EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA COLEGIADA/DNIT – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 05/05/2016.
A Diretoria Colegiada desta Autarquia se reuniu às 9 horas e 38 minutos do dia 5/5/2016 e, durante Reunião Extraordinária, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº
Processo nº
Objeto
Deliberação
Realização de licitação, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas –
RDC, na forma eletrônica, pelo regime de execução contratação integrada e com critério de
julgamento menor preço, objetivando contratar empresa para elaborar os projetos básico e
44/DIREX
50600.010819/2015-89
Aprovado
executivo de engenharia e executar as obras de duplicação, incluindo obras de arte especiais,
na travessia urbana do município de Ji-Paraná, na rodovia BR-364/RO.
Ratificação de homologação de licitação, na modalidade de Regime Diferenciado de
Contratações Públicas – RDC, na forma eletrônica, pelo regime de empreitada por preço
global e com critério de julgamento maior desconto, atinente ao Edital nº. 354/2014-00. O
objetivo é contratar empresa para prestar serviços técnicos especializados concernentes ao
assessoramento em gestão pública e em engenharia consultiva, para atuação nas áreas de
planejamento e gestão, visando ao aprimoramento dos mecanismos de governança e
45/DIREX
50600.020878/2014-84
Aprovado
gerenciamento das demandas dos empreendimentos e programas previstos no Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC, constantes dos Planos Plurianuais – PPA de 2012 a 2015 e
de 2016 a 2019. O licitante vencedor para o Grupo 4 foi o Consórcio STE–FALCONI, pelo
valor de R$ 57.746.462,69 (cinquenta e sete milhões, setecentos e quarenta e seis mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos).
Ratificação de homologação de licitação, na 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. 010/2014-00, objetivando
contratar empresa especializada em gestão, supervisão e gerenciamento ambiental para
46/DIREX
50600.021187/2013-17
Aprovado
executar programas correlatos, referentes às obras de adequação de capacidade na rodovia BR163/SC, lote único. O licitante vencedor foi o Consórcio HOLLUS–MRS–163–SC, pelo valor
de R$ 12.333.104,94 (doze milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e quatro reais e noventa
e quatro centavos).
Definição dos responsáveis pela implantação e operação dos escritórios táticos de
gerenciamento de empreendimento em cada Diretoria finalística e na Diretoria de
47/DIREX
50600.005611/2016-29
Aprovado
Planejamento e Pesquisa - DPP.
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041/DAF

50600.061297/2014-01

079/DPP

50600.012667/2016-30

Revogação da Concorrência Pública nº. 379/2015, por razões de interesse público decorrentes
de fato superveniente. O objeto da citada licitação era a concessão de uso de área com vistas à
exploração de restaurante e lanchonete para fornecimento de lanches e de refeições a quilo e à
la carte, com a utilização das instalações da sede do DNIT em Brasília-DF.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/CE para elaborar,
analisar e aceitar o anteprojeto relativo às obras de duplicação e melhoramentos do Anel
Viário de Fortaleza, na rodovia BR-020/CE, com base nas informações obtidas pelo Termo de
Compromisso nº. 767/2011-00, firmado com o Governo do Estado do Ceará, cujo objeto é a
conclusão das obras de duplicação e melhoramentos do referido Anel Viário.

Aprovado

Aprovado
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