EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA COLEGIADA/DNIT – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 9/6/2016.
A Diretoria Colegiada desta Autarquia se reuniu às 14 horas e 25 minutos do dia 9/6/2016 e, durante Reunião Extraordinária, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº
Processo nº
Objeto
Deliberação
Aprovação de termo aditivo com reflexo financeiro, no montante de R$8.366.599,47 (oito
milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e sete
centavos), referente ao Contrato nº. 1151/2014, firmado com o Consórcio ACCENTURE–
DYNATEST, responsável por prestar serviços técnicos especializados no assessoramento em
gestão pública e em engenharia consultiva para atuação nas áreas de planejamento e gestão,
com aprimoramento dos mecanismos de governança e gerenciamento das demandas dos
68/DIREX
50600.006258/2016-02
Aprovado
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. O presente termo
aditivo foi motivado por solicitação da Diretoria de Administração e Finanças para que a
Diretoria Executiva oferecesse apoio no desenvolvimento e na implantação dos serviços de
assessoramento especializado ao planejamento e à gestão dos processos financeiros dos
empreendimentos do PAC.
Aprovação da análise da minuta de edital, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratações Públicas – RDC, na forma eletrônica, no regime de execução por contratação
integrada, com critério de julgamento de menor preço, abarcada pelo Termo de Compromisso
nº. TC-787/2016 e Convênio nº. 685670, firmados entre o DNIT e a Prefeitura Municipal de
Maringá no estado do Paraná, objetivando a elaboração dos projetos básico e executivo e a
69/DIREX
50600.009360/2016-51
Aprovado
execução das obras complementares do Contorno Norte de Maringá/PR, sendo sete viadutos,
adequações geométricas de pavimentação e demais obras de encabeçamento dos viadutos nas
vias urbanas que compõem o binário na rodovia BR-376/PR, no segmento do Km 172,5 ao
Km 183,7.
Realização de licitação, na modalidade de pregão eletrônico, pelo regime de empreitada por
preço unitário e do tipo menor preço, objetivando contratar empresa para executar os serviços
de manutenção (conservação e recuperação), referentes ao Plano Anual de Trabalho e
70/DIREX
50600.015884/2015-09
Aprovado
Orçamento – PATO, nas rodovias BR-156/AP e BR-210/AP. O valor orçado é de
R$2.019.799,83 (dois milhões, dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três
centavos).
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