EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA COLEGIADA/DNIT REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25/02/2016.
A Diretoria Colegiada desta Autarquia se reuniu às 09 horas e 57 minutos do dia 25/02/2016, e durante Reunião Extraordinária proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº
Processo nº
Objeto
Deliberação
Aprovação de análise de minuta de edital, na modalidade de Concorrência Pública, do tipo
menor preço, elaborada pela Secretaria de Estado de Logística e Transporte do Estado de São
Paulo, com a interveniência de seu Departamento Hidroviário, em face do Termo de
16/DIREX
50600.015658/2015-10
Aprovado
Compromisso nº. 589/2014-00 e do Convênio nº. 683471, firmado entre o DNIT e o Governo
do Estado de São Paulo, que tem como objeto a execução das obras relativas à ampliação do
canal de navegação à jusante da eclusa de Nova Avanhandava/SP.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PB para realizar
os procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos,
17/DIREX
50600.003697/2016-55
Aprovado
seus respectivos aditivos e rescisões, visando contratar empresa para prestar serviços de
supervisão das obras de adequação de capacidade e segurança na rodovia BR-230/PB.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PB para realizar
os procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos,
seus respectivos aditivos e rescisões, visando contratar empresa para prestar serviços de
18/DIREX
50600.003698/2016-08
Aprovado
supervisão ambiental das obras de adequação de capacidade e segurança na rodovia BR230/PB.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PB para realizar
audiência pública e os procedimentos licitatórios em todas as suas fases, abrangendo a
19/DIREX
50600.003696/2016-19
Aprovado
celebração dos contratos, seus respectivos aditivos e rescisões, visando contratar empresa para
executar as obras de adequação de capacidade e segurança na rodovia BR-230/PB.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
referente ao Contrato nº. TT-009/2014, firmado com a empresa CLD Construtora Laços
Detetores e Eletrônica Ltda., responsável por elaborar os projetos básico e executivo de
40/DIR
50600.102177/2013-81
Aprovado
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-135/235/343/PI, lote 62.
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41/DIR

50600.102182/2013-94

42/DIR

50600.002427/2014-65

43/DIR

50600.038774/2014-26

44/DIR

50600.002423/2014-87

11/DAF

50600.015412/2015-48

12/DAF

50600.078079/2012-35

Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
referente ao Contrato nº. TT-001/2014, firmado com a empresa SINALISA Segurança Viária
Ltda., responsável por elaborar os projetos básico 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-135/222/402/MA, lote 54.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
referente ao Contrato nº. TT-033/2014, firmado com o Consórcio SINARODO-STE,
responsável por elaborar os projetos básico 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 BR101/116/285/RS, lote 65.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
referente ao Contrato nº. TT-499/2014, firmado com o Consórcio SINARODO-STE,
responsável por elaborar os projetos básico 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 BR290/472/RS, lote 88.
Termo aditivo de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de pagamento,
referente ao Contrato nº. TT-036/2014, firmado com a empresa CLD Construtora Laços
Detetores e Eletrônica Ltda., responsável por elaborar os projetos básico 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-010/153/226/230/TO, lote 68.
Remoção de ofício, em caráter excepcional, da servidora Elen Cristin Trentini, matrícula
DNIT nº. 5534 e SIAPE nº. 2233462, ocupante do cargo de Analista em Infraestrutura de
Transportes, lotada atualmente na Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP, para a
Coordenação Geral de Administração Hidroviária da Bacia do Tietê-Paraná –
AHRANA/DNIT.
Terceiro termo aditivo de redução de valor, no montante de R$5.219.262,48 (cinco milhões,
duzentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente
ao Contrato nº. 512/2013, firmado com a empresa Works Construção e Serviços EIRELI,
responsável por prestar os serviços de apoio administrativo, recepção e secretaria, sob o
regime de terceirização, nas dependências da Sede do DNIT em Brasília/DF.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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13/DAF

50606.011443/2014-99

032/DPP

50600.010820/2015-11

033/DPP

50600.003563/2016-34

Remoção de ofício, em caráter excepcional, do servidor Alexandre Torquato Pinto, matrícula
DNIT nº. 4398 e SIAPE nº. 20638950, ocupante do cargo de Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes, lotado atualmente na Superintendência Regional no Estado de
Minas Gerais, para a Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Norte.
Autorização para reduzir a largura da faixa de domínio na travessia urbana do município de
Pombal/PB. A citada redução, a ser realizada no trecho que vai do Km 403,0 ao Km 410,6,
com extensão de 7,6 Km, será de 10 (dez) metros, passando de 30 (trinta) para 20 (vinte)
metros, divididos em dois lados; a faixa não-edificável se manterá com 15 (quinze) metros
para cada lado.
Inclusão do contorno rodoviário de São João do Rio do Peixe/PB na rede rodoviária do
Sistema Nacional de Viação – Divisão em Trechos, como integrante da rodovia BR-405/PB.

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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