EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 10ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 10ª Reunião, realizada no dia 7/3/2017, com início às 10 horas e 8 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Metodologia para definição de preços de referência relativos ao transporte fluvial de produtos
24/DIREX
50600.009151/2015-27
asfálticos em orçamentos de obras de infraestrutura do DNIT.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para
26/DIREX
50600.010314/2016-03 seleção de empresa por meio do Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de impressoras
multifuncionais e workstation para atender às necessidades da Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PE para analisar, aprovar,
lavrar e assinar termo aditivo para adequação de valor, com reflexo financeiro no montante de
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), referente ao Contrato nº. TT-00753/2013, firmado com o
56/DIR
50600.021700/2017-01
Consórcio ESSE–CLC–ANDRADE GUEDES, responsável por executar as obras de revitalização
(recuperação, restauração e manutenção), relativas ao Programa CREMA 2ª Etapa, na rodovia BR232/PE.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para analisar e
aprovar a 4ª revisão de projeto em fase de obra, com reflexo financeiro positivo no montante de
R$39.337,31 (trinta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), e para lavrar o
57/DIR
50600.036049/2016-85
respectivo termo aditivo, referente ao Contrato nº. TT-674/2010, firmado com o Consórcio
CONPASUL–COTREL–ICCILA–MOMENTO, responsável por executar obras de melhoria de
capacidade, incluindo duplicação, na rodovia BR-386/RS.
Inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso
VI, ambos da Lei nº. 8.666/93, visando contratar a empresa Instituto Negócios Públicos do Brasil –
Estudos e Pesquisas na Administração Pública – INP Ltda. para viabilizar a participação de vinte e um
14/DAF
50600.019575/2017-61
servidores no XII Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, no
período compreendido entre 20 e 23 de março de 2017. O valor da contratação é de R$68.143,50
(sessenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos).
Revogação da Portaria nº. 2.145, publicada no Boletim Administrativo nº. 223, de 29 de novembro de
2016; e edição de nova portaria com o objetivo de delegar competência aos Coordenadores-Gerais
subordinados à Diretoria de Planejamento e Pesquisa para aprovar termos de referência de estudos,
35/DPP
50600.045198/2016-35
anteprojetos e projetos; aprovar projetos; aceitar anteprojetos, projetos e estudos; e emitir e assinar
declarações de serviços realizados e listas de verificação exigidas na Instrução de Serviço Conjunta
DG/PFE/DNIT nº. 01, de 28 de março de 2014, concernentes às atribuições afetas as suas áreas.
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17/DAQ

50601.000058/2016-28

Reconhecimento de dívida, no valor de R$1.356.599,20 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil,
quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos), referente à repactuação de preços atinente ao
Contrato SR nº. 021/2013, firmado com a empresa A. de C. Venturelli - EPP., responsável por prestar
serviços terceirizados de atividade meio, em caráter subsidiário, na área de limpeza, conservação e
vigilância de terminais hidroviários, localizados na Região Amazônica. O reconhecimento refere-se a
serviços realizados nos exercícios de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015.
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