EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 11ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 11ª Reunião, realizada no dia 14/3/2017, com início às 14 horas e 22 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Reconhecimento de dívida, no valor de R$7.018,14 (sete mil, dezoito reais e catorze centavos),
correspondente à parcela remanescente da 17ª medição relativa ao Contrato nº. 05 01164/2012,
58/DIR
50600.345553/2015-92
Aprovado
firmado com a empresa Beck de Souza Engenharia Ltda., responsável por supervisionar as obras de
correção de ponto crítico na rodovia BR-242/BA – Travessia Urbana de Luís Eduardo Magalhães.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$90.946,31 (noventa mil, novecentos e quarenta e seis reais
e trinta e um centavos), correspondente à parcela remanescente da 18ª medição relativa ao Contrato
59/DIR
50600.345554/2015-37 nº. 05 01164/2012, firmado com a empresa Beck de Souza Engenharia Ltda., responsável por
Aprovado
supervisionar as obras de correção de ponto crítico na rodovia BR-242/BA – Travessia Urbana de
Luís Eduardo Magalhães.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$84.767,60 (oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete
reais e sessenta centavos), correspondente à parcela remanescente da 19ª medição relativa ao Contrato
60/DIR
50600.345555/2015-81 nº. 05 01164/2012, firmado com a empresa Beck de Souza Engenharia Ltda., responsável por
Aprovado
supervisionar as obras de correção de ponto crítico na rodovia BR-242/BA – Travessia Urbana de
Luís Eduardo Magalhães.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$60.233,29 (sessenta mil, duzentos e trinta e três reais e
vinte e nove centavos), correspondente à parcela remanescente da 20ª medição relativa ao Contrato nº.
61/DIR
50600.345556/2015-26 05 01164/2012, firmado com a empresa Beck de Souza Engenharia Ltda., responsável por
Aprovado
supervisionar as obras de correção de ponto crítico na rodovia BR-242/BA – Travessia Urbana de
Luís Eduardo Magalhães.
Sub-rogação do Contrato nº. 029/2014, firmado entre a empresa ETECON Ltda. e a Secretaria de
Transporte do Governo do Estado do Amapá – SETRAP, o qual está acobertado pelo Termo de
62/DIR
50600.054134/2016-25 Compromisso TC nº. 276/2006, celebrado entre o DNIT e o Governo do Estado do Amapá, com a
Aprovado
interveniência da SETRAP. O referido TC tem como objeto a execução dos serviços de manutenção
(conservação/recuperação) na rodovia BR-156/AP, lote único.
Pedido de aprovação da extinção da Unidade Local de Paraíso do Tocantins/TO e de criação de Retirado de
13/DAF
50600.000759/2016-77
Unidade Local na cidade de Palmas/TO.
Pauta
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15/DAF

50600.018021/2017-47

16/DAF

50600.078079/2012-35

17/DAF

50600.016135/2016-71

18/DAF

50600.035879/2016-95

19/DAF

50600.042193/2016-51

036/DPP

50600.021391/2010-95

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 Brasiliense de Direito Público –
IDP, para viabilizar a participação de oito servidores no Curso de Especialização em Concessões e
Parcerias com a Administração Pública, a ser realizado em Brasília/DF. O curso terá início em 11 de
abril de 2017, com duração de trezentas e sessenta horas, distribuídas em dois semestres, incluindo
um semestre adicional para elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. O
valor da contratação é de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Participarão do curso os servidores:
Halpher Luiggi Mônico Rosa – Diretor Executivo; Gustavo Adolfo Andrade de Sá – Diretor de
Administração e Finanças; Luiz Antônio Ehret Garcia – Diretor de Infraestrutura Rodoviária; André
Martins de Araújo – Diretor de Planejamento e Pesquisa; Erick Moura de Medeiros – Diretor de
Infraestrutura Aquaviária; Charles Magno Nogueira Beniz – Diretor de Infraestrutura Ferroviária;
Júlio César Barbosa Melo – Procurador-Chefe Nacional do DNIT; e Carlos Antônio Rocha de Barros
– Analista em Infraestrutura de Transportes.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato nº.
512/2013, firmado com a empresa Works Construção & Serviços Eireli, responsável por prestar
serviços de apoio administrativo, recepção e secretaria, sob o regime de terceirização, nas
dependências da Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Homologação de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93,
por meio da Cotação Eletrônica nº. 048, objetivando adquirir materiais médicos, subdivididos em
cinco itens, destinados ao uso da Divisão de Atenção ao Servidor/CGGP/DAF, para suprir as
necessidades decorrentes de atendimentos emergenciais. Os referidos materiais serão fornecidos pelas
empresas Padrão Produtos e Serviços (item 1); e Gayer MED Produtos Médicos e Odontológicos
Ltda. (itens 2, 3, 4 e 5). O valor total estimado é de R$7.399,17 (sete mil, trezentos e noventa e nove
reais e dezessete centavos).
Revogação da Instrução Normativa/DG nº. 05, de 30/12/2016, publicada no Boletim Administrativo
nº. 001, de 02/01/2017, a qual disciplina a Política de Movimentação de Pessoal no âmbito do DNIT,
inclusive os atos de remoção.
Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 08/2016, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 03/2016,
promovido pelo Ministério da Saúde, objetivando contratar a empresa VERT Soluções em
Informática Ltda. para prestar serviços de expansão da solução de backup em disco existente no
DNIT, conforme especificações técnicas, incluindo os equipamentos necessários e suficientes para a
prestação de tais serviços. O valor será de R$3.356.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e seis
mil reais); e o prazo, de doze meses.
Sexto termo aditivo para prorrogação de prazo de oficio, por mais cento e onze dias, referente ao
Termo de Cooperação nº. 333/2011-DPP, firmado com a Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE para executar programas de monitoramento arqueológico, de resgate e de educação patrimonial
relativos às obras de duplicação das rodovias BR-020/222/CE e à ampliação da capacidade rodoviária
da rodovia BR-101/PE/AL/SE/BA.
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Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

2

037/DPP

50600.027683/2016-27

038/DPP

50600.021730/2017-18

39/DPP

50600.021326/2017-36

18/DAQ

50600.009157/2012-51

02/DIF

50600.000949/2009-65

Retificação da delegação de competência ao Superintendente Regional no Estado da Bahia, realizada
por meio da Portaria nº. 27, de 9 de janeiro de 2017. A presente retificação visa incluir competência
para que o Superintendente realize toda a gestão relativa a termos aditivos de prorrogação de prazo,
aumento de valor, paralisação, reinício, restituição de prazo e, se for o caso, rescisão, concernentes ao
Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº. 1071/2013, firmado com a Universidade
Federal de Viçosa – UFV. O objeto do citado Termo é a gestão ambiental, abrangendo a supervisão e
o gerenciamento, além da execução de programas correlatos, relativos às obras de implantação e
pavimentação da rodovia BR-235/BA
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RS para rescindir
amigavelmente o Contrato nº. 10 00554/2014, firmado com a empresa ENGEMIN – Engenharia e
Geologia Ltda., cujo objeto é a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
– EVTEA e de projetos básico e executivo de engenharia para melhoramentos físicos e de segurança
de tráfego, incluindo a duplicação da rodovia BR-287/RS.
Delegação de competência ao SR/RS para analisar e aceitar anteprojeto de engenharia, além de
nomear comissão, visando à contratação integrada de empresa que elabore projetos básico e executivo
de engenharia e execute as obras de recuperação estrutural da ponte sobre o Rio Caí, na rodovia BR386/RS.
Oitavo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais quinhentos e dezoito dias, referente ao
Termo de Compromisso nº. 218/2012 – DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Logística e
Transportes do Governo do Estado de São Paulo, objetivando a execução das obras de melhoria no
canal de navegação da Eclusa de Ibitinga, na Hidrovia Tietê-Paraná, no estado de São Paulo.
Décimo primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias
consecutivos, referente ao Contrato DIF nº. 351/2010, firmado com o Consórcio CONCREMAT–
EGIS, responsável por executar os serviços de supervisão ambiental e das obras de adequação
geométrica da linha férrea, incluindo a transferência do pátio de manobras localizado no município de
Barra Mansa/RJ.
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