EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 13ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 13ª Reunião, realizada no dia 28/3/2017, com início às 9 horas e 38 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/ES para realizar
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração de contratos e de seus
Retirado de
30/DIREX
50600.021331/2017-49 respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa que execute os serviços de recuperação
Pauta
de erosão em ponto crítico no quilômetro 27,2 da rodovia BR-262/ES. O orçamento é de
R$1.901.304,23 (um milhão, novecentos e um mil, trezentos e quatro reais e vinte e três centavos).
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, pelo regime de
execução empreitada por preço global e com critério de julgamento menor preço, atinente ao Edital
nº. 50/2017-00, objetivando contratar empresa especializada para prestar serviços de segurança
31/DIREX
50600.018238/2016-76
Aprovado
patrimonial armada e desarmada na Sede do DNIT, em Brasília/DF. O licitante vencedor foi a
empresa CONFEDERAL Vigilância e Transporte de Valores Ltda. pelo valor de R$5.848.438,14
(cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e catorze centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RO para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração de contratos e seus
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para realizar os serviços referentes ao
32/DIREX
50600.021057/2017-16
Aprovado
Programa CREMA – 5 anos, na rodovia BR-364/RO. O orçamento é de R$65.337.554,27 (sessenta e
cinco milhões, trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete
centavos), e a vigência, de cinco anos.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração de contratos e de seus
respectivos aditivos e rescisões, objetivando contratar empresa para executar obras de restauração da
33/DIREX
50600.053452/2016-79
Aprovado
pista existente, com melhoramentos para adequação de capacidade de segurança, na rodovia BR030/BA. O orçamento é de R$53.046.743,97 (cinquenta e três milhões, quarenta e seis mil, setecentos
e quarenta e três reais e noventa e sete centavos).
Aprovação da análise da minuta de edital, sob a modalidade Pregão Presencial, documento este
elaborado pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, relacionada ao Convênio de Delegação nº.
TT-917/2015, firmado entre o DNIT e aquela Prefeitura, o qual tem como objeto a elaboração de
35/DIREX
50600.040568/2016-48
Aprovado
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, visando executar a primeira
etapa das obras de implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria, segurança e
eliminação de pontos críticos na travessia urbana do citado município, nas rodovias BR-010/222/PA.
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46/DPP
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47/DPP

50600.016771/2016-01

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RJ para aprovar
anteprojetos ou projetos de engenharia, mediante termo de aceitação próprio; elaborar o respectivo
termo de referência; licitar por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas Integrado –
RDCi; homologar; adjudicar, lavrar e assinar termo; e contratar empresa para executar os serviços
relativos à restauração na rodovia BR-101/RJ.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PA para aprovar Projeto
de CREMA – 5 anos relativo aos lotes 4 e 6; realizar os procedimentos licitatórios, em todas as suas
fases; lavrar e assinar contrato, com o objetivo de executar as obras do Programa CREMA – 5 anos na
rodovia BR-163/PA, lote único.
Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e trinta e quatro dias corridos, referente
ao Termo de Compromisso nº. TC-1173/2013, firmado com o Governo do Estado da Bahia, tendo
como interveniente executor sua Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, objetivando realizar a
adequação do acesso rodoviário ao Porto de Aratu, compreendendo a duplicação da via existente, a
pavimentação em CBUQ e a execução de obras de arte especiais na rodovia BA-522.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais duzentos e quarenta e cinco dias consecutivos,
referente ao Termo de Compromisso nº. TC-1077/2013, firmado com o Governo do Estado do Ceará,
com a interveniência de sua Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA, tendo como executor o
Departamento Estadual de Rodovias – DER/CE, para realizar a desapropriação da faixa de domínio,
executar e supervisionar as obras de pavimentação relativas à duplicação da rodovia CE-251.
Nono termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e oitenta e três dias corridos, referente
ao Convênio nº. TT-281/2007-00, firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina, com a
interveniência de sua Secretaria de Infraestrutura – SIE e do Departamento Estadual de Infraestrutura
– DEINFRA, para executar obras de construção e pavimentação de acesso que liga o município de
Ilhota/SC à rodovia BR-470/SC, incluindo a construção de ponte sobre o Rio Itajaí-Açu.
Remoção a pedido, em caráter excepcional, do servidor Renan Yamashita Ferreira, matrículas DNIT
nº. 5566 e SIAPE nº. 2235375, ocupante do cargo de Analista em Infraestrutura de Transportes, lotado
atualmente na Sede do DNIT, em Brasília/DF, para a Administração das Hidrovias do Sul – AHSUL.
Revogação da Portaria nº. 425, de 10 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13
de março de 2017, a qual estabelece o cronograma para elaboração da proposta orçamentária do
DNIT, referente ao exercício de 2018.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$172.034,37 (cento e setenta e dois mil, trinta e quatro reais
e trinta e sete centavos), atinente às notas fiscais nº. 0660 e nº. 1195, relativas ao Contrato PP nº.
334/2011, firmado com o Consórcio JDS–ENGESUR, responsável por elaborar Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA para absorção, implantação, pavimentação, adequação de
capacidade, melhoria de segurança e eliminação de segmentos críticos na rodovia BR-494/RJ.
Relatório de Gestão do DNIT, referente ao exercício de 2016. Tal Relatório é uma reflexão dos
avanços e obstáculos vivenciados pela gestão durante aquele exercício, no qual a Autarquia apresenta
a forma como seus objetivos foram alcançados ou dificultados, além de ser parte essencial do
processo de prestação de contas.
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20/DAQ

50600.004338/2015-34

Sétimo termo aditivo para prorrogação de prazo por mais cento e oitenta dias, referente ao Contrato
nº. 561/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio LAGHI–PETCON, responsável por executar
serviços de consultoria técnica relativos à elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica
e Ambiental – EVTEA e de projetos básico e executivo de engenharia atinentes à sinalização de
margem, ao balizamento, à dragagem e ao derrocamento na hidrovia do Amazonas.

Aprovado
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