EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 15ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 15ª Reunião, realizada no dia 11/4/2017, com início às 9 horas e 52 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico, no regime de execução empreitada por
preço unitário, do tipo menor preço, com o objetivo de contratar empresa especializada para executar
37/DIREX
50622.000948/2016-91 os serviços necessários de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-364/AC. O valor
Aprovado
orçado é de R$6.190.869,40 (seis milhões, cento e noventa mil, oitocentos e sessenta e nove reais e
quarenta centavos).
Reconhecimento de dívida, no valor de R$169.409,17 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e
nove reais e dezessete centavos), correspondente à trigésima terceira medição relativa ao Contrato nº.
84/DIR
50600.343936/2015-26 18 00642/2011, firmado com a empresa NORCONSULT Projetos e Consultoria Ltda., responsável
Aprovado
por executar serviços de supervisão e controle das obras de implantação e pavimentação na rodovia
BR-235/PI.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/MT para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração de contratos e de seus
respectivos termos aditivos e rescisões, com o objetivo de contratar empresa para executar as obras de
85/DIR 50600.026937/2017-71 estabilização de taludes nas rodovias BR-163/364/MT, na Serra da Caixa Furada, localizada no
Aprovado
DIREX
município de Nobres, conforme projeto elaborado pela empresa Castellar Engenharia Ltda., por meio
do Contrato nº. 11.0465/2015. O orçamento é de R$31.309.864,92 (trinta e um milhões, trezentos e
nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).
Homologação do estágio probatório dos servidores que ingressaram no quadro de pessoal do DNIT,
24/DAF
50600.044603/2016-06 por meio de concurso público, realizado nos termos do Edital nº. 66/2012, publicado no Diário Oficial
Aprovado
da União em 6 de novembro de 2012.
Pedido de aprovação da extinção da Unidade Local de Paraíso do Tocantins/TO e de criação de
25/DAF
50600.000759/2016-77
Aprovado
Unidade Local na cidade de Palmas/TO.
Segundo termo aditivo para alteração de cláusula, referente ao Contrato de Cessão de Uso nº.
709/2013, firmado com a Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal – SPU/DF,
objetivando a cessão de uso para ocupação de espaços situados na Sede do DNIT, em Brasília/DF,
28/DAF
50600.059529/2012-91
Aprovado
com encargo de ressarcimento de despesas. A alteração em comento consiste em modificar a redação
da cláusula segunda, de modo que seja utilizado o Termo de Execução Descentralizada – TED,
estabelecido entre o DNIT e a SPU, para o ressarcimento das despesas comuns de condomínio.
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55/DPP

50600.020877/2017-82

56/DPP

50600.022333/2017-55

57/DPP

50600.005661/2010-11

58/DPP

50600.027093/2017-85

59/DPP

50009.000001/2017-07

60/DPP

50600.027096/2017-19

62/DPP

50600.009313/2017-99

63/DPP

50600.000014/2017-99

04/DIF

50600.037858/2014-42

Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PA para aprovar a
atualização do projeto executivo de engenharia relativo às obras remanescentes de implantação e
pavimentação da rodovia BR-163/PA, lote 1.4.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RJ para analisar e aprovar
o anteprojeto relativo às obras de restauração na rodovia BR-101/RJ.
Oitavo termo aditivo para rerratificação, prorrogação de prazo por mais duzentos e dez dias, e
adequação do cronograma físico-financeiro, relativo ao Contrato nº. PP-1085/2010-00, firmado com a
empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente Ltda., responsável por elaborar Relatório de
Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental – RCA/PCA, correspondente ao contorno viário
do município de Itaperuna/RJ, na rodovia BR-356/RJ.
Convalidação dos atos praticados pelo SR/SE relativos à análise e à aceitação do anteprojeto
elaborado para as obras de duplicação, restauração com melhoramentos, implantação de contorno,
vias laterais e obras de arte especiais na rodovia BR-101/SE, lote único.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RR para aprovar o projeto
executivo relativo aos serviços remanescentes da obra de restauração na rodovia BR-174/RR, lote 1.4.
Convalidação dos atos praticados pelo SR/TO relativos à análise e à aceitação dos estudos e
anteprojetos elaborados para as obras de restauração, com melhoramentos da travessia urbana de
Miranorte/TO, na rodovia BR-153/TO.
Doação de trinta e cinco licenças de acesso ao Programa TS-Sisreg, feita pelo Consórcio
DESAPROPRIAÇÃO BRASIL ao DNIT, em caráter definitivo e gratuito, sem quaisquer ônus,
condições ou encargos, licenças estas que foram adquiridas pelo doador durante a execução do
Contrato nº. PP-0920/2014-01, sob gestão da Coordenação Geral de Desapropriação e
Reassentamento – CGDR/DPP.
Apresentação da proposta orçamentária preliminar do DNIT, relativa ao exercício de 2018. O
montante sugerido é de R$20.388.717.000,00 (vinte bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões,
setecentos e dezessete mil reais).
Primeiro termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias
consecutivos, referente ao Contrato DIF nº. 00889/2015, firmado com a empresa Maia Melo
Engenharia Ltda., responsável por elaborar o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
– EVTEA e o projeto básico de engenharia relativos à implantação de variante ferroviária, a qual
contorna os municípios de Mirassol, São José do Rio Preto e Cedral, todos no estado de São Paulo.
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