EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 35ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 35ª Reunião, realizada no dia 29/8/2017, com início às 11 horas e 28 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Avocação de competência plena e responsabilidades decorrentes para, no âmbito da Sede do DNIT
em Brasília/DF, realizar os procedimentos licitatórios nas fases de elaboração dos editais nos
padrões aprovados pela Autarquia; nomeação da comissão de licitação e do leiloeiro administrativo
ou oficial; publicação do resumo do edital de acordo com a legislação pertinente; homologação e
Retirado de
89/DIREX 50600.SEI/008900/2017-61 adjudicação do objeto da licitação; e publicação do resultado. A licitação em comento tem o
Pauta
objetivo de contratar empresas de consultoria para realizar serviços técnicos especializados de
supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviárias,
concernentes às atividades das Superintendências Regionais constantes no Plano Plurianual – PPA
de 2016 a 2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
Reconhecimento de dívida no valor de R$703.784,10 (setecentos e três mil, setecentos e oitenta e
quatro reais e dez centavos), referente ao Contrato nº. 00915/2012, firmado com a empresa ATP
Engenharia Ltda., responsável pelos serviços de apoio técnico à Superintendência Regional no
198/DIR
50614.001020/2016-23
Aprovado
Estado do Rio Grande do Norte e as suas respectivas Unidades Locais, incluindo a supervisão da
execução das obras de manutenção na rodovia BR-405/RN.
Termo aditivo para prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos,
atualização de preços e aumento de valor, no montante de R$1.149.158,09 (um milhão, cento e
quarenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e nove centavos), referente ao Termo de
199/DIR
50600.015486/2009-36
Aprovado
Compromisso nº. TC-839/2009, firmado com o Governo do Estado de Roraima, tendo como
interveniente executor sua Secretaria de Infraestrutura – SEINF, com o objetivo de realizar a
supervisão das obras de restauração nas rodovias BR-174/RR – lotes 1 e 2; e BR-210/RR – lote 3.
Prorrogação de prazo de ofício, por mais cento e oitenta e um dias, referente ao Termo de
Execução Descentralizada nº. TED-530/2016, firmado com o 8º Batalhão de Engenharia de
200/DIR
50600.025669/2016-99
Aprovado
Construção – BEC/Exército Brasileiro/Ministério da Defesa, com o objetivo de reconstruir a ponte
de madeira semipermanente localizada sobre o Rio Xixé, na rodovia BR-163/PA.
Terceiro termo aditivo para readequação de equipe técnica, com reflexo financeiro, a preços
iniciais, no montante de R$671.881,84 (seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e um
reais e oitenta e quatro centavos), referente ao Contrato nº. TT-908/2012, firmado com a empresa
201/DIR
50622.001202/2015-14
Aprovado
Maia Melo Engenharia Ltda., responsável por prestar apoio técnico à Superintendência Regional
nos Estados de Rondônia e Acre.
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50621.000328/2017-43

64/DAQ

50600.011100/2015-65

Alteração da Portaria nº. 1.018, de 29 de maio de 2017, publicada no Boletim Administrativo nº.
102, de 30 de maio de 2017, a qual delega competência plena e responsabilidades decorrentes ao
SR/ES para analisar e aprovar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental –
EVTEA relativos à implantação, à pavimentação, à adequação de capacidade com melhoria de
segurança, e à eliminação de pontos críticos nas rodovias BR-259/101/342/ES e BR-342/MG. Tais
estudos são objeto do Contrato nº. 940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL–APPE. A
citada alteração é decorrente de ajustes no segmento do lote 34 do contrato, referente à rodovia
BR-342/MG.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RN para
acompanhamento, análise e aprovação dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental – EVTEA relativos à implantação, à pavimentação, à adequação de capacidade, com
melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos, nas rodovias BR-406/226/101/RN. Tais
estudos são objeto do Contrato nº. 940/2014-00, firmado com o Consórcio PROSUL-APPE.
Delegação de competência ao SR/SE para analisar e aceitar estudos e anteprojeto concernentes à
obra do encabeçamento sul da ponte sobre o Rio São Francisco, na rodovia BR-101/SE.
Transferência da gestão do Contrato nº. 919/2015-DAQ/DNIT para a Coordenação Geral de
Desenvolvimento de Projetos – CGDESP/DPP. O citado contrato foi firmado com o Corpo de
Engenheiros do Exército dos Estados Unidos – USACE, responsável por prestar serviços de
assessoria técnica em estudos e projetos de engenharia fluvial e navegação; e por aperfeiçoar o
corpo técnico do DNIT, visando ao fomento e ao desenvolvimento do Setor Aquaviário Nacional.
O valor estimado é de U$11.001.514,00 (onze milhões, mil quinhentos e catorze dólares
americanos); e a vigência, de sessenta meses, a contar da assinatura do contrato.
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