EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 40ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 40ª Reunião, realizada no dia 3/10/2017, com início às 10 horas e 26 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Proposição para aprovar a divulgação do resultado da avaliação de desempenho institucional
relativo ao período compreendido entre 1º de setembro de 2016 e 31 de agosto de 2017. A referida
avaliação visa atender à determinação do Ministério de Estado dos Transporte, Portos e Aviação
99/DIREX
50600.030635/2016-16
Aprovado
Civil, por meio da Portaria nº. 710, de 9 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União
de 10 de agosto de 2017.
Realização de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço e pelo regime
de execução de empreitada por preço unitário, com o objetivo de contratar empresa(s)
especializada(s) para prestar serviços de supervisão das obras de duplicação, restauração da pista
101/DIREX
50600.030767/2017-29
Aprovado
existente e obras de arte especiais, na rodovia BR-262/ES. O valor orçado é de R$20.032.372,16
(vinte milhões, trinta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/BA para realizar a
rescisão do Contrato nº. SR-05/01177/2014, assim como para concretizar a lavratura, assinatura e
publicação do termo aditivo decorrente. O Contrato em comento foi firmado com o Consórcio Retirado de
232/DIR
50600.SEI/010787/2017-83
SVC–PAVISERVICE, responsável por executar as obras remanescentes de restauração de
Pauta
pavimentação, com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da travessia urbana
de Juazeiro/BA, nas rodovias BR-407/235/BA.
Nono termo aditivo para aumento de valor no montante de R$505.250,73 (quinhentos e cinco mil,
duzentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), sendo R$392.490,42 (trezentos e noventa e
dois mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) sob responsabilidade do DNIT, e
R$112.760,31 (cento e doze mil, setecentos e sessenta reais e trinta e um centavos) como
contrapartida do Convenente, referente ao Convênio nº. TT-178/2008-00, firmado com o Governo
236/DIR
50616.001587/2008-70
Aprovado
do Estado de Santa Catarina, para implantação e pavimentação do acesso que liga a rodovia BR101/SC ao Aeroporto Regional Sul, localizado no município de Jaguaruna/SC, compreendendo o
acesso às obras civis, pátio de estacionamento, via interna de serviços e viaduto sobre a Ferrovia
Thereza Cristina.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/GO-DF para analisar e
143/DPP /
aceitar o anteprojeto de engenharia, e promover o certame licitatório, em todas as fases, visando
DIREX /
50612.SEI/000661/2017-61
Aprovado
contratar empresa para elaborar os projetos básicos e executivo e executar as obras remanescentes
DIR
de construção e pavimentação do contorno de Jataí/GO, na rodovia BR-060/GO.
1

149/DPP

50600.030104/2017-12

077/DAQ /
DIREX

50600.008482/2015-40

09/DIF

50600.022249/2017-31

10/DIF

50600.037858/2014-42

Proposta de nova codificação para os empreendimentos sob gestão do DNIT, visando unificar e
padronizar a identificação dos mesmos, utilizando códigos associados à cada unidade da Autarquia.
Análise de minuta de edital revisado, sob a modalidade de concorrência pública, do tipo menor
preço e pelo regime de empreitada por preço unitário, abarcada pelo Termo de Compromisso nº.
218/2012-00, firmado entre o DNIT e o Governo do Estado de São Paulo, com a interveniência da
Secretaria de Logística e Transportes – Departamento Hidroviário, objetivando contratar empresa
de engenharia para executar as obras de implantação do canal de montante da eclusa de Ibitinga. A
minuta de edital em comento foi aprovada na Reunião da Diretoria Colegiada nº. 29/2015, datada
de 17 de agosto de 2015, por meio do Relato nº. 98/2015/DIREX, culminando no Edital DH nº.
108/2015, o qual resultou em licitação fracassada e motivou a revisão do orçamento.
Celebração do Acordo de Cooperação Técnica nº. 654/2017, a ser firmado entre o DNIT e a
Prefeitura Municipal de Siderópolis/SC, objetivando a doação de projeto executivo para construção
de viaduto sobre a via férrea EF-488C, da malha Tereza Cristina, na rodovia SC-446, no trecho
compreendido entre os municípios de Treviso/SC e Siderópolis/SC.
Segundo termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo por mais quarenta e sete 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,
Ambiental – EVTEA, e o projeto básico de engenharia para implantação de variantes ferroviárias,
nos municípios de Mirassol, São José do Rio Preto e Cedral/SP.
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