EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 6ª Reunião, realizada no dia 6/2/2017, com início às 18 horas e 11 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Aprovação do modelo de governança, destinado à Sede do DNIT, às Superintendências Regionais e às
12/DIREX
50600.008437/2016-76 Administrações Hidroviárias, o qual estabelece diretrizes para o aperfeiçoamento dos mecanismos de
governança da Autarquia.
Aprovação da nova Cadeia de Valor Agregado do DNIT – VAC, baseada no redesenho da cadeia de
valor de primeiro nível do DNIT, na análise comparativa de cadeias de outros órgãos públicos –
utilizadas como referências para estudo e diagnóstico dos processos no modelo da Autarquia –, além
da observação da cadeia vigente, a qual revelava precariedade para um bom entendimento do órgão,
13/DIREX
50600.000359/2017-42
de sua estratégia e de suas atribuições. A nova VAC do DNIT considera funções não evidentes na
antiga cadeia ou não percebidas com a devida relevância, sendo reposicionadas para o primeiro nível
da nova cadeia, como é o caso dos macroprocessos ligados aos espaços de “Desenvolvimento
Organizacional” e de “Conformidade Organizacional”.
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PA para realizar os
procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, abrangendo a celebração dos contratos e de seus
14/DIREX
50600.014149/2017-31 respectivos aditivos e rescisões, com o objetivo de contratar empresa para executar as obras de
duplicação na rodovia BR-316/PA. O orçamento é de R$98.165.696,93 (noventa e oito milhões, cento
e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).
Proposta de regulamentação e instituição do regime de credenciamento e do estabelecimento de
critérios gerais para futuras contratações de leiloeiro oficial, com objetivo de realizar leilões
15/DIREX50600.013109/2017-72 eletrônicos dos bens inservíveis pertencentes ao patrimônio da Sede do DNIT em Brasília/DF, das
DIF-DAQ
Superintendências Regionais e das Administrações Hidroviárias; regulamentação esta a ser realizada
por meio de instrução normativa.
Primeiro termo aditivo para rerratificação e revisão de projeto em fase de obra, com reflexo financeiro
negativo, no montante de R$624.497,47 (seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete
reais e quarenta e sete centavos); e inclusão de preços novos, relativo ao Contrato nº. TT-979/201425/DIR
50600.007237/2010-19 00, firmado com o Consórcio AGRIMAT–CAVALCA–LOTUFO, responsável por executar os
serviços remanescentes do Contrato nº. TT-544/2010, cujo objeto é a execução de forma indireta, sob
regime de empreitada por preço unitário, dos serviços necessários à realização das obras de
implantação e pavimentação na rodovia BR-163/PA.
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26/DIR

50616.000189/2010-51

27/DIR

50600.015988/2015-13

28/DIR-DPP

50600.016703/2014-72

07/DAF

50607.001305/2013-19

024/DPP

50607.002311/2013-85

07/DAQ

50600.006196/2005-78

08/DAQ

50600.055227/2014-13

Termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e cinco dias corridos, e
transferência da gestão do Termo de Compromisso nº. TC-421/2010-00, firmado com o município de
Itajaí/SC, para a Diretoria de Planejamento e Pesquisa. O Termo tem como objeto realizar as
desapropriações de imóveis necessárias à implantação da via de acesso seletivo para veículos de
cargas - Via Expressa Portuária - na rodovia BR-101/SC.
Primeiro termo aditivo para rerratificação, prorrogação de prazo por mais trezentos e sessenta e cinco
dias, e reajustamento de valor no montante de R$474.883,37 (quatrocentos e setenta e quatro mil,
oitocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), referente ao Termo de Execução
Descentralizada nº. TED-045/2016, firmado com o 8º BEC – Exército Brasileiro – Ministério da
Defesa, para realizar a conservação da rodovia BR-163/PA.
Aprovação do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária – PNMR 2017.
Convalidação dos atos administrativos praticados pelo SR/RJ, relativos à formalização do sétimo
termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, e aumento de valor no montante de
R$4.251.678,96 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e
noventa e seis centavos), referente ao Contrato nº. SRRJ/DNIT nº. 216/2014-00, firmado com a
empresa Angel’s Segurança e Vigilância Ltda., responsável pela prestação dos serviços de vigilância
patrimonial na Superintendência Regional no Estado do Rio de Janeiro e em suas Unidades Locais.
Proposta de contratação, por inexigibilidade de licitação, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT para prestar serviços de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de
normas técnicas da ABNT, via web, e montagem de uma coleção completa, atualizada
automaticamente, de Normas Técnicas ABNT (NBR) e Mercosul (AMN). O valor da contratação é de
R$48.187,55 (quarenta e oito mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), e o prazo,
de trezentos e sessenta e cinco dias.
Oitavo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias, referente ao Termo de
Compromisso nº. 263/2005 – DAQ/DNIT, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura do
Governo do Estado do Amazonas – SEINFRA para executar serviços de construção de terminal
hidroviário no município de Borba/AM.
Primeiro termo aditivo para rerratificação, supressão e renumeração de cláusulas relativos ao Contrato
nº. 599/2016-DAQ, firmado com o Consórcio HIDROTOPO–CARUSO para executar os serviços de
apoio técnico à fiscalização da elaboração dos projetos básico e executivo e da execução das obras de
derrocamento referentes à implantação de navegação na região dos pedrais (Pedral do Lourenço), da
Hidrovia do Tocantins, no estado do Pará.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

2

09/DAQ

50601.000061/2016-41

10/DAQ

50601.000379/2015-41

11/DAQ

50601.000057/2016-83

Reconhecimento de dívida, no valor de R$986.197,46 (novecentos e oitenta e seis mil, cento e
noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), referente à repactuação de preços atinente ao Contrato
SR nº. 009/2014, firmado com a empresa COMSERVIÇO Ltda., responsável por prestar os serviços
terceirizados, de caráter subsidiário, em atividade meio de manutenção preventiva e de assistência
técnica e administrativa nos terminais hidroviários dos municípios de Itacoatiara, Maués, Nhamundá,
Parintins, São Sebastião do Uatumã, Urucurituba, Urucará, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e
Itapiranga, lote 3, todos no estado do Amazonas, no âmbito da Administração de Hidrovias da
Amazônia Ocidental – AHIMOC. O reconhecimento refere-se aos serviços realizados no período de
2013 a 2014 e de 2014 a 2015.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$591.269,47 (quinhentos e noventa e um mil, duzentos e
sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), referente à repactuação de preços atinente ao
Contrato SR nº. 027/2012, firmado com a empresa COMSERVIÇO Ltda., responsável por prestar os
serviços terceirizados de suporte técnico, administrativo e operacional, em atividade meio, por
diversas categorias laborais, em caráter subsidiário, no âmbito da Administração de Hidrovias da
Amazônia Ocidental – AHIMOC. O reconhecimento refere-se aos serviços realizados nos exercícios
de 2014 e 2015.
Reconhecimento de dívida, no valor de R$1.524.822,98 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil,
oitocentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), referente à repactuação de preços atinente ao
Contrato SR nº. 010/2014, firmado com a empresa A. de C. Venturelli-EPP, responsável por prestar
os serviços terceirizados, de caráter subsidiário, em atividade meio, de manutenção preventiva e
assistência técnica e administrativa dos terminais hidroviários na região amazônica. O
reconhecimento refere-se aos serviços realizados no período de 2014 a 2015 e de 2015 a 2016.
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