EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 9ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 9ª Reunião, realizada no dia 2/3/2017, com início às 9 horas e 43 minutos, proferiu as seguintes deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/RO-AC 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 os serviços necessários à
23/DIREX
50600.021723/2017-16
Aprovado
realização das obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) relativos ao Programa
CREMA, na rodovia BR-364/RO. O orçamento é de R$98.487.688,54 (noventa e oito milhões,
quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
Delegação de competência plena e das responsabilidades decorrentes ao SR/PA para realizar
Audiência Pública, com o objetivo de promover licitação para realizar a contratação integrada de
25/DIREX
50600.021538/2017-13
Aprovado
empresa que elabore projetos básico e executivo e execute as obras de recuperação e restauração e
obras de arte especiais na rodovia BR-158/PA, subdivididas em dois lotes.
Termo aditivo para adequação de equipe e remanejamento dos quantitativos, com reflexo financeiro
negativo no montante de R$1.979,65 (mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos), referente ao Contrato nº. TT-329/2010-00, firmado com o Consórcio DYNATEST–
55/DIR
50600.009259/2009-71
Aprovado
CONTÉCNICA–PLANSERV–LENC, responsável por executar os serviços técnicos especializados
de apoio e assessoramento ao DNIT no gerenciamento do programa de obras de duplicação e
restauração da pista existente na rodovia BR-101/PE/AL/SE/BA, lote único.
Revogação da Portaria nº. 2.311, de 21 de dezembro de 2016, publicada no Boletim Administrativo
nº. 240, de 22 de dezembro de 2016, a qual estabelece os horários de funcionamento e de atendimento
10/DAF
50600.001632/2015-94 ao público das Superintendências Regionais e das Administrações Hidroviárias do DNIT nos estados;
Aprovado
e consequente edição de nova portaria sobre o mesmo assunto, contemplando, porém, as alterações
propostas quanto ao horário local de funcionamento da SR/CE.
Remoção de ofício do servidor Fabrício Fernandes Mamanny, ocupante do cargo de Analista
Retirado de
11/DAF
50600.002365/2017-34 Administrativo – Administrador, matrículas DNIT nº. 3261-1 e SIAPE nº. 1547152, da
Pauta
Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre para a Sede do DNIT, em Brasília/DF.
Pedido de aprovação da extinção da Unidade Local de Paraíso do Tocantins/TO e de criação de Retirado de
12/DAF
50600.000759/2016-77
Unidade Local na cidade de Palmas/TO.
Pauta
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