EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA COLEGIADA/DNIT – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22/12/2017.
A Diretoria Colegiada desta Autarquia se reuniu às 9:37 horas do dia 22/12/2017 e, durante Reunião Extraordinária, proferiu as seguintes deliberações:
Relato nº
Processo nº
Objeto
Deliberação
Instrução normativa, a qual visa regulamentar o procedimento de aplicação de sanções
administrativas e institui o rito do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade
158/DIREX
50600.069452/2014-29
Aprovado
– PAAR.
Proposta para descredenciamento de leiloeiro oficial, referente ao Edital nº. 796/2014,
aprovado pelo Relato nº. 27/2015/DIREX, apresentado na Reunião da Diretoria Colegiada nº.
159/DIREX
50600.040795/2013-21
Aprovado
07, de 9 de março de 2015, por motivo de interesse público, objetivando realizar novo
credenciamento de caráter mais abrangente.
Realização de licitação, objetivando contratar empresa especializada para elaborar Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, além de projeto básico de
engenharia relativo à implantação do novo complexo de oficinas ferroviárias, na área do pátio
ferroviário Rio Claro Novo, no município de Rio Claro/SP. O valor orçado é de
161/DIREX
50600.009605/2009-11
Aprovado
R$2.989.820,35 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte reais e
trinta e cinco centavos), e o prazo estabelecido será de sete meses de execução e de doze
meses de vigência.
Termos aditivos para prorrogação de prazo por mais doze meses, referentes aos Contratos nº.
906 e 922/2015, firmados com a empresa Fortaleza Serviços Empresariais Ltda., responsável
por prestar serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e copeiragem no
100/DAF
50600.058184/2013-39
Aprovado
DNIT, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes, materiais e o
emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e
quantitativos previstos no termo de referência.
Primeiro termo aditivo para prorrogação de prazo por mais doze meses, referente ao Contrato
nº. 915/2016, firmado com a empresa Linkcon Ltda., responsável por prestar serviços de
101/DAF
50600.052343/2016-34
Aprovado
implantação de processo digital na Sede do DNIT, em Brasília/DF.
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