EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA COLEGIADA/DNIT – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28/12/2017.
A Diretoria Colegiada desta Autarquia se reuniu às 9:45 horas do dia 28/12/2017 e, durante Reunião Extraordinária, proferiu as seguintes deliberações:
Relato nº
Processo nº
Objeto
Deliberação
Autorização para realizar licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico, com critério de
julgamento menor preço, pelo regime de execução de empreitada por preço unitário,
objetivando contratar empresa para prestar serviços técnicos especializados relativos às
inspeções em obras de arte especiais, subdivididos em 2 lotes, a saber: Lote 1 - abrangendo os
estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe e Tocantins; e Lote 2 - abrangendo os estados do Acre, Amazonas,
164/DIREX
50600.015988/2017-77
Aprovado
o Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Os valores orçados são de R$13.347.080,66 (treze milhões, trezentos e quarenta e sete mil,
oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o Lote 1, e R$14.105.928,61 (catorze milhões,
cento e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) para o Lote 2.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de
pagamento em função da aceitação do projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT474/2013, firmado com a empresa SINALTA PROPISTA Sinalização, Segurança e
Comunicação Visual Ltda., responsável por elaborar projetos básico e executivo de
318/DIR
50600.021665/2013-99
Aprovado
engenharia e executar serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de
segurança e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização
Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR-174/163/070/MT, lote 10.
Termo aditivo para supressão de serviços, restituição de seis dias de prazo e prorrogação de
prazo por mais vinte e um meses, ficando assim um total de vinte e um meses e seis dias
consecutivos de prazo, atinente ao Contrato nº. TT-123/2015, firmado com o Consórcio
RODOPESO II, tendo como líder a empresa SITRAN Sinalização de Trânsito Industrial
Ltda., responsável por elaborar projetos de engenharia e construir Postos Integrados
319/DIR
50600.001884/2015-13
Aprovado
Automatizados de Fiscalização – PIAF, no âmbito do Plano Nacional de Pesagem – PNP, nas
rodovias BR-259/262/381/ES. A citada supressão de serviços é referente à terraplenagem e
serviços afins dos PIAF. O impacto no custo será de R$1.963.741,14 (um milhão, novecentos
e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais e catorze centavos).
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103/DAF

50600.084771/2013-83

093/DAQ

50600.004338/2015-34

Segundo termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais quatro meses, passando seu
vencimento de 8 de janeiro de 2018 para 8 de maio de 2018, atinente ao Termo de Execução
Descentralizada nº. 431/2015, firmado com a Universidade Federal do Pará – UFPA, cujo
objeto é o mapeamento de competências, avaliação de clima organizacional, capacitação de
servidores na metodologia e cessão do Sistema de Gerenciamento do Mapeamento de
Competências – GESTCOM.
Nono termo aditivo para prorrogação de prazo, por mais cento e oitenta dias, referente ao
Contrato nº. 561/2015-DAQ/DNIT, firmado com o Consórcio LAGHI–PETCON, responsável
por executar os serviços de consultoria técnica relativos à elaboração de Estudos de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e os projetos básico e executivo de
engenharia concernentes à sinalização de margem, ao balizamento, à dragagem e ao
derrocamento na Hidrovia do Amazonas.

Aprovado

Aprovado
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