EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 46ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 46ª Reunião, realizada no dia 14/11/2017, com início às 11 horas e 07 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Deliberação
Realização de licitação, sob a modalidade de pregão eletrônico, pelo regime de execução de
empreitada por preço unitário e com critério de julgamento por menor preço, objetivando contratar
empresa especializada para realizar a supervisão dos serviços componentes do Programa Nacional
de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, do Plano Nacional de Pesagem – PNP, do
Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV, além dos serviços relativos ao
127/DIREX
50611.005638/2016-92
Aprovado
monitoramento e inventário das faixas de domínio, no âmbito da Coordenação Geral de Operações
Rodoviárias – CGPERT/DIR, abrangendo toda a extensão da malha rodoviária sob jurisdição do
DNIT no estado de Mato Grosso. O valor orçado é de R$13.194.142,99 (treze milhões, cento e
noventa e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).
Termo aditivo para ratificação e substituição de Coordenador Setorial, referente ao Contrato nº.
1152/2014, firmado com o Consórcio ACCENTURE–DYNATEST, responsável por prestar
serviços técnicos especializados relativos ao assessoramento em gestão pública e engenharia
consultiva, para atuação nas áreas de planejamento e gestão, com o aprimoramento dos
261/DIR
50600.SEI/012015/2017-86
Aprovado
mecanismos de governança e gerenciamento das demandas dos empreendimentos e programas
previstos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, constantes dos Planos Plurianuais
2012-2015 e 2016-2019. A alteração em comento consiste na substituição da profissional Gabriella
Mota Brandão por Jeromy de Souto Martins, na função de Coordenador Setorial 4.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de
pagamento, em função da aceitação de projeto executivo, referente ao Contrato nº. TT-1118/2014,
firmado com o Consórcio SINAL NORTE, tendo como líder a empresa Sinalronda – Sinalização
Viária e Serviços Ltda., responsável por elaborar projetos básico e executivo de engenharia, e
266/DIR
50600.073909/2014-08
Aprovado
executar serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização
rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal,
nas rodovias BR-153/222/230/422/PA, lote 101.
Termo aditivo para suspensão de prazo, a partir de 13 de novembro de 2017, referente 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
270/DIR
50600.001884/2015-13
Aprovado
construir Postos Integrados Automatizados de Fiscalização – PIAF, no âmbito do Plano Nacional
de Pesagem – PNP, nas rodovias BR-259/262/381/ES.
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13/DIF

50600.010701/2015-51

Segundo termo aditivo para rerratificação e prorrogação de prazo, por mais trezentos e sessenta e
cinco dias consecutivos, referente ao Acordo de Cooperação Técnica nº. 819/2015, firmado com o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objetivo a doação de projetos executivos de
engenharia para transposição de linha férrea no município de Itaguaí/RJ.

Aprovado
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