EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT
A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 4ª Reunião, realizada no dia 27/1/2017, com início às 7 horas e 30 minutos, proferiu as
deliberações:
Relato nº.
Processo nº.
Objeto
Acordo de Cooperação Técnica, incluindo o respectivo Plano de Trabalho, a ser firmado com o
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, objetivando a cessão de direito de uso do
05/DIREX
50600.007823/2017-21
software Sistema Eletrônico de Informações – SEI, visando sua implementação no DNIT para a
realização da gestão de processos administrativos e documentos em meio eletrônico.
Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 504/2016-00, objetivando contratar empresa para prestar serviços de
apoio às atividades na sede, nas bases operacionais e em toda a área sob jurisdição da Administração
10/DIREX
50608.002258/2016-55 da Hidrovia do Paraná – AHRANA. Os serviços em comento são representados por atividades
materiais acessórias, instrumentais ou complementares, e por assuntos que constituem área de
competência legal da AHRANA. A licitante vencedora foi a empresa Limpadora Califórnia Ltda.,
pelo valor de R$1.880.932,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, novecentos e trinta e dois reais).
Remoção de ofício por interesse da Administração, com mudança de sede para a Coordenação do
Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR, no estado do Rio de Janeiro. Os servidores a serem
removidos são: John Glennedy Bezerra Gurgel, matrículas DNIT nº. 4378 e SIAPE nº. 1769802,
03/DAF
50600.051145/2016-53 lotado na SR/RN; Janssen Moratori, matrículas DNIT nº. 5585 e SIAPE nº. 2233755, lotado na
SR/RO-AC; Nelson Wargha Filho, matrículas DNIT nº. 3714 e SIAPE nº. 1572255, lotado na SR/CE;
Gerson Riva Tavares de Araújo, matrículas DNIT nº. 3033 e SIAPE nº. 11156964, lotado na SR/AM;
e Francisco Magalhães Dias, matrículas DNIT nº. 5600 e SIAPE nº. 1767631, lotado na SR/RS.
Remoção de ofício, para a SR/PE, do servidor Johnatan Bezerra de Melo, matrículas DNIT nº. 4493 e
04/DAF
50604.005156/2016-21 SIAPE nº. 2062282, ocupante do cargo de Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes,
lotado atualmente na SR/RN.
Inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, objetivando
contratar a empresa ILOS/LGSC – Instituto de Logística e Supply Chain Ltda., para fornecer um
05/DAF
50600.055033/2016-71 exemplar da Coleção Panorama ILOS no formato PACOTE (relatórios eletrônico e impresso),
visando suprir as necessidades da Diretoria Executiva. O valor será de R$4.750,00 (quatro mil,
setecentos e cinquenta reais).
Remoção de ofício, para a SR/SE, do servidor Lucas de Jesus Parente, matrículas DNIT nº. 5173 e
06/DAF
50621.000006/2017-02
SIAPE nº. 1995638, ocupante do cargo de Analista Administrativo, lotado atualmente na SR/AL.
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