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ABERTURA DA SESSÃO: Às dezoito horas do dia vinte e seis de janeiro do ano de 1 
dois mil e dezesseis, na Sala de Reuniões Conselheiro Bruno Linck, oitavo andar do 2 
Edifício ENGº JOSÉ BAPTISTA PEREIRA, sede do DAER/RS, sito na Av. Borges 3 
de Medeiros, número mil quinhentos e cinquenta e cinco, nesta cidade de Porto 4 
Alegre, reúne-se o Conselho Rodoviário do DAER/RS. Satisfeito o “quorum 5 
regimental” o Presidente Roberto Augusto Kruel Niederauer, declara abertos os 6 
trabalhos. LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA: O Presidente Roberto Augusto 7 
Kruel Niederauer, submete à apreciação do Colegiado a Ata da Sessão nº 2.867, 8 
realizada em 22 de dezembro de 2.015, sendo a mesma aprovada, pela 9 
unanimidade das representações presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10 
ORDEM DO DIA: DAER-24351.04.35/14-5-CR-10.670/15 – que versa sobre o 11 
Convênio a ser celebrado entre o DAER/RS e a Associação Rede de Qualidade 12 
do Rio Grande do Sul (RQSUL). O Conselheiro Frank Edward Cranston 13 
Woodhead solicita vistas do expediente ao Presidente Roberto Augusto Kruel 14 
Niederauer. O mesmo, após ouvir todos os seus pares, decide conceder o pedido 15 
de vistas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 16 
DAER-039971.0435/15-9-CR-10.712/16 – que versa sobre a apreciação das 17 
Demonstrações Contábeis referentes ao Balancete Mensal do DAER/RS, 18 
correspondente ao mês de outubro de 2015. Relata a matéria o Conselheiro Frank 19 
Edward Cranston Woodhead, representante da FETRANSUL, que faz ampla, 20 
abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos 21 
os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 22 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 23 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 24 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO os elementos 25 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5528/16, do 26 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 27 
Comissão de Controle no Parecer nº 18, CONSIDERANDO a exposição e o parecer 28 
proferidos  pelo  Conselheiro  Frank  Edward Cranston Woodhead,  Relator,  cujos 29 

fundamentos acolhem  por  unanimidade,  RESOLVE: 1º)- aprovar os Relatórios 30 
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da Execução Orçamentária, da Receita Realizada e do Balancete Mensal do 32 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER/RS, referente ao 33 
mês de outubro de 2015. 2º)- submete a matéria à elevada consideração do 34 
Senhor Secretário dos Transportes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 35 
DAER-014630.0435/15-5-CR-10.640/15 – que versa sobre a celebração de 36 
Contrato de Locação, de um imóvel na cidade de Santa Maria/RS, destinado à 37 
utilização pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Relata a matéria o 38 
Conselheiro Frank Edward Cranston Woodhead, representante da FETRANSUL, 39 
que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o 40 
relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da 41 
matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, 42 
na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da 43 
matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, 44 
CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os 45 
termos da Resolução nº 5372/15, do Conselho de Administração, favorável à 46 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 506, 47 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Frank 48 
Edward Cranston Woodhead, Relator, cujos fundamentos acolhem por 49 

unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5372/15, do Conselho de 50 

Administração do DAER/RS que é favorável à autorização da celebração de 51 
Contrato de Locação entre o DAER/RS e o Sr. Francisco Baracchini Hubner, 52 
cujo objeto é a locação do imóvel localizado na Av. João Luiz Pozzobom, nº 1498, 53 
loja 101, na cidade de Santa Maria/RS, com área total de 193,59 m², para 54 
utilização pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, pelo período de 12 55 
(doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses, conforme consta às fls.02 à 56 
05, do presente expediente, no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos 57 
e no relato, inclusos no processo nº 14630.0435/15.5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 58 
DAER-01188.1835/97-3-CR-10.696/15 – que versa sobre o pedido formulado pela 59 
Superintendência de Estudos e Projetos, no sentido de que seja autorizada a 60 
Rescisão do Contrato PJ/CD/163/97, celebrado entre o DAER/RS e a empresa 61 
Magna Engenharia Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro Frank Edward Cranston 62 
Woodhead, representante da FETRANSUL, que faz ampla, abrangente e detalhada 63 
exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos 64 
necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros 65 
presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 66 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 67 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico 68 
Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos 69 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5556/15, do 70 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 71 
Comissão de Controle no Parecer nº 630, CONSIDERANDO a exposição e o 72 
parecer proferidos pelo Conselheiro Frank Edward Cranston Woodhead, Relator,  73 

cujos  fundamentos  acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a 74 

Resolução nº 5556/15, do Conselho de Administração do DAER/RS que é 75 
favorável à autorização da lavratura de Termo de Rescisão do Contrato 76 
PJ/CD/163/97, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Magna Engenharia Ltda., 77 
fulcro no Art. 78, inciso “XII”, da Lei Federal nº 8.666/93, tudo como consta no 78 
parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e no Relato, inclusos no 79 
processo nº 001188.1835/97.3.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 80 
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DAER-20482.1835/97-7-CR-10.700/15 – que versa sobre o pedido formulado pela 83 
Superintendência de Estudos e Projetos, no sentido de que seja autorizada a 84 
Rescisão do Contrato PJ/CD/376/98, celebrado entre o DAER/RS e a empresa 85 
Bourscheid Engenharia Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro Frank Edward 86 
Cranston Woodhead, representante da FETRANSUL, que faz ampla, abrangente e 87 
detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os 88 
esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 89 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 90 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 91 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do 92 
Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os 93 
elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 94 
5564/15, do Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e 95 
manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 640, CONSIDERANDO a 96 
exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Frank Edward Cranston 97 

Woodhead, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: 98 

homologar a Resolução nº 5564/15, do Conselho de Administração do 99 
DAER/RS que é favorável à autorização da lavratura de Termo de Rescisão do 100 
Contrato PJ/CD/376/98, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Bourscheid 101 
Engenharia Ltda., fulcro no Art. 78, inciso “XII”, da Lei Federal nº 8.666/93, tudo 102 
como consta no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e no Relato, 103 
inclusos no processo nº 020482.1835/97.7.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 104 
DAER-37913.0435/15-9-CR-10.715/16 – que versa sobre a solicitação da 105 
Prefeitura Municipal de Vale do Sol, no sentido de que seja autorizada a 106 
prorrogação de prazo do Convênio nº AJ/065/10, celebrado com o DAER/RS. 107 
Relata a matéria o Conselheiro Frank Edward Cranston Woodhead, representante 108 
da FETRANSUL, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em 109 
pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 110 
entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 111 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 112 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 113 
DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico Eng. Manoel 114 
João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos constantes do 115 
processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5654/16, do Conselho de 116 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 117 
Controle no Parecer nº 36, CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 118 
pelo Conselheiro Frank Edward Cranston Woodhead, Relator, cujos fundamentos 119 

acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5654/16, do 120 

Conselho de Administração do DAER/RS que é favorável à autorização da 121 
lavratura de Termo Aditivo ao Convênio nº AJ/065/10, celebrado entre o 122 
DAER/RS e a Prefeitura Municipal de Vale do Sol, para execução dos serviços 123 
constantes no objeto do Convênio, devendo constar no aludido Termo Aditivo a 124 
prorrogação do prazo do referido Convênio para a data de 31 de agosto de 2016, 125 
sob fundamento legal do Art. 57, § 1º, inciso “II”, da Lei nº 8.666/93, conforme 126 
justificativas, parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e o Relato, 127 
inclusos no processo nº 37913.0435/15.9.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 128 
DAER-19662.0435/15-2-CR-10.675/15 – que versa sobre a readequação dos 129 
quantitativos, a inclusão de preços novos e aumento do valor do Contrato nº 130 
AJ/TP/069/14,    celebrado   entre   o   DAER/RS    e   o   Consórcio    Carpenedo- 131 
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Construmamp-Conterra. Relata a matéria o Conselheiro Emídio Marques 134 
Ferreira, representante da SERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada 135 
exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos 136 
necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros 137 
presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 138 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 139 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico 140 
Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos 141 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5585/16, do 142 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 143 
Comissão de Controle no Parecer nº 01, CONSIDERANDO a exposição e o parecer 144 
proferidos pelo Conselheiro Emídio Marques Ferreira, Relator, cujos fundamentos 145 

acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5585/16, do 146 

Conselho de Administração do DAER/RS que é favorável à retificação parcial da 147 
Resolução nº 5515, do dia 30 de novembro de 2015, do Conselho de 148 
Administração, para que conste onde se lê o valor do teto contratual de 149 
R$37.579.789,77 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e nove mil, 150 
setecentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), leia-se 151 
R$37.670.124,22 (trinta e sete milhões, seiscentos e setenta mil, cento e vinte e 152 
quatro reais e vinte e dois centavos), tendo em vista informação da DIR às 153 
fls.687/688, mantendo-se inalterados e ratificados os demais termos da citada 154 
Resolução, conforme parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e Relato 155 
inclusos no processo nº 19662.0435/15.2.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 156 
DAER-37814.0435/13-7-CR-10.714/16 – que versa sobre a substituição de pedreira 157 
do contrato PJ/TP/197/98, celebrado entre o DAER/RS e o Consórcio Brita 158 
PortoAlegrense/Construtora Tedesco. Relata a matéria o Conselheiro Emídio 159 
Marques Ferreira, representante da SERGS, que faz ampla, abrangente e 160 
detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os 161 
esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 162 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 163 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 164 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do 165 
Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os 166 
elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 167 
5652/16, do Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e 168 
manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 38, CONSIDERANDO a 169 
exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Emídio Marques Ferreira, 170 

Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a 171 

Resolução nº 5652/16, do Conselho de Administração do DAER/RS que é 172 
favorável à substituição de pedreira do contrato PJ/TP/197/98, celebrado entre o 173 
DAER/RS e o Consórcio Brita PortoAlegrense/Construtora Tedesco, sem 174 
repercussão financeira, fulcro no Decreto Estadual nº 51.221/2014, de acordo 175 
com as justificativas, o parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e o 176 
Relato, inclusos no processo nº 37814.0435/13.7.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 177 
DAER-33658.0435/15-6-CR-10.713/16 – que versa sobre a readequação dos 178 
quantitativos, sem aumento do valor do Contrato nº AJ/CD/048/13, celebrado entre 179 
o DAER/RS e a empresa Beck de Souza Engenharia Ltda.. Relata a matéria o 180 
Conselheiro Emídio Marques Ferreira, representante da SERGS, que faz ampla, 181 
abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos 182 
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os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 185 
demais Conselheiros presentes. Segue-se  ampla  discussão,  na qual  os Senhores 186 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 187 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do 188 
Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os 189 
elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 190 
5610/16, do Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e 191 
manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 25, CONSIDERANDO a 192 
exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Emídio Marques Ferreira, 193 

Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a 194 

Resolução nº 5610/16, do Conselho de Administração do DAER/RS que é 195 
favorável à autorização da lavratura de Termo Aditivo ao Contrato nº 196 
AJ/CD/048/13, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Beck de Souza 197 
Engenharia Ltda., para execução dos serviços constantes no objeto do Contrato, 198 
devendo constar no aludido Termo Aditivo o que segue: a readequação de 199 
quantitativos, sem alteração de valor, sob o fundamento legal do Art. 65, inciso “I”, 200 
alínea “b”, e § 1º, da lei Federal nº 8.666/93, conforme justificativas, parecer da 201 
Superintendência de Assuntos Jurídicos e Relato, inclusos no processo nº 202 
33658.0435/15.6.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 203 
DAER-21781.0435/15-0-CR-10.711/16 – que versa sobre a readequação dos 204 
quantitativos, a inclusão de preços novos e aumento do valor do Contrato nº 205 
PJ/TP/157/98, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Mottola Mineração e 206 
Construção Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro Emídio Marques Ferreira, 207 
representante da SERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do 208 
assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao 209 
perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 210 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 211 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 212 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico 213 
Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos 214 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5617/16, do 215 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 216 
Comissão de Controle no Parecer nº 14, CONSIDERANDO a exposição e o parecer 217 
proferidos pelo Conselheiro Emídio Marques Ferreira, Relator, cujos fundamentos 218 

acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5617/16, do 219 

Conselho de Administração do DAER/RS que é favorável à retificação parcial 220 
da resolução nº 5548, do dia 14 de dezembro de 2015, do Conselho de 221 
Administração, para suprimir o trecho “aumento do valor contratual”, devendo 222 
constar apenas o que segue: “a inclusão de preços novos com a readequação 223 
de quantitativos e sem repercussão financeira”, tendo em vista informação da 224 
SCR e da SAJ à fl. 123, mantendo-se inalterados e ratificados os demais termos da 225 
citada Resolução, conforme parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e 226 
Relato inclusos no processo nº 21781.0435/15.0.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 227 
DAER-19661.0435/15-0-CR-10.679/16 – que versa sobre a readequação dos 228 
quantitativos, a inclusão de preços novos e aumento do valor do Contrato nº 229 
PJ/TP/075/14, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Carpenedo & Cia Ltda. 230 
Relata a matéria o Conselheiro Emídio Marques Ferreira, representante da 231 
SERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. 232 
Após   o   relato,   presta    todos   os    esclarecimentos    necessários   ao    perfeito  233 
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entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 236 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 237 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 238 
DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico Eng. Manoel 239 
João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos constantes do 240 
processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5584/16, do Conselho de 241 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 242 
Controle no Parecer nº 02, CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 243 
pelo Conselheiro Emídio Marques Ferreira, Relator, cujos fundamentos acolhem 244 

por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5584/16, do Conselho 245 

de Administração do DAER/RS que é favorável à retificação parcial da 246 
Resolução nº 5514, do dia 30 de novembro de 2015, do Conselho de 247 
Administração, para que conste onde se lê o valor do teto contratual de 248 
R$12.087.000,39 (doze milhões, oitenta e sete mil reais e trinta e nove 249 
centavos), leia-se R$12.092.481,27 (doze milhões, noventa e dois mil, 250 
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), tendo em vista 251 
informação da DIR às fls.936/937, mantendo-se inalterados e ratificados os 252 
demais termos da citada resolução, conforme parecer da Superintendência de 253 
Assuntos Jurídicos e relato inclusos no processo nº 19661.0435/15.0.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 254 
DAER-21182.0435/15-3-CR-10.717/16 – que versa sobre a contratação da empresa 255 
HM Serviços de Limpeza Ltda. – ME, para prestação de serviço mensal de 256 
monitoramento eletrônico 24 horas por dia, com pronto atendimento às 257 
ocorrências, incluindo equipamentos novos com 39 pontos sensores, 01 ponto ativo 258 
e duas centrais de alarmes e assistência técnica dos alarmes para sede da 5ª SR-259 
Cruz Alta. Relata a matéria o Conselheiro João Fortini Albano, representante da 260 
Escola de Engenharia - UFRGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição 261 
do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários 262 
ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 263 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 264 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 265 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico 266 
Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos 267 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5618/16, do 268 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 269 
Comissão de Controle no Parecer nº 34, CONSIDERANDO a exposição e o parecer 270 
proferidos pelo Conselheiro João Fortini Albano, Relator, cujos fundamentos 271 

acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5618/16, do 272 

Conselho de Administração do DAER/RS que é favorável à autorização da 273 
contratação da empresa HM Serviços de Limpeza Ltda. – ME, para prestação de 274 
serviço mensal de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, com pronto 275 
atendimento às ocorrências, incluindo equipamentos novos com 39 pontos 276 
sensores, 01 ponto ativo e duas centrais de alarmes e assistência técnica dos 277 
alarmes para a sede da 5ª SR-Cruz Alta, pelo valor de R$6.600,00 (seis mil e 278 
seiscentos reais), com base no Art. 24, inciso “II”, da Lei Federal nº 8.666/93, 279 
conforme justificativas, parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e o 280 
Relato, inclusos no processo nº 21182.0435/15.3.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 281 
DAER-24249.04.35/15-5-CR-10.686/15 – que versa sobre a proposta de 282 
municipalização, em favor do município de Alto Feliz, do trecho urbano da VRS-283 
826, entre os Km 5+600 e 7+600. O Conselheiro João Fortini Albano solicita baixar  284 
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o presente expediente em diligência para que seja feita consulta à Equipe de 287 
Cadastro/SPR, para informar e contabilizar no que se refere às interferências com o 288 
SRE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 289 
DAER-23037.0435/15-4-CR-10.709/16 – que versa sobre a solicitação de 290 
formalização de Convênio a ser celebrado entre o DAER/RS e a Prefeitura de Rio 291 
Grande. Relata a matéria o Conselheiro João Fortini Albano, representante da 292 
Escola de Engenharia - UFRGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição  293 
do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários 294 
ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 295 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 296 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 297 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico 298 
Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos 299 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5607/16, do 300 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 301 
Comissão de Controle no Parecer nº 24, CONSIDERANDO a exposição e o parecer 302 
proferidos pelo Conselheiro João Fortini Albano, Relator, cujos fundamentos 303 

acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5607/16, do 304 

Conselho de Administração do DAER/RS que é favorável à celebração de 305 
Convênio entre o DAER/RS e a Prefeitura de Rio Grande, visando a construção de 306 
uma pista de utilização compartilhada entre pedestres e ciclistas no canteiro central 307 
da ERS-734, no trecho entre o Arroio Bolacha e a Rua São Borja (Km 0 a 2,5), sem 308 
qualquer contrapartida financeira por parte do DAER/RS; tudo como consta nas 309 
justificativas, no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e no 310 
Relato, inclusos no processo nº 23037.0435/15.4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 311 
DAER-37970.0435/15-1-CR-10.698/15 – que versa sobre a solicitação da 6ª SR-312 
Passo Fundo no sentido de que seja autorizada a baixa contábil de bens 313 
considerados inservíveis, relacionados à folha 02 do presente expediente. Relata a 314 
matéria o Conselheiro Airam Ferreira Borges, representante da FETERGS, que 315 
faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, 316 
presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria 317 
por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual 318 
os Senhores Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria 319 
em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a 320 
manifestação do Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, 321 
CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os 322 
termos da Resolução nº 5530/15, do Conselho de Administração, favorável à 323 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 638, 324 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Airam 325 
Ferreira Borges, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, 326 

RESOLVE: homologar a Resolução nº 5530/15, do Conselho de 327 

Administração do DAER/RS que é favorável à autorização da baixa contábil de 328 
bens considerados inservíveis pertencentes à 6ª SR-Passo Fundo, relacionados à 329 
folha 02 do presente expediente, devendo permanecer em carga da 6ª SR-Passo 330 
Fundo até a conclusão do processo de desfazimento a ser definido pela 331 
administração do DAER/RS, conforme as informações e o relato, inclusos no 332 
processo nº 37970.0435/15.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 333 
DAER-24631.0435/15-4-CR-10.697/15 – que versa sobre a solicitação da 6ª SR-334 
Passo   Fundo   no   sentido   de   que  seja  autorizada  a  baixa  contábil  de  bens  335 
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considerados inservíveis, relacionados à folha 02 do presente expediente. Relata a 338 
matéria o Conselheiro Airam Ferreira Borges, representante da FETERGS, que 339 
faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, 340 
presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria 341 
por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual 342 
os Senhores Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria 343 
em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a 344 
manifestação do Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, 345 
CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os 346 
termos da Resolução nº 5560/15, do Conselho de Administração, favorável à 347 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 636,  348 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Airam 349 
Ferreira Borges, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, 350 

RESOLVE: homologar a Resolução nº 5560/15, do Conselho de 351 

Administração do DAER/RS que é favorável à autorização da baixa contábil de 352 
bens considerados inservíveis pertencentes à 6ª SR-Passo Fundo, relacionados à 353 
folha 02 do presente expediente, devendo permanecer em carga da 6ª SR-Passo 354 
Fundo até a conclusão do processo de desfazimento a ser definido pela 355 
administração do DAER/RS, conforme as informações e o relato, inclusos no 356 
processo nº 24631.0435/15.4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 357 
DAER-009245.0435/15-8-CR-10.593/15 – que versa sobre a revogação da 358 
Resolução nº 5178, que autorizou a readequação de quantitativos e a elevação do 359 
valor do Contrato AJ/CD/043/13, celebrado entre o DAER/RS e a empresa 360 
Uniserv-União de Serviços Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro Airam Ferreira 361 
Borges, representante da FETERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada 362 
exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos 363 
necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros 364 
presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 365 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 366 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico 367 
Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos 368 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5560/16, do 369 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 370 
Comissão de Controle no Parecer nº 26, CONSIDERANDO a exposição e o parecer 371 
proferidos pelo Conselheiro Airam Ferreira Borges, Relator, cujos fundamentos 372 

acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5560/16, do 373 

Conselho de Administração do DAER/RS que revoga a Resolução nº 5178, do 374 
mesmo Conselho, referente ao aditamento do Contrato AJ/CD/043/13, celebrado 375 
entre o DAER/RS e a empresa Uniserv-União de Serviços Ltda., tendo em vista 376 
que a contratada manifestou o não interesse na prorrogação do contrato, tudo 377 
conforme o parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e no Relato, 378 
inclusos no processo nº 009245.0435/15.8.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 379 
DAER-39784.0435/15-2-CR-10.699/15 – que versa sobre a solicitação da 13ª SR-380 
Erechim no sentido de que seja autorizada a baixa contábil de bem imóvel 381 
considerado inservível, relacionado à folha 02 do presente expediente. Relata a 382 
matéria o Conselheiro Airam Ferreira Borges, representante da FETERGS, que 383 
faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, 384 
presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria 385 
por parte  dos  demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual  386 
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os Senhores Conselheiros  trocam  considerações  e opiniões a respeito da matéria  389 
em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a 390 
manifestação do Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, 391 
CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os 392 
termos da Resolução nº 5531/15, do Conselho de Administração, favorável à 393 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 637, 394 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Airam 395 
Ferreira Borges, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, 396 

RESOLVE: homologar a Resolução nº 5531/15, do Conselho de 397 

Administração do DAER/RS que autorizou a baixa contábil de bem imóvel 398 
considerado inservível pertencente à 13ª SR-Erechim, relacionado à folha 02 do 399 
presente expediente, devendo permanecer em carga da 13ª SR-Erechim até a 400 
conclusão do processo de desfazimento a ser definido pela administração do 401 
DAER/RS, conforme as informações e o relato, inclusos no processo nº 402 
39784.0435/15.2.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 403 
DAER-20651.1835/04-5-CR-10.704/16 – que versa sobre o pedido formulado pela 404 
Superintendência de Estudos e Projetos, no sentido de que seja autorizada a 405 
Rescisão do Contrato PJ/CD/068/05, celebrado entre o DAER/RS e a Associação 406 
Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul. Relata a matéria o Conselheiro Airam Ferreira 407 
Borges, representante da FETERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada 408 
exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos 409 
necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros 410 
presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 411 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 412 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico 413 
Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos 414 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5580/15, do 415 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 416 
Comissão de Controle no Parecer nº 07, CONSIDERANDO a exposição e o parecer 417 
proferidos pelo Conselheiro Airam Ferreira Borges, Relator, cujos fundamentos 418 

acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5580/15, do 419 

Conselho de Administração do DAER/RS que autorizou a lavratura de Termo de 420 
Rescisão Amigável do Contrato PJ/CD/068/05, celebrado entre o DAER/RS e a 421 
Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul, fulcro no Art. 79, inciso “II”, da 422 
Lei Federal nº 8.666/93, tudo como consta no parecer da Superintendência de 423 
Assuntos Jurídicos e no Relato, inclusos no processo nº 020651.1835/04.5.-.-.-.-.-.-.- 424 
DAER-11044.0435/10-6-CR-10.695/15 – que versa sobre a Rescisão do Convênio 425 
AJ/011/09, celebrado entre o DAER/RS e a prefeitura de Bozano. Relata a matéria 426 
o Conselheiro Airam Ferreira Borges, representante da FETERGS, que faz ampla, 427 
abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos 428 
os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 429 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 430 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 431 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do 432 
Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os 433 
elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 434 
5538/15, do Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e 435 
manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 629, CONSIDERANDO a 436 
exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Airam Ferreira Borges, Relator, 437 
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cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a 440 

Resolução nº 5538/15, do Conselho de Administração do DAER/RS que 441 
autorizou a lavratura de Termo de Rescisão Amigável do Convênio AJ/011/09, 442 
celebrado entre o DAER/RS e a prefeitura de Bozano, uma vez que há previsão 443 
legal e contratual (Cláusula 10 da minuta de convênio anexada às fls.02/04), de 444 
acordo com as justificativas, o parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e 445 
Relato, inclusos no processo nº 11044.0435/10.6.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 446 
DAER-29838.0435/14-8-CR-10.708/16 – que versa sobre o pedido formulado pela 447 
Superintendência de Estudos e Projetos, no sentido de que seja autorizada a 448 
Rescisão do Contrato PJ/CD/370/98, celebrado entre o DAER/RS e a empresa 449 
EPT – engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A. Relata a matéria o Conselheiro 450 
Luiz Fernando de Oliveira Nunes, representante da FARSUL, que faz ampla, 451 
abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos 452 
os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 453 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 454 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 455 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do 456 
Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os 457 
elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 458 
5581/15, do Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e 459 
manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 10, CONSIDERANDO a 460 
exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira 461 

Nunes, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: 462 

homologar a Resolução nº 5581/15, do Conselho de Administração do 463 
DAER/RS que autorizou a lavratura de Termo de Rescisão Amigável do Contrato 464 
PJ/CD/370/98, celebrado entre o DAER/RS e a empresa EPT – Engenharia e 465 
Pesquisas Tecnológicas S/A, fulcro no Art. 79, inciso “II”, da lei Federal nº 466 
8.666/93, tudo como consta no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos 467 
e no Relato, inclusos no processo nº 29838.0435/14.8.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 468 
DAER-29555.0435/14-9-CR-10.707/16 – que versa sobre o pedido formulado pela 469 
Superintendência de Estudos e Projetos, no sentido de que seja autorizada a 470 
Rescisão do Contrato PJ/CD/165/02, celebrado entre o DAER/RS e a empresa 471 
Hidrosul Saneamento Hidrologia Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro Luiz 472 
Fernando de Oliveira Nunes, representante da FARSUL, que faz ampla, 473 
abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos 474 
os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 475 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 476 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 477 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do 478 
Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os 479 
elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 480 
5577/15, do Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e 481 
manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 05, CONSIDERANDO a 482 
exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira 483 

Nunes, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: 484 

homologar a Resolução nº 5577/15, do Conselho de Administração do 485 
DAER/RS que autorizou a lavratura de Termo de Rescisão do Contrato 486 
PJ/CD/165/02,  celebrado   entre  o DAER/RS e a empresa Hidrosul  Saneamento e 487 
Hidrologia Ltda., fulcro no Art. 78,  inciso “XII”,  da  lei Federal nº 8.666/93,  tudo 488 
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como consta no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e no Relato, 491 
inclusos no processo nº 29555.0435/14.9.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 492 
DAER-37311.1835/01-6-CR-10.706/16 – que versa sobre o pedido formulado pela 493 
Superintendência de Estudos e Projetos, no sentido de que seja autorizada a 494 
Rescisão do Contrato PJ/CD/134/02, celebrado entre o DAER/RS e a empresa 495 
Ambiental – Projetos de Engenharia e Geologia. Relata a matéria o Conselheiro 496 
Luiz Fernando de Oliveira Nunes, representante da FARSUL, que faz ampla, 497 
abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos 498 
os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 499 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 500 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 501 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do 502 
Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os 503 
elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 504 
5576/15, do Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e 505 
manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 06, CONSIDERANDO a 506 
exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira 507 

Nunes, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: 508 

homologar a Resolução nº 5576/15, do Conselho de Administração do 509 
DAER/RS que autorizou a lavratura de Termo de Rescisão do Contrato 510 
PJ/CD/134/02, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Ambiental – Projetos de 511 
Engenharia e Geologia, fulcro no Art. 78, inciso “XII”, da Lei Federal nº 512 
8.666/93, tudo como consta no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos 513 
e no Relato, inclusos no processo nº 37311.1835/01.6.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 514 
DAER-02186.1835/02-9-CR-10.705/16 – que versa sobre o pedido formulado pela 515 
Superintendência de Estudos e Projetos, no sentido de que seja autorizada a 516 
Rescisão do Contrato PJ/CD/119/02, celebrado entre o DAER/RS e a empresa 517 
Minerar Consultoria e Projetos Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro Luiz 518 
Fernando de Oliveira Nunes, representante da FARSUL, que faz ampla, 519 
abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos 520 
os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 521 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 522 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 523 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do 524 
Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os 525 
elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução 526 
nº5575/15, do Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e 527 
manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 08, CONSIDERANDO a 528 
exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira 529 

Nunes, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: 530 

homologar a Resolução nº 5575/15, do Conselho de Administração do 531 
DAER/RS que autorizou a lavratura de Termo de Rescisão do Contrato 532 
PJ/CD/119/02, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Minerar Consultoria e 533 
Projetos Ltda., fulcro no Art. 78, inciso “XII”, da Lei Federal nº 8.666/93, tudo 534 
como consta no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e no Relato, 535 
inclusos no processo nº 02186.1835/02.9.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 536 
DAER-012593.1835/91-9-CR-10.694/15 – que versa sobre o pedido formulado pela 537 
Superintendência de Estudos e Projetos,  no  sentido  de  que  seja  autorizada a 538 
Rescisão do Contrato PJ/CD/182/90, celebrado entre  o  DAER/RS e o Consórcio 539 
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STE-Icoplan. Relata a matéria o Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira Nunes, 542 
representante da FARSUL, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do 543 
assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao 544 
perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 545 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 546 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 547 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do Assessor Técnico 548 
Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos 549 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5536/15, do 550 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 551 
Comissão de Controle no Parecer nº 631, CONSIDERANDO a exposição e o 552 
parecer proferidos pelo Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira Nunes, Relator, 553 

cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a 554 

Resolução nº 5536/15, do Conselho de Administração do DAER/RS que 555 
autorizou a lavratura de Termo de Rescisão do Contrato PJ/CD/182/90, celebrado 556 
entre o DAER/RS e o Consórcio STE-Icoplan, fulcro no Art. 78, inciso “XII”, da 557 
Lei Federal nº 8.666/93, tudo como consta no parecer da Superintendência de 558 
Assuntos Jurídicos e no Relato, inclusos no processo nº 012593.1835/91.9.-.-.-.-.-.-.- 559 
DAER-06178.1835/97-8-CR-10.702/16 – que versa sobre o pedido formulado pela 560 
Superintendência de Estudos e Projetos, no sentido de que seja autorizada a 561 
Rescisão do Contrato PJ/CD/071/98, celebrado entre o DAER/RS e a empresa 562 
STE – Serviços Técnicos de Engenharia S/A. Relata a matéria o Conselheiro 563 
Luiz Fernando de Oliveira Nunes, representante da FARSUL, que faz ampla, 564 
abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos 565 
os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 566 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 567 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 568 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO a manifestação do 569 
Assessor Técnico Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os 570 
elementos constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 571 
5578/15, do Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e 572 
manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 09, CONSIDERANDO a 573 
exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira 574 

Nunes, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: 575 

homologar a Resolução nº 5578/15, do Conselho de Administração do 576 
DAER/RS que autorizou a lavratura de Termo de Rescisão do Contrato 577 
PJ/CD/071/98, celebrado entre o DAER/RS e a empresa STE – Serviços Técnicos 578 
de Engenharia S/A, fulcro no Art. 78, inciso “XII”, da Lei Federal nº 8.666/93, 579 
tudo como consta no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e no 580 
Relato, inclusos no processo nº 06178.1835/97.8.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 581 
DAER-06659.1835/02-1-CR-10.693/15 – que versa sobre a Rescisão Amigável do 582 
Contrato PJ/CD/179/02, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Ecoplan 583 
Engenharia Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira 584 
Nunes, representante da FARSUL, que faz ampla, abrangente e detalhada 585 
exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos 586 
necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros 587 
presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 588 
considerações e opiniões a  respeito  da  matéria  em  tela.  Na votação, o Conselho 589 
Rodoviário do DAER/RS,  CONSIDERANDO a  manifestação  do Assessor  Técnico 590 
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Eng. Manoel João B.A. de Albuquerque, CONSIDERANDO os elementos 593 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5539/15, do 594 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 595 
Comissão de Controle no Parecer nº 628, CONSIDERANDO a exposição e o 596 
parecer proferidos pelo Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira Nunes, Relator, 597 

cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a 598 

Resolução nº 5539/15, do Conselho de Administração do DAER/RS que 599 
autorizou a lavratura de Termo de Rescisão Amigável do Contrato PJ/CD/179/02, 600 
celebrado entre o DAER/RS e a empresa Ecoplan Engenharia Ltda., fulcro no 601 
Art. 79, inciso “II”, da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com as justificativas, o 602 
parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e no Relato, inclusos no 603 
processo nº 06659.1835/02.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 604 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO DAER/RS:, o Presidente Roberto Augusto 605 
Kruel Niederauer estabelece, em razão do recesso de carnaval, o retorno dos 606 
trabalhos para o dia 16/02/2016.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 607 

ENCERRAMENTO: Sendo vinte horas e trinta minutos e nada mais havendo a 608 
tratar  o  Presidente  Roberto  Augusto  Kruel  Niederauer  agradece  a  presença de 609 
todos   e   encerra   os   trabalhos,   e,   para   constar,  eu,  Silvia  Vargas  Bertoglio, 610 
Secretária, lavrei e subscrevo a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada 611 
pela Presidência e demais Conselheiros.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 612 
 613 
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