
   DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

  CONSELHO RODOVIÁRIO 
 

         ATA da Sessão Ordinária nº. 2.872 de 08 de março de 2016  às 18 horas. 
 
 

PRESIDENTE:  Roberto Augusto Kruel Niederauer   
 

CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES: 
Emídio Marques Ferreira  Representante da SERGS 
Airam Ferreira Borges  Representante da FETERGS 
Luiz Fernando de Oliveira Nunes Representante da FARSUL 
Darci José Giovanella  Representante da FEDERASUL 
João Fortini Albano   Representante da Escola de Engenharia - UFRGS 
Ricardo Moreira Nunez  Representante do DAER/RS 
 

CONSELHEIROS SUPLENTES PRESENTES: 
Marino de Castro Outeiro  Representante da OAB/RS 

 
CONSULTOR TÉCNICO  Engº Sívori Sarti da Silva 

ASSESSOR TÉCNICO  Engº Manoel João B. A. de Albuquerque 
 

SECRETÁRIA:             Silvia Vargas Bertoglio 

 
ABERTURA DA SESSÃO: Às dezoito horas do dia oito de março do ano de dois 1 
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 2.871, 8 
realizada em 01 de março de 2.016, sendo a mesma aprovada, pela unanimidade 9 
das representações presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10 
ORDEM DO DIA: DAER-29172.0435/12-5-CR-10.726/16 – que versa sobre a 11 
solicitação da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, no sentido de que seja 12 
autorizada a prorrogação de prazo do Convênio nº AJ/112/10, celebrado com o 13 
DAER/RS. Relata a matéria o Conselheiro João Fortini Albano, representante da 14 
Escola de Engenharia - UFRGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição 15 
do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários 16 
ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 17 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 18 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 19 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. 20 
Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, 21 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5720/16, do Conselho de 22 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 23 
Controle no Parecer nº 98, CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 24 
pelo Conselheiro João Fortini Albano, Relator, cujos fundamentos acolhem por 25 

unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5720/16, do Conselho de 26 

Administração do DAER/RS que é favorável à autorização da lavratura de Termo 27 
Aditivo ao Convênio nº AJ/112/10, celebrado entre o DAER/RS e a Prefeitura 28 
Municipal de Cruzeiro do Sul, para execução dos serviços constantes no objeto 29 
do Convênio, devendo constar no aludido Termo Aditivo a prorrogação do prazo do  30 
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referido Convênio por 240 (duzentos e quarenta) dias, passando o prazo final 33 
para 09 de julho de 2016, sob fundamento legal do Art. 57 § 1º, inciso “II”, da Lei 34 
nº 8.666/93, conforme justificativas, parecer da Superintendência de Assuntos 35 
Jurídicos e o Relato, inclusos no processo nº 29172.0435/12.5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 36 
DAER-01915.0435/16-0-CR-10.727/16 – que versa sobre a apreciação das 37 
Demonstrações Contábeis referentes ao Balancete Mensal do DAER/RS, 38 
correspondente ao mês de novembro de 2015. Relata a matéria o Conselheiro 39 
Marino de Castro Outeiro, representante da OAB/RS, que faz ampla, abrangente 40 
e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os 41 
esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 42 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 43 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 44 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO os elementos 45 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5680/16, do 46 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 47 
Comissão de Controle no Parecer nº 92, CONSIDERANDO a exposição e o parecer 48 
proferidos pelo Conselheiro Marino de Castro Outeiro, Relator, cujos fundamentos 49 

acolhem por unanimidade, RESOLVE: 1º)- aprovar os Relatórios da Execução 50 

Orçamentária, da Receita Realizada e do Balancete Mensal do Departamento 51 
Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER/RS, referente ao mês de novembro 52 
de 2015. 2º)- submete a matéria à elevada consideração do Senhor Secretário dos 53 
Transportes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 54 
DAER-00635.1800/15-7-CR-10.728/16 – que versa sobre a solicitação de 55 
formalização de Convênio a ser celebrado entre o DAER/RS e a Prefeitura de 56 
Marau. Relata a matéria o Conselheiro Emídio Marques Ferreira, representante da 57 
SERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. 58 
Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 59 
entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 60 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 61 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 62 
DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da 63 
Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO 64 
os termos da Resolução nº 5716/16, do Conselho de Administração, favorável à 65 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 94, 66 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Emídio 67 
Marques Ferreira, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, 68 

RESOLVE: homologar a Resolução nº 5716/16, do Conselho de 69 

Administração do DAER/RS que é favorável quanto à celebração de Convênio 70 
entre o DAER/RS e a Prefeitura de Marau, visando à execução da passagem 71 
inferior pelo método não destrutivo, a qual servirá de travessia de pedestres e 72 
ciclistas na ERS-324, Km 216+600, sem qualquer contrapartida financeira por 73 
parte do DAER/RS; tudo como consta nas justificativas, no parecer da 74 
Superintendência de Assuntos Jurídicos e no Relato, inclusos no processo nº 75 
00635.1800/15.7.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 76 
DAER-21842.0435/14-5-CR-10.636/15 – que versa sobre a readequação de 77 
quantitativos, com elevação do valor contratual, referente ao Contrato nº 78 
AJ/CD/066/14, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Petrobrás Distribuidora 79 
S.A.. Relata a matéria o Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira Nunes, 80 
representante  da  FARSUL,  que  faz   ampla,  abrangente  e  detalhada  exposição  81 
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do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários 84 
ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 85 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 86 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 87 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. 88 
Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, 89 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5719/16, do Conselho de 90 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 91 
Controle no Parecer nº 93, CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 92 
pelo Conselheiro Luiz Fernando de Oliveira Nunes, Relator, cujos fundamentos 93 

acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5719/16, do 94 

Conselho de Administração do DAER/RS que é favorável à autorização da 95 
lavratura de Termo Aditivo ao Contrato nº AJ/CD/066/14, celebrado entre o 96 
DAER/RS e a empresa Petrobrás Distribuidora S.A., para execução dos serviços 97 
constantes no objeto do Contrato, devendo constar no aludido Termo Aditivo a 98 
readequação de quantitativos, com elevação do valor contratual, passando os 99 
valores dos lotes 1, 2 e 3 para Lote1: R$7.008.575,64(sete milhões, oito mil, 100 
quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); Lote 2: 101 
R$5.659.976,32cinco milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e 102 
setenta e seis reais e trinta e dois centavos); e Lote 3:R$11.266.641,89 (onze 103 
milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e 104 
oitenta e nove centavos), sob o fundamento legal do Art.65, inciso “I”, alínea 105 
“b”, e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme justificativas, parecer da 106 
Superintendência de Assuntos Jurídicos e Relato, inclusos no processo nº 107 
21842.0435/14.5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 108 
DAER-01129.1800/15-2-CR-10.729/16 – que versa sobre a apreciação do Projeto 109 
de Lei nº 221/15, de iniciativa do Dep. Luiz Fernando Mainardi, que denomina 110 
“Rodovia Nelson Gonçalves”, a rodovia ERS-389, em toda sua extensão. Relata a 111 
matéria o Conselheiro Airam Ferreira Borges, representante da FETERGS, que 112 
homologa a não objeção à proposição do Deputado Luiz Fernando Mainardi e 113 
recomenda ao Conselho de Administração que sugira ao proponente que adote a 114 
denominação “Estrada do Mar Nelson Gonçalves” à ERS/389.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 115 
DAER-19654.0435/15-6-CR-10.731/16 – que versa sobre a contratação da empresa 116 
Cancelli Serviços Ltda., vencedora da licitação na modalidade Pregão eletrônico 117 
nº 596/CELIC/2015. Relata a matéria o Conselheiro Airam Ferreira Borges, 118 
representante da FETERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do 119 
assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao 120 
perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 121 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 122 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 123 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. 124 
Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, 125 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5712/16, do Conselho de 126 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 127 
Controle no Parecer nº 107, CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 128 
pelo Conselheiro Airam Ferreira Borges, Relator, cujos fundamentos acolhem por 129 

unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5712/16, do Conselho de 130 

Administração do DAER/RS que é favorável à autorização da contratação da 131 
empresa Cancelli Serviços Ltda., vencedora  da  licitação  na  modalidade  Pregão  132 
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Eletrônico nº 596/CELIC/2015, para prestação de serviços de desinsetização, 135 
desratização e controle de pragas, incluindo material e mão-de-obra, pelo valor 136 
total de R$15.199,00(quinze mil e cento e noventa e nove reais), conforme 137 
justificativas, parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e o Relato, 138 
inclusos no processo nº 19654.0435/15.6.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 139 
DAER-22687.0435/15-5-CR-10.730/16 – que versa sobre a aprovação de preços 140 
novos e a readequação de quantitativos, com elevação do valor contratual e 141 
substituição de brita produzida por comercial, referente ao Contrato nº 142 
AJ/TP/054/14, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Encopav Engenharia 143 
Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro Emídio Marques Ferreira, representante da 144 
SERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. 145 
Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 146 
entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 147 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 148 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 149 
DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da 150 
Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO 151 
os termos da Resolução nº 5717/16, do Conselho de Administração, favorável à 152 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 104, 153 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Emídio 154 
Marques Ferreira, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, 155 

RESOLVE: homologar a Resolução nº 5717/16, do Conselho de 156 

Administração do DAER/RS que é favorável à autorização da lavratura de Termo 157 
Aditivo ao Contrato nº AJ/TP/054/14, celebrado entre o DAER/RS e a empresa 158 
Encopav Engenharia Ltda., para execução dos serviços constantes no objeto do 159 
Contrato, devendo constar no aludido Termo Aditivo o que segue: a aprovação de 160 
preços novos e a readequação de quantitativos, com elevação do valor contratual e 161 
substituição de brita produzida por comercial, passando o teto para 162 
R$2.145.155,59(dois milhões, quatrocentos e quinze mil, cento e cinquenta e 163 
cinco reais e cinquenta e nove centavos), o que representa um acréscimo de 164 
21,08%, sob o fundamento legal do Art. 65, inciso “I”, alíneas “a” e ”b” da Lei 165 
Federal nº 8.666/93 e do disposto no Art. 3º, inciso “II”, alínea “a” do Decreto nº 166 
51.221, de 21/02/2014, conforme justificativas, parecer da Superintendência de 167 
Assuntos Jurídicos e Relato, inclusos no processo nº 022687.0435/15.5.-.-.-.-.-.-.-.-.- 168 

ASSUNTOS GERAIS: O Diretor Geral, Ricardo Moreira Nunez, relata aos 169 
Conselheiros que o Governo Estadual está pleiteando junto ao Plano Federal de 170 
Concessões de Rodovias que o seguimento que venha de Santa Catarina e chegue 171 
na divisa com o Rio Grande do Sul, esteja nas mesmas condições de 172 
trafegabilidade e com as devidas melhorias.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 173 

 ENCERRAMENTO: Sendo vinte horas e trinta minutos e nada mais havendo a 174 
tratar  o  Presidente  Roberto  Augusto  Kruel  Niederauer  agradece  a  presença de 175 
todos   e   encerra   os   trabalhos,   e,   para   constar,  eu,  Silvia  Vargas  Bertoglio, 176 
Secretária, lavrei e subscrevo a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada 177 
pela Presidência e demais Conselheiros.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 178 

 179 
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