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ABERTURA DA SESSÃO: Às dezoito horas do dia dezessete de maio 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 2.881, 8 
realizada em 10 de maio de 2.016, sendo a mesma aprovada, pela unanimidade 9 
das representações presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10 
ORDEM DO DIA: DAER-005142.0435/15-2-CR-10.765/16 – que versa sobre a 11 
solicitação de pagamento, mediante indenização, dos valores pleiteados pela 12 
empresa Job Recursos Humanos Ltda. Referente ao contrato AJ/CD/080/09, 13 
celebrado com o DAER/RS. Relata a matéria o Conselheiro Marino de Castro 14 
Outeiro, representante da OAB/RS, que faz ampla, abrangente e detalhada 15 
exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos 16 
necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros 17 
presentes. 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 5866/16, do Conselho de 22 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 23 
Controle no Parecer nº 238, CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 24 
pelo Conselheiro Marino de Castro Outeiro, Relator, cujos fundamentos acolhem 25 

por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5866/16, do Conselho 26 

de Administração do DAER/RS que é favorável ao pagamento, mediante 27 
indenização, da quantia de R$20.837,16 (vinte mil, oitocentos e trinta e sete 28 
reais e dezesseis centavos) à empresa Job Recursos Humanos  Ltda., referente  29 
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ao contrato AJ/CD/080/09, celebrado com o DAER/RS, tudo como consta nas 32 
justificativas, no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e no 33 
Relato, inclusos no processo nº 05142.0435/15.2.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 34 
DAER-03612.0435/16-1-CR-10.762/16 – que versa sobre a readequação de 35 
quantitativos, com alteração das especificações de projeto original do Contrato 36 
AJ/TP/002/15, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Traçado Construções e 37 
Serviços Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro João Fortini Albano, representante 38 
da Escola de Engenharia - UFRGS, que faz ampla, abrangente e detalhada 39 
exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos 40 
necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros 41 
presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 42 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 43 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. 44 
Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, 45 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5929/16, do Conselho de 46 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 47 
Controle no Parecer nº 236 CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 48 
pelo Conselheiro João Fortini Albano, Relator, cujos fundamentos acolhem por 49 

unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5929/16, do Conselho de 50 

Administração do DAER/RS que autoriza a lavratura de Termo Aditivo ao 51 
Contrato AJ/TP/002/15, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Traçado 52 
Construções e Serviços Ltda., para execução dos serviços constantes no objeto 53 
do Contrato, devendo constar no aludido Termo Aditivo o que segue: a inclusão de 54 
preços novos, com a readequação de quantitativos e aumento do valor contratual, 55 
sob o fundamento legal do Art. 65, inciso “I”, alínea “a” e “b”,  e § 1º da Lei nº 56 
8.666/93; passando o teto para R$16.412.465,06 (dezesseis milhões, 57 
quatrocentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis 58 
centavos), o que representa um acréscimo de 24,87% à PI, conforme informação 59 
da DIR, tudo como consta nas justificativas, no parecer da Superintendência de 60 
Assuntos Jurídicos e no Relato, inclusos no processo nº 03612.0435/16.1.-.-.-.-.-.-.-.- 61 
DAER-040610.0435/15-1-CR-10.763/16 – que versa sobre a readequação de 62 
quantitativos, com inclusão de preços novos, do contrato AJ/CD/033/14, celebrado 63 
entre o DAER/RS e a empresa Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente S/A.. 64 
Relata a matéria o Conselheiro Jorge Alberto Lorentz Aita, representante da 65 
SAERRGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em 66 
pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 67 
entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 68 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 69 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 70 
DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da 71 
Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO 72 
os termos da Resolução nº 5907/16, do Conselho de Administração, favorável à 73 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 225, 74 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro  Jorge 75 
Alberto Lorentz Aita, Relator, cujos  fundamentos  acolhem por maioria, com 76 

ausência do Conselheiro Frank Edward Cranston Woodhead, RESOLVE: 77 

homologar a Resolução nº 5907/16, do Conselho de Administração do 78 
DAER/RS que autoriza a lavratura de Termo Aditivo ao Contrato nº 79 
AJ/CD/033/14, celebrado entre o DAER/RS e a  empresa  Bourscheid Engenharia  80 
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e Meio Ambiente S/A, para execução dos serviços constantes no objeto do 83 
contrato, devendo constar no aludido Termo Aditivo o que segue: a aprovação de 84 
preços novos, com a readequação de quantitativos, com acréscimos e supressões 85 
de serviços contratados, sem alteração do valor contratual, sob o fundamento legal 86 
do Art. 65, inciso “I”, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93, tudo como 87 
consta no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e o Relato, inclusos 88 
no processo nº40610.0435/15.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 89 
DAER-030933.0435/14-3-CR-10.766/16 – que versa sobre a contratação da 90 
empresa Traçado Construções e Serviços Ltda. (Consórcio Traçado – RGS), 91 
vencedora da licitação na modalidade RDC Presencial nº 003/15. Relata a matéria o 92 
Conselheiro João Fortini Albano, representante da Escola de Engenharia - 93 
UFRGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. 94 
Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 95 
entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 96 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 97 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 98 
DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da 99 
Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO 100 
os termos da Resolução nº 5928/16, do Conselho de Administração, favorável à 101 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 241, 102 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro João 103 
Fortini Albano, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, 104 

RESOLVE: homologar a Resolução nº 5928/16, do Conselho de 105 

Administração do DAER/RS que autoriza a contratação da empresa Traçado 106 
Construções e Serviços Ltda. (Consórcio Traçado – RGS)., vencedora da 107 
licitação na modalidade RDC Presencial nº 003/15, para execução de serviços 108 
emergenciais de estabilização de maciço da RSC – 480, trecho entre ERS-406 109 
(Goio En) – Erval Grande, entre km 4+500 e km 6+000, pelo valor de 110 
R$5.292.019,55 (cinco milhões, duzentos e noventa e dois mil, dezenove reais 111 
e cinquenta e cinco centavos), conforme as justificativas, o parecer da 112 
Superintendência de Assuntos Jurídicos e o Relato, inclusos no processo nº 113 
30933.0435/14.3.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 114 
DAER-020566.0435/15-6-CR-10.764/16 – que versa sobre a alteração de cláusula 115 
contratual, visando à inclusão da possibilidade de fornecimento de materiais 116 
asfálticos por parte da empresa Sanitec Saneamento Técnico Ltda., referente ao 117 
contrato PJ/TP/116/98, firmado com o DAER/RS. Relata a matéria o Conselheiro 118 
Marino de Castro Outeiro, representante da OAB/RS, que faz ampla, abrangente 119 
e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os 120 
esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 121 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 122 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 123 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do 124 
Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos 125 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5911/16, do 126 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 127 
Comissão de Controle no Parecer nº 232 CONSIDERANDO a exposição e  o  128 
parecer  proferidos   pelo  Conselheiro  Marino de Castro Outeiro,  Relator,  cujos  129 

fundamentos  acolhem por  unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 130 

5911/16,   do   Conselho   de  Administração   do  DAER/RS  que  é  favorável  à  131 
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alteração contratual referente ao contrato PJ/TP/116/98, celebrado entre o 134 
DAER/RS e a empresa Sanitec Saneamento Técnico Ltda., visando a alteração 135 
do segundo parágrafo do item 11.5 – DAS JAZIDAS E DOS MATERIAIS 136 
ASFÁLTICOS, na cláusula 11. – DISPOSIÇÕES GERAIS, possibilitando o 137 
pagamento dos materiais asfálticos, quando fornecidos pela contratada, com a 138 
aplicação do Coeficiente de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, no 139 
percentual de 15% (quinze por cento), conforme estabelecido na Decisão nº 140 
13.012 da Direção Executiva do DAER, de 19/05/2009, sob o fundamento legal dos 141 
artigos 58, inciso “I”, e 65, inciso “I”, alínea “a” da Lei nº 8.666/93, e com fulcro 142 
nos princípios de oportunidade e conveniência administrativa, do interesse público e 143 
da economicidade, conforme as justificativas, o parecer da Superintendência de 144 
Assuntos Jurídicos e o Relato, inclusos no processo nº 20566.0435/15.6.-.-.-.-.-.-.-.-. 145 
DAER-032454.0435/14-3-CR-10.768/16 – que versa sobre a formalização de 146 
convênio a ser celebrado entre o DAER/RS e a Prefeitura de Lindolfo Color. 147 
Relata a matéria o Conselheiro Airam Ferreira Borges, representante da 148 
FETERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. 149 
Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 150 
entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 151 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 152 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 153 
DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da 154 
Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO 155 
os termos da Resolução nº 5932/16, do Conselho de Administração, favorável à 156 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 247, 157 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Airam 158 
Ferreira Borges, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, 159 

RESOLVE: homologar a Resolução nº 5932/16, do Conselho de 160 

Administração do DAER/RS que é favorável à celebração de Convênio entre o 161 
DAER/RS e a Prefeitura de Lindolfo Color, visando à construção de muro de 162 
gabião de 70 m de extensão, com 1,5m de altura na Avenida Capivara – VRS -163 
840, km 5,6, com valor total de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo a 164 
contrapartida do município (proponente) de R$15.000,00 (quinze mil reais) e a 165 
do DAER/RS (concedente) de R$60.000,00 (sessenta mil reais), tudo conforme 166 
as justificativas, o parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e o Relato, 167 
inclusos no processo nº 32454.0435/14.3.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 168 
DAER-033513.0435/15-7-CR-10.769/16 – que versa sobre a contratação da 169 
empresa Dalfovo Construtora Ltda., vencedora da licitação na modalidade 170 
Concorrência nº 008/CELIC/2016. Relata a matéria o Conselheiro Frank Edward 171 
Cranston Woodhead, representante da FETRANSUL, que faz ampla, abrangente e 172 
detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos os 173 
esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 174 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 175 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 176 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do 177 
Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos 178 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5934/16, do 179 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 180 
Comissão de Controle no Parecer nº 248, CONSIDERANDO a exposição e o 181 
parecer proferidos pelo Conselheiro Frank Edward Cranston Woodhead, Relator,  182 
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cujos fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a 185 

Resolução nº 5934/16, do Conselho de Administração do DAER/RS que autoriza 186 
a contratação da empresa Dalfovo Construtora Ltda., vencedora da licitação na 187 
modalidade Concorrência nº 008/CELIC/2016, para execução de serviços 188 
remanescentes na ERS-462, trecho: Muliterno – Entr. BRS-285, acesso a 189 
Muliterno, com extensão de 13,46km, pelo valor de R$4.656.845,61 (quatro 190 
milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais 191 
e sessenta e um centavos), conforme as justificativas, o parecer da 192 
Superintendência de Assuntos Jurídicos e o Relato, inclusos no processo nº 193 
33513.0435/15.7.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 194 
DAER-008902.0435/15-2-CR-10.522/15 – que versa sobre a Inclusão de trechos 195 
no objeto do contrato AJ/CD/063/10, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Pró 196 
Sinalização Viária Ltda., sem alteração do valor contratual; a prorrogação do 197 
prazo contratual; e Revogar a Resolução nº 4960, do Conselho de Administração, 198 
de 01/06/2015. Relata a matéria o Conselheiro Marino de Castro Outeiro, 199 
representante da OAB/RS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do 200 
assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao 201 
perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 202 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 203 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 204 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. 205 
Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, 206 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5930/16do Conselho de 207 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 208 
Controle no Parecer nº 244,CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 209 
pelo Conselheiro Marino de Castro Outeiro, Relator, cujos fundamentos acolhem 210 

por  unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5930/16, do Conselho 211 

de Administração do DAER/RS que autoriza a lavratura de Termo Aditivo ao 212 
Contrato AJ/CD/063/10, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Pró Sinalização 213 
Viária Ltda., para execução dos serviços constantes no objeto do Contrato, 214 
devendo constar no aludido Termo Aditivo o que segue: a) inclusão de trechos 215 
referidos à fl. 130, com extensão de 217.83 km, no objeto do referido contrato, sem 216 
alteração do valor contratual, totalizando a extensão de 883,41 km; b) 217 
Prorrogação do prazo contratual para 22/12/2016, fulcro nos artigos 57, § 1º, 218 
inciso “II”, e 65, inciso “I”, alínea “b”, ambos da Lei nº 8.666/93; c) Revogar a 219 
Resolução nº 4960, do Conselho de Administração, de 01/06/2015, tudo como 220 
consta nas justificativas, no parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e 221 
no Relato, inclusos no processo nº 08902.0435/15.2.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 222 
DAER-006549.0435/15-1-CR-10.770/16 – que versa sobre a prorrogação de prazo 223 
e o aditamento de valores do Contrato nº AJ/CD/026/13, celebrado entre o 224 
DAER/RS e a empresa COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS. Relata a 225 
matéria o Conselheiro Frank Edward Cranston Woodhead, representante da 226 
FETRANSUL, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em 227 
pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 228 
entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 229 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 230 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 231 
DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da 232 
Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO  233 
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os termos da Resolução nº 5922/16,, do Conselho de Administração, favorável à 236 
aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 246, 237 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Frank 238 
Edward Cranston Woodhead, Relator, cujos fundamentos acolhem por 239 

unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5922/16, do Conselho de 240 

Administração do DAER/RS que é favorável à retificação parcial da Resolução 241 
nº 5657, do Conselho de Administração de 19 de janeiro de 2016, devido à 242 
equívoco no cálculo do reajustamento, conforme informação da SAJ à fl. 91, 243 
devendo constar onde se lê “o valor total de R$176.342,67 (cento e setenta e seis 244 
mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos)”, leia-se “o 245 
valor total de R$176.349,98 (cento e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e 246 
nove reais e noventa e oito centavos)”, mantendo-se inalterados os demais 247 
termos da citada Resolução, tudo como consta no parecer da Superintendência de 248 
Assuntos Jurídicos e no Relato, inclusos no processo nº 006549.0435/15.1.-.-.-.-.-.-.- 249 
DAER-041051.0435/12-5-CR-10.767/16 – que versa sobre a contratação da 250 
empresa Construtora Giovanella Ltda., vencedora da licitação na modalidade 251 
Concorrência n° 007/CELIC/ 2016. Relata a matéria o Conselheiro João Fortini 252 
Albano, representante da Escola de Engenharia - UFRGS, que faz ampla, 253 
abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. Após o relato, presta todos 254 
os esclarecimentos necessários ao perfeito entendimento da matéria por parte dos 255 
demais Conselheiros presentes. Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores 256 
Conselheiros trocam considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na 257 
votação, o Conselho Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do 258 
Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos 259 
constantes do processo, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5935/16, do 260 
Conselho de Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da 261 
Comissão de Controle no Parecer nº 249, CONSIDERANDO a exposição e o 262 
parecer proferidos pelo Conselheiro João Fortini Albano, Relator, cujos 263 

fundamentos acolhem por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 264 

5935/16, do Conselho de Administração do DAER/RS que autoriza a contratação 265 
da empresa Construtora Giovanella Ltda., vencedora da licitação na modalidade 266 
Concorrência nº 007/CELIC/2016, para execução de serviços remanescentes na 267 
ERS-421, trecho: Sério – Boqueirão do Leão, com extensão de 7km, pelo valor de 268 
R$11.205.589,74 (onze milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e 269 
nove reais e setenta e quatro centavos), conforme justificativas, parecer da 270 
Superintendência de Assuntos Jurídicos e o Relato, inclusos no processo nº 271 
41051.0435/12.5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 272 
DAER-007321.0435/16-5-CR-10.771/16 – que versa sobre a formalização de 273 
Convênio a ser celebrado entre o DAER/RS e a Prefeitura de Três de Maio. 274 
Relata a matéria o Conselheiro Jorge Alberto Lorentz Aita, representante da 275 
SAERRGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em 276 
pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 277 
entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 278 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 279 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 280 
DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da 281 
Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO 282 
os termos da Resolução nº 5960/16, do Conselho de Administração, favorável à 283 
aprovação da  matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 254, 284 
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CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Jorge 287 
Alberto Lorentz Aita, Relator, cujos fundamentos  acolhem por unanimidade, 288 

RESOLVE: homologar a Resolução nº 5960/16, do Conselho de 289 

Administração do DAER/RS que é favorável à celebração de Convênio entre o 290 
DAER/RS e a Prefeitura de Três de Maio, visando o desenvolvimento de projeto 291 
para a interseção com a ERS-342, para a regularização de acessos (ruas laterais) 292 
na, faixa domínio no segmento compreendido entre os km 32+590 (entroncamento 293 
BRS-472) e o km 35+060 (Acesso a Três de Maio) e para implantação de 294 
pavimentação da rua Ivagari, no trecho entre a ERS-342 e o acesso ao Distrito 295 
Industrial II, no valor total de R$1.380.000,00, sendo a contrapartida do 296 
Município (proponente) de R$276.000,00 e do DAER/RS (concedente) de 297 
R$1.104.000,00, conforme justificativas, o parecer da Superintendência de 298 
Assuntos Jurídicos e o Relato, inclusos no processo nº 07321.0435/16.5.-.-.-.-.-.-.- 299 
DAER-013215.0435/10-4-CR-9.957/10 – que versa sobre a Rescisão do Contrato 300 
PJ/TP/212/98, celebrado entre o DAER/RS e a empresa Inez Construções e 301 
Comércio Ltda.. Relata a matéria o Conselheiro Luiz Anibal Vieira Machado, 302 
representante da FTTRRGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do 303 
assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao 304 
perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 305 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 306 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 307 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. 308 
Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, 309 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5931/16, do Conselho de 310 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 311 
Controle no Parecer nº 253 CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 312 
pelo Conselheiro Luiz Anibal Vieira Machado, Relator, cujos fundamentos acolhem 313 

por unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5931/16, do Conselho 314 

de Administração do DAER/RS que é favorável à retificação parcial da 315 
Resolução nº 5749, do Conselho de Administração de 15 de março de 2016, 316 
para que onde se lê “Rescisão Amigável”, leia-se “Rescisão Unilateral”, e onde 317 
se lê “fulcro no Art. 78, inciso “I”, da Lei nº 8.666/93”, leia-se “fulcro no Art. 79, 318 
inciso “I”, da Lei nº 8.666/93”, mantendo-se inalterados os demais termos da 319 
citada Resolução, tudo como consta no parecer da Superintendência de Assuntos 320 
Jurídicos e no Relato, inclusos no processo nº 013215.0435/10.4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 321 
DAER-002162.1202/16-1-CR-10.773/16 – que versa sobre a formalização de 322 
Convênio a ser celebrado entre o DAER/RS e o Estado do Rio Grande do Sul, 323 
por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com interveniência da 324 
Superintendência dos Serviços Penitenciários – SUSEPE, da Secretaria de 325 
Obras Públicas, Saneamento e Habitação – SOP e o município de Canoas. 326 
Relata a matéria o Conselheiro Ricardo Moreira Nuñez, representante da 327 
DAER/RS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do assunto em pauta. 328 
Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 329 
entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. Segue-se 330 
ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam considerações e 331 
opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho Rodoviário do 332 
DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. Sivori Sarti da 333 
Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, CONSIDERANDO 334 
os termos  da  Resolução  nº 5933/16,  do  Conselho  de Administração,  favorável à  335 
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aprovação da matéria e manifestação da Comissão de Controle no Parecer nº 252, 338 
CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos pelo Conselheiro Ricardo 339 
Moreira Nuñez, Relator, cujos fundamentos acolhem por unanimidade, 340 

RESOLVE: homologar a Resolução nº 5933/16, do Conselho de 341 

Administração do DAER/RS que é favorável à celebração de Convênio entre o 342 
DAER/RS e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da 343 
Segurança Pública, com a interveniência da Superintendência dos Serviços 344 
Penitenciários – SUSEPE, da Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e 345 
Habitação – SOP e o município de Canoas, visando à conjugação de esforços 346 
entre os partícipes para a execução do projeto de pavimentação, drenagem, 347 
passeios, obras de contenção e iluminação dos arruamentos internos do 348 
Complexo Prisional, localizado na Estrada Nazário, s/nº, bairro Guajuviras, em 349 
Canoas, com valor total de R$1.895.143,44 (um milhão, oitocentos e noventa e 350 
cinco mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), sem 351 
qualquer contrapartida financeira por parte do DAER/RS, tudo conforme as 352 
justificativas, o parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e o Relato, 353 
inclusos no processo nº 02162.1202/16.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 354 
DAER-040019.0435/15-7-CR-10.772/16 – que versa sobre a proposta de 355 
formalização de Termo de Cooperação Técnica, a ser celebrado entre o DAER/RS 356 
e o município de Portão. Relata a matéria o Conselheiro Airam Ferreira Borges, 357 
representante da FETERGS, que faz ampla, abrangente e detalhada exposição do 358 
assunto em pauta. Após o relato, presta todos os esclarecimentos necessários ao 359 
perfeito entendimento da matéria por parte dos demais Conselheiros presentes. 360 
Segue-se ampla discussão, na qual os Senhores Conselheiros trocam 361 
considerações e opiniões a respeito da matéria em tela. Na votação, o Conselho 362 
Rodoviário do DAER/RS, CONSIDERANDO o relato do Consultor Técnico Eng. 363 
Sivori Sarti da Silva, CONSIDERANDO os elementos constantes do processo, 364 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 5938/16, do Conselho de 365 
Administração, favorável à aprovação da matéria e manifestação da Comissão de 366 
Controle no Parecer nº 250, CONSIDERANDO a exposição e o parecer proferidos 367 
pelo Conselheiro Airam Ferreira Borges, Relator, cujos fundamentos acolhem por 368 

unanimidade, RESOLVE: homologar a Resolução nº 5938/16, do Conselho de 369 

Administração do DAER/RS que autoriza a lavratura de Termo Aditivo de 370 
Cooperação Técnica, a ser celebrado entre o DAER/RS e o município de Portão, 371 
visando a manutenção, limpeza e eventuais melhorias no imóvel da antiga 372 
capatazia da 1º SR – Esteio, tudo conforme as justificativas, o parecer da 373 
Superintendência de Assuntos Jurídicos e no Relato, inclusos no processo nº 374 
040019.0435/15.7.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 375 

ASSUNTOS GERAIS: Os Conselheiros são convidados para o coquetel de 376 
lançamento do Livro “Vias de Transporte” do Conselheiro João Fortini Albano, fruto 377 
de larga experiência em sala de aula, aborda temas pertinentes à engenharia civil, 378 
logística e urbanismo, bem como, à infraestrutura de vias de transporte. Dia 379 
09/06/2016, às 19h30min, no Shopping Praia de Belas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 380 

ENCERRAMENTO: Sendo  vinte  horas  e  trinta  minutos  e  nada  mais  havendo a 381 
tratar  o  Presidente  Roberto  Augusto  Kruel  Niederauer  agradece  a  presença de  382 

todos   e   encerra   os   trabalhos,   e,   para   constar,  eu,  Silvia  Vargas  Bertoglio,  383 
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Secretária, lavrei e subscrevo a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada  386 

pela Presidência e demais Conselheiros.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 387 
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