CONSELHO RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Ata da 1345ª (milésima tricentésima quadragésima quinta) Reunião Ordinária do
Conselho Rodoviário do Distrito Federal, realizada aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e quatorze,
no Edifício Sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, situado no SAM, Bloco "C" Ed.
Sede – Setor Complementares/Brasilia-DF, conforme o Decreto nº 22.537, de 13/11/2001. PRESIDÊNCIA:
Presidiu a reunião o Secretário de Estado de Transportes do Distrito Federal José Walter Vazquez Filho;
CONSELHEIROS PRESENTES: Fauzi Nacfur Júnior, Diretor Geral do DER/DF, Luiz Guilherme Rodrigues de Mello,
Francisco Machado da Silva, Robson Crusoé Moreira, Dácio José de Souza Santos e como assessora a servidora
Tereza da Silva. ABERTURA DA SESSÃO E LEITURA DA ATA: Às quinze horas foi declarada aberta a sessão. O
senhor presidente, empossou o conselheiro Francisco Machado da Silva, representante do Clube de
Engenharia de Brasília, que foi reconduzido pelo Decreto de 28/04/2004, publicado no DODF nº 84 de
20/04/2014, pág. 17, seção II, bem como do conselheiro Genésio Anacleto Tolentino, representante do
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, designado pelo Decreto de 28/04/2004, publicado no
DODF nº 84 de 20/04/2014, pág. 17, seção II, logo após determinou que se procedesse à leitura da ata da
reunião anterior que, posta em discussão e votação, foi aprovada. EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA:
01) Processo: 113.000970/2014. Interessado: DER-DF. Assunto: Tabela de Preços de Serviços do DER/DF –
Elaboração da tabela de preços de serviços do DER/DF, assim como a sua atualização. Relator (a) Dácio José
Souza Santos. Decisão: O Conselho, em conformidade com Art. 2º, inciso XIV do Regimento do Conselho
Rodoviário do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 22.537, de 13.11.2001, acolhendo o parecer e voto
do relator, decidiu por unanimidade, aprovar a Alteração da Tabela de Serviços e sua atualização, onde são
adotados os preços de insumos, bem como preços unitários da Tabela da NOVACAP. 02) Processo:
113.003441/2014. Interessado: DER-DF. Assunto: Prestação de Contas do DER/DF – Prestação de Contas do
DER/DF, referente ao exercício de 2013. Relator (a) Edvaldo Costa Barreto Júnior. Decisão: O Conselho, em
conformidade com Art. 2º, inciso VIII do Regimento do Conselho Rodoviário do Distrito Federal, aprovado
pelo Decreto nº 22.537, de 13.11.2001, com a abstenção do Diretor Geral do DER/DF, conforme previsto no
Artigo 19 do Capitulo II do Decreto acima referido, acolhendo o parecer e voto do relator, decidiu por
unanimidade, pelo encaminhamento da Prestação de Contas do DER/DF relativa ao exercício de 2013, aos
Órgãos de fiscalização do GDF. 03) Processo: 113.007878/2012. Interessado: DER-DF. Assunto: Concorrência
nº 002/2013 – Execução de obras para implantação do trevo de triagem norte (TTN), remodelação da Ponte
do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1km da rodovia DF-007
(EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e
em 0,4km da Rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007
(Ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração
de projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. As obras
previstas englobam a terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte especiais, obras
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complementares e de recuperação do meio ambiente, conforme estabelecidos nos projetos a serem
fornecidos pelo DER/DF. Relator (a) Genésio Anacleto Tolentino. Decisão: O Conselho, em conformidade com
Art. 2º, inciso XV do Regimento do Conselho Rodoviário do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 22.537,
de 13.11.2001, acolhendo o parecer e voto do relator, decidiu por unanimidade, homologar o resultado da
Concorrência nº 002/2013, no qual foi vencedora a Empresa: CONSÓRCIO VIA/CONTERC, que apresentou
proposta no valor de R$ 79.632.741,77 (setenta e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil e setecentos e
quarenta e um reais e setenta e sete centavos). ASSUNTOS GERAIS: Não houve. ENCERRAMENTO: Às
dezesseis horas e quinze minutos, encerrou-se a reunião, da qual lavrei a presente ata que, após apreciação
na próxima reunião, receberá a assinatura dos que a ela compareceram.
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