Contratos vigentes*
Empresa

Rodovia

Contrato nº

situação

BR-101/RS

1000619/2017

vigente

Execução de serviços referentes à manutenção (conservação e
recuperação) rodoviária da BR-101/RS, segmento km 0,000 - km
88,700 e km 0,000 - km 19,400 (acesso à Capão da Canoa).

BR-101/RS

1000871/2014

vigente

Execução de serviços de operação, monitoramento e manutenção do
túnel do Morro Alto da BR-101/RS.

BR290/116/RS

1000545/2018

vigente

Execução da operação do vão móvel da ponte sobre o rio guaíba e
operação do patrimônio junto à BR-290/116/RS - FREEWAY.

LCM
CONSTRUÇÃO E
COMÉRCIO S/A

BR-386/RS

1000244/2016

vigente

Execução de serviços referentes à manutenção
(conservação/recuperação) da BR-386/RS, segmento km 251,20 - km
392,30.

TV TÉCNICA
VIÁRIA
CONSTRUÇÕES
LTDA

BR-386/RS

1000943/2013

vigente

Execução dos serviços, referentes às obras de manutenção
(conservação/recuperação) rodoviária na BR-386/RS.

CONSTRUTORA
CENTRO LESTE
ENGENHARIA
LTDA

BR-386/RS

1000729/2017

vigente

Execução de serviços de manutenção referentes ao plano anual de
trabalho e orçamento (PATO) na BR-386/RS.

ARTELESTE
CONSTRUÇÕES
LTDA

BR-386/RS

1000986/2017

vigente

Elaboração dos projetos de engenharia e execução das obras de
recuperação estrutural e adequação da capacidade de carga da
ponte sobre o rio caí, na BR-386/RS - km 426,9, pista da direita
(sentido interior/capital).

PAVIA
PAVIMENTOS E
VIAS S/A

BR-448/RS

1000592/2018

vigente

Execução de serviços referentes à manutenção (conservação e
recuperação) na BR-448/RS, no segmento km 0,000 ao km 22,300,
com extensão total de 22,30 km.

NEOVIA
INFRAESTRUTUR
A RODOVIÁRIA
LTDA

BR-290/RS

1000736/2018

vigente

Execução de serviços de manutenção referentes ao plano anual de
trabalho e orçamento (PATO) na BR-290/RS, segmento km 0,00 – km
98,10,

BR-386/RS

674/2010

PAVIDEZ
ENGENHARIA
LTDA

HHTEC
COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA

CONSÓRCIO
CONPASULCOTREL-ICCILAMOMENTO

EMPRESA STE

CONSÓRCIO
CONCREMATTECNOSOLOCNEC.

Objeto

Execução dos Serviços Necessários a Realização das Obras de
vigente** Melhoria da Capacidade, incluindo a Duplicação na Rodovia BR386/RS (km 351,5 ao km 385,3)

**Toda a duplicação foi liberada para o tráfego no dia 13 de junho de 2018. Finalizando drenagens e obras complementares.

BR-386/RS

216/2011

vigente

Execução de Forma Indireta dos Serviços Técnicos de Supervisão
das Obras de Melhoramentos da Capacidade, incluindo Duplicação
na Rodovia BR-386/RS

BR-386/RS

PP-0942/2013-00

estudo
aceito

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para
Adequação de Capacidade, Melhoria de Segurança e Eliminação de
Pontos Críticos da BR-386/RS. Entr BR-158(B)/RS323(p/Jaboticaba) - Entr BR-287(B)

vigente

Estudo de Viabilidade Técnico Econômica e Ambiental – EVTEA e
Projeto/Básico Executivo de Engenharia para Melhoramentos Físicos
e de Segurança de Tráfego na Rodovia BR- 386/RS. Entr. BR-287(B)
– Entr. BR-116(A)(Canoas)

BR-386/RS

00920/2013

BR-101/RS

249/2004

***Gestão da CGMAB/DPP

vigente *** Gestão Ambiental na BR-101 (Florianópolis/SC – Osório/RS).

Contratos vigentes*
Empresa

Rodovia

Contrato nº

situação

Objeto

STE - SERVIÇOS
TÉCNICOS DE
ENGENHARIA S.A.

BR-448/RS

230/2010

vigente

Gestão Ambiental abrangendo a Supervisão e o Gerenciamento
Ambiental das obras de Implantação e Pavimentação da BR-448/RS.

BR-386/RS

032/2014

vigente

BR-Legal lote 64

BR-386/RS

033/2014

vigente

BR-Legal lote 65

BR-386/RS

496/2014

vigente

BR-Legal lote 85

BR-386/RS

499/2014

vigente

BR-Legal lote 88

BR-386/RS

501/2014

vigente

BR-Legal lote 90

vigente

Contratação, por meio de dispensa de licitação, de empresa
especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços
de disponibilização, operação e manutenção de equipamentos
eletrônicos de controle de velocidade, nas Rodovias federais sob
circunscrição do DNIT

vigente

Contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas
para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação
e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego
nas Rodovias Federais sob a circunscrição do DNIT

vigente

Contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas
para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação
e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego
nas Rodovias Federais sob a circunscrição do DNIT

-

-

-

-

-

ELISEU KOPP E
CIA LTDA

BR101/290/386/
448/RS

BR101/386/RS

TT-707/2018-00

TT-070/2018-00

FOTOSENSORES
TECNOLOGIA
ELETRONICA
LTDA
BR290/448/RS

TT-071/2018-00

* Nos termos da subclausula 9.1.4 da minuta do Contrato de Concessão, o Poder Concedente obriga-se
a rescindir, até a Data da Assunção, todos os contratos referentes a obras e serviços no Sistema
Rodoviário não essenciais à segurança do usuário que estejam em vigor na data de assinatura do
Contrato

