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RDC/CONTRATAÇÃO INTEGRADA – ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 

 

Este levantamento tem por objetivo avaliar a eficácia do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

(RDC)/Contratação Integrada na redução/eliminação de aditamentos contratuais de prazo e/ou valor. 

A Contratação Integrada é um dos regimes de execução indireta de obras e serviços de engenharia previsto 

na Lei 12.462/2011, que estabeleceu o RDC. O Regime Diferenciado foi criado inicialmente para uso exclusivo 

nas licitações dos empreendimentos da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

2016. Posteriormente, foi ampliado para os empreendimentos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), do SUS, de estabelecimento de ensino, de presídios e unidades socioeducativas.  

Na Contratação Integrada, o vencedor do processo licitatório elabora os projetos de engenharia e 

arquitetura, fornece os materiais e equipamento, executa obras, serviços e montagens, realizar testes, a pré-

operação e todas as demais atividades necessárias e suficientes para a entrega final do projeto.  

Nessa modalidade de contratação o licitante elabora sua proposta com base em um anteprojeto e, se 

contratado e cumprir com suas obrigações, é remunerado por um preço global, ou seja, recebe o valor 

estipulado no contrato, independentemente das quantidades de serviços executados ou de insumos 

utilizados.  

O Sinaenco tem acompanhando licitações de empreendimentos pelo RDC/Contratação Integrada desde 

2011, tendo realizado estudos sobre certames da Infraero, do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) e relativos a obras de mobilidade urbana nas cidades-sede da Copa de 2014.  

Neste momento, uma nova análise sobre a modalidade se faz necessária, uma vez que que o Projeto de Lei 

1.295/95, que altera a Lei de Licitações e Contratos, em tramitação na Câmara dos Deputados, contempla a 

possibilidade da adoção da Contratação Integrada em licitações para obras, serviços e fornecimentos, com 

valores acima de R$ 10 milhões. 

 

ESCOPO 

O estudo avaliou 146 contratos celebrados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), por meio do Regime de Contratação Integrada, decorrentes de 55 processos licitatórios deflagrados 

entre setembro de 2012 e setembro de 2014 (quatro processos foram desconsiderados por terem sido 

revogados). 
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Os instrumentos contratuais foram classificados da seguinte forma: em execução, encerrados, rescindidos e 

suspensos. Foram considerados encerrados contratos com prazo de vigência vencido e para os quais não há 

informação disponível sobre a suspensão ou aditivo contratual de prazo até 29 de maio de 2019.  

As publicações do Diário Oficial da União (DOU) constituíram a base da pesquisa sobre status de cada 

contrato. Outras fontes de consulta foram o API de Compras Governamentais, que disponibiliza dados do 

Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais (SIASG) do Governo Federal, e Relatórios de Gestão 

do DNIT. Também foram solicitados dados diretamente ao órgão, por meio da Lei de Acesso à Informação.  

O Anexo I traz tabela com todos os 146 contratos analisados, com informações sobre número do contrato, 

objeto, existência ou não de aditamentos contratuais de prazo e/ou de valor, situação e fontes de 

informação. 

 

RESULTADOS 

Até o final de maio de 2019, 24% (35) dos contratos – que foram assinados entre fevereiro de 2013 e 

novembro de 2014 – estavam encerrados, 63% (92) em execução, 6,8% (10) suspensos e 6,2% (9) rescindidos.  

 

 

 

 

 

 

Encerrados
35

24,0%

Em execução
92

63,0%

Rescindidos
9

6,2%

Suspensos
10

6,8%

Situação dos 146 Contratos Analisados

Elaborado por SINAENCO. 
Fonte: Diário Oficial da União (DOU), API de Compras Governamentais, 
Relatórios de Gestão do DNIT e Lei de Acesso à Informação. 
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Dos 35 contratos encerrados, correspondente a 24% da amostra, 60% (21) apresentaram aditamento 

contratual de prazo e 57,1% (20) de valor. Somente 22,9% (8) dos instrumentos não evidenciaram 

aditamentos de prazo e/ou valor. A análise do total de contratos mostra situação ainda pior: apenas 5,5% 

dos 146 contratos analisados foram encerrados sem a celebração de aditamentos de prazo e/ou valor. 

 

   

 

 

Dentre os 92 contratos em execução, 77,2% (71) evidenciaram aditamento contratual de prazo e 67,4% (62) 

de valor. Somente 9,8% (9) dos 92 instrumentos em execução não tinham aditamentos de prazo e/ou valor 

firmados até maio de 2019. Vale ressaltar que esses contratos ainda podem sofrer alterações de valor e 

prorrogações de prazo futuramente. 

 

  

 

Com aditivos 
de prazo

21
60,0%

Sem aditivos 
de prazo

14
40,0%

Contratos Encerrados -
Aditivos de Prazo

Com 
aditamento de 

valor
20

57,1%

Sem 
aditamento de 

valor
15

42,9%

Contratos Encerrados -
Aditamento de Valor

Sem 
aditamentos

8
22,9%

Com 
aditamentos

27
77,1%

Contratos Encerrados -
Aditamentos - Prazo e/ou 

Valor

Com aditivos 
de prazo

71
77,2%

Sem 
aditivos de 

prazo
21

22,8%

Contratos em Execução -
Aditivos de Prazo

Com 
aditamento de 

valor
62

67,4%

Sem 
aditamento 

de valor
30

32,6%

Contratos em Execução -
Aditamentos de Valor

Sem 
aditivos
9
9,8%

Com aditivos
83

90,2%

Contratos em Execução -
Aditivos

Elaborado por SINAENCO. 
Fonte: Diário Oficial da União (DOU), API de Compras Governamentais, Relatórios de Gestão do DNIT e Lei de Acesso à Informação. 

Elaborado por SINAENCO. 
Fonte: Diário Oficial da União (DOU), API de Compras Governamentais, Relatórios de Gestão do DNIT e Lei de Acesso à Informação. 



 
 
 

 
 

4 

 

Na análise conjunta dos contratos em situação encerrada (35) e em execução (92), constatou-se que 72,4% 

(92) detinham aditamento contratual de prazo e 64,6% (82) de valor. Somente 13,4% (17) dos 127 contratos 

não sofreram repactuação do valor contratual e/ou prorrogação do prazo de vigência. 

 

   

 

 

 

Esses resultados atestam a ineficácia do Regime de Contratação Integrada em seus próprios objetivos, que 

são a redução/eliminação dos aditamentos contratuais de prazo e/ou valor e celeridade na entrega das obras 

contratadas.  

Os desdobramentos negativos do Regime de Contratação Integrada começam pela precária definição e 

especificação do objeto da contratação. O anteprojeto indicado no certame é um documento técnico 

extremamente carente de informações indispensáveis para possibilitar a adequada especificação de um 

empreendimento e, consequentemente, ineficaz para o controle da qualidade do produto que será 

produzido, do seu prazo de execução, bem como dos custos envolvidos na implantação, operação e 

manutenção do bem em questão.

Com aditivos 
de prazo

92
72,4%

Sem 
aditivos de 

prazo
35

27,6%

Contratos Encerrados e em 
Execução - Aditivos de Prazo

Com 
aditamentos 

de valor
82

64,6%

Sem 
aditamentos 

de valor
45

35,4%

Contratos Encerrados e em 
Execução - Aditamentos de 

Valor

Sem 
aditivos
17
13,4%

Com aditivos
110

86,6%

Contratos Encerrados e em 
Execução - Aditivos

Elaborado por SINAENCO. 
Fonte: Diário Oficial da União (DOU), API de Compras Governamentais, Relatórios de Gestão do DNIT e Lei de Acesso à Informação. 
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ANEXO I 

Nº do  
contrato 

Objeto 
Data de 

assinatura 
Adit. de 
prazo 

Adit. de 
valor 

Situação 
Fonte de 

informação 

35/2013 

Serviço técnico especializado de engenharia para elaboração de 
projeto básico e executivo e execução das obras de implantação e 
pavimentação da rodovia BR-163/PA; trecho: Div. MT/PA - Fronteira 
Brasil/Suriname; subtrecho: entr. BR-230 (A) (Fim do trecho 
pavimentado - Campo Verde) - entr. 230 (B) Rurópolis; segmento: 
676,31 km - 788,98 km; extensão: 112,67 km. 

07/03/13  X     Suspenso 
(1) 
(2) 
(4) 

369/2013 

Prestação de serviços de elaboração de projeto básico e de projeto 
executivo de engenharia e execução das obras de restauração da 
pista existente, de adequação de capacidade, melhoria da 
segurança, com eliminação de pontos críticos, construção de 
contornos rodoviários, duplicação, implantação de sistema de 
iluminação pública e construção de obras-de-arte especiais na 
rodovia BR-163/364/MT - Lote único. 

21/05/13  X   X  
Em 

execução 

(1) 
(2) 
(4) 

493/2013 

Elaboração do projeto básico e executivo, execução das obras de 
duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas 
laterais e restauração/construção de obras de arte-especiais na BR-
158/RS e BR-287/RS (Travessia Urbana de Santa Maria) - Lote 01. 

31/07/2013  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

494/2013 

Elaboração do projeto básico e executivo, execução das obras de 
duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas 
laterais e restauração/construção de obras de arte-especiais na BR-
158/RS e BR-287/RS (Travessia Urbana de Santa Maria) - Lote 02. 

24/06/13  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

399/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 01, 
nas BR's -040/120/262/356/381/482 no Estado de Minas Gerais.  

13/05/13  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

400/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária no âmbito do PNS e 
sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 02, nas rodovias federais BR-
040/135/259/262/494/MG. 

13/05/2013     X  Encerrado 
(1) 
(2) 

401/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária no âmbito do PNS e 
sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 03, nas rodovias federais 
BR's-050/146/262 no Estado de Minas Gerais. 

13/05/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

402/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária no âmbito do PNS e 
sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 04, nas rodovias federais BR-
050, BR-365, BR-452 do Estado de Minas Gerais. 

13/05/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

403/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 05, 
nas rodovias federais BR-153/364/365/MG. 

13/05/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

404/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 06, 
nas rodovias federais BR-101/354/356/393/465/485/493/495/RJ. 

13/05/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

471/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 07, 
nas rodovias federais BR-060/BR-158/BR-364 no Estado de Goiás.  

06/09/2013       Encerrado 
(1) 
(2) 
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Nº do  
contrato 

Objeto 
Data de 

assinatura 
Adit. de 
prazo 

Adit. de 
valor 

Situação 
Fonte de 

informação 

472/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 08, 
nas rodovias federais BR-070/BR-158, no estado de Goiás.  

06/09/2013       Encerrado 
(1) 
(2) 

473/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 09, 
nas rodovias federais BR-020, 060, 070, 080 e 251/DF. 

17/05/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

474/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas 
rodovias BR-070/163/174 no Estado do Mato Grosso - Lote 10. 

21/05/2013  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

475/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas 
rodovias federais BR-070/163/364 no Estado do Mato Grosso - Lote 
11. 

07/06/2013  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

476/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas 
rodovias federais BR-174/364 no Estado do Mato Grosso - Lote 12. 

17/05/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

477/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas 
rodovias federais BR-163/364 no Estado do Mato Grosso - Lote 13. 

17/05/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

507/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas 
rodovias federais BR-116/122/222/402/403 no estado do Ceará - 
Lote 14. 

07/06/2013     X  Encerrado 
(1) 
(2) 

508/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas 
rodovias federais BR-020/226 e 404 no estado do Ceará - Lote 15.  

07/06/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

509/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, Lote 16, 
na rodovia federal BR-101, no Estado de Pernambuco. 

07/06/2013  X     Encerrado 
(1) 
(2) 

510/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas 
rodovias federais BR-104/408, no estado de Pernambuco - Lote 17. 

21/05/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

511/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, na 
rodovia federal BR-232, no estado do Pernambuco - Lote 18. 

21/06/2013  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 
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Nº do  
contrato 

Objeto 
Data de 

assinatura 
Adit. de 
prazo 

Adit. de 
valor 

Situação 
Fonte de 

informação 

549/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, Lote 19, 
na rodovia federal BR-317/BR-364, no estado do Acre. 

06/09/2013  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

550/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, Lote 20, 
na BR-364 no Estado do Acre. 

06/09/2013  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

551/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas 
rodovias federais BR-174/364 e 435 do estado de Rondônia - Lote 
21. 

19/06/2013  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

552/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas 
rodovias federais BR-364/429 e 421 do Estado de Rondônia - Lote 
22. 

21/06/2013  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

553/2013 

Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e execução 
dos Serviços Técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas 
rodovias federais BR-319/364 e 425 no estado de Rondônia - Lote 
23. 

17/07/2013  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

840/2013 

Seleção de empresa para elaboração do projeto básico e executivo e 
execução das obras de implantação da BR-285/SC, incluindo o 
contorno a Timbé do Sul, no segmento do km 33,8 ao km 55,8, lote 
único.  

25/10/13  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

316/2013 
Elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras 
complementares à Ponte do Rio Madeira, incluindo Conjunto 
Habitacional Popular e Dolphin's Adicionais, na rodovia BR-319/RO. 

06/08/13     X  Encerrado 
(1) 
(2) 
(3) 

261/2013 
Contratação de empresa para elaboração de Projeto Executivo e 
Execução das Obras de Implantação das Instalações de Fronteira - 
Aduana, Brasil e a Guiana Francesa, na BR-156/AP. 

03/05/13  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 
(3) 

929/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - Lote 
24. 

11/12/13  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

930/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas 
rodovias federais BR-116/259/381/458/474 do Estado de Minas 
Gerais, Lote 25.  

11/12/13  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

931/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, na 
rodovia federal BR-116/BR-367 no Estado de Minas Gerais, Lote 26. 

27/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

932/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - na 
rodovia federal BR-251 do Estado de Minas Gerais, Lote 27. 

26/11/13  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

933/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas 
Rodovias Federais BR-135/251/365/367 do Estado de Minas Gerais, 
Lote 28. 

27/11/13  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 
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Nº do  
contrato 

Objeto 
Data de 

assinatura 
Adit. de 
prazo 

Adit. de 
valor 

Situação 
Fonte de 

informação 

934/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas 
rodovias BR-265/354/369/494 do Estado de Minas Gerais, Lote 29. 

27/11/13  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

935/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas 
rodovias federais BR-146/267/383/459/491 do Estado de Minas 
Gerais, Lote 30. 

27/11/13  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

936/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas 
rodovias federais BRs-040/265/267/354/460/499 no estado de Minas 
Gerais - Lote 31. 

27/11/13  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

937/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas 
rodovias federais BR's-352/354/365 do Estado de Minas Gerais - 
Lote 32. 

27/11/13  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

938/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas 
Rodovias Federais BR’s -101/259/262/342/381/393/447/482/484 do 
estado do Espírito Santo - Lote 34. 

18/11/13  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

1039/2013 

Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços 
técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e 
de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de 
Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 35, na rodovia 
federal BR-060/BR-070/BR-153/BR-414 no Estado de Goiás. 

15/01/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1041/2013 

Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços 
técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e 
sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de segurança 
e sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 38, na rodovia BR-060/153, 
no Estado de Goiás. 

21/03/14       Rescindido 
(1) 
(2) 

1042/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas 
rodovias federais BR's-060/452 no Estado de Goiás - Lote 39. 

17/01/14       Rescindido 
(1) 
(2) 

1043/2013 

Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços 
técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e 
de sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de 
segurança e sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 40, nas rodovias 
federais BR-08/153/251/414 do Estado de Goiás. 

04/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1044/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 41, 
nas Rodovias Federais BR-020, BR-040 e BR-251 no Estado de 
Goiás. 

20/06/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1045/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 42, 
na rodovia federal BR-070/BR-158 no Estado de Mato Grosso.  

15/01/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 
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Nº do  
contrato 

Objeto 
Data de 

assinatura 
Adit. de 
prazo 

Adit. de 
valor 

Situação 
Fonte de 

informação 

1046/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 44, 
na rodovia federal BR-060/BR-163/BR-359 no Estado do Mato 
Grosso do Sul. 

07/03/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1047/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 45, 
na rodovia federal BR-060/163/262, no Estado do Mato Grosso do 
Sul.  

14/03/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1048/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 46, 
nas rodovias BR-163/267/376/463/487, no Estado do Mato Grosso 
do Sul. 

19/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1049/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 47, 
nas rodovias BR-158/262/436/497/267, no Estado do Mato Grosso 
do Sul. 

28/03/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1050/2013 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
de serviços técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do programa 
nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 48, 
nas rodovias federais BR-060/BR-262/BR-267/BR-359/BR-419 no 
Estado do Mato Grosso do Sul. 

19/02/14       
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 54, 
nas rodovias federais BR-135/122/402, no Estado do Maranhão. 

06/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

2/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 55, 
nas rodovias federais BR-222/BR-316 no Estado do Maranhão. 

06/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

3/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 56, 
nas rodovias federais BR-135/226/316 no Estado do Maranhão. 

14/03/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

4/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 56, 
Lote 57, na rodovia BR-230, no Estado do Maranhão. 

11/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

5/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 58, 
na rodovia federal BR-010/BR-226 no Estado do Maranhão. 

06/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

6/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 59, 
nas rodovias federais BR-222/BR-343/BR-402/BR-404 no Estado do 
Piauí.  

17/02/14       Encerrado 
(1) 
(2) 
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Nº do  
contrato 

Objeto 
Data de 

assinatura 
Adit. de 
prazo 

Adit. de 
valor 

Situação 
Fonte de 

informação 

7/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 60, 
nas rodovias federais BR-020/407, no Estado do Piauí. 

06/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

8/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 61, 
nas rodovias federais BR-316/BR-230 no Estado do Piauí.  

14/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

9/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 62, 
na rodovia federal BR-135/ BR-235/BR-343 no Estado do Piauí.  

18/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

31/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 63 
na rodovia BR-158/285, no Estado do Rio Grande do Sul. 

05/03/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

32/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 64, 
na rodovia BR-158/386/392/468/472, no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

07/03/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

33/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 65, 
nas rodovias BR-101/116/285, no Estado do Rio Grande do Sul. 

17/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

34/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária -BR-Legal, Lote 66, 
na rodovia federal BR-010/BR-153/BR-242 no Estado do Tocantins. 

14/03/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

35/2014 

Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução dos Serviços 
Técnicos de Aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e 
de Sinalização Rodoviária, no Âmbito do Programa Nacional de 
Segurança e Sinalização Rodoviária -BR-Legal - Lote 67, nas 
rodovias federais BR-010/BR-153/BR-235 no Estado do Tocantins.  

14/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

36/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
68, nas rodovias federais BR-010/153/226/230, no Estado de 
Tocantins. 

12/03/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

132/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
69, na BR-153/277/376/466/476, no Estado do Paraná. 

06/03/14       Encerrado 
(1) 
(2) 

133/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
70, nas rodovias federais BR-158/BR-272/BR-369/BR-373/BR-487 no 
Estado do Paraná. 

12/03/14     X  Encerrado 
(1) 
(2) 
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Nº do  
contrato 

Objeto 
Data de 

assinatura 
Adit. de 
prazo 

Adit. de 
valor 

Situação 
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informação 

134/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
71, na BR-163/272/277/280/467/469, no Estado do Paraná. 

24/06/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

135/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
72, nas rodovias federais BR-110/BR-116/BR-230/BR-361 no Estado 
da Paraíba. 

20/02/14     X  Encerrado 
(1) 
(2) 

136/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
73, nas rodovias federais BR-230/101, no Estado da Paraíba.  

21/02/14     X  Encerrado 
(1) 
(2) 

137/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
74, nas rodovias federais BR-104/BR-110/BR-230/BR-4012 no 
Estado da Paraíba. 

20/02/13       
Em 

execução 
(1) 
(2) 

299/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
75, na BR-101/158/459/488, no Estado de São Paulo. 

07/05/14       Suspenso 
(1) 
(2) 

300/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
76, nas rodovias federais BR-282/153/158/163 no Estado de Santa 
Catarina. 

07/05/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

301/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
77, nas Rodovias Federais BR-280 e BR-470 no Estado de Santa 
Catarina. 

29/04/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

302/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
78, nas Rodovias Federais BR-101/282 - no Estado de Santa 
Catarina. 

06/06/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

303/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
79, nas Rodovias Federais BR-101, BR-104, BR-316, BR-416, BR-
424 no Estado de Alagoas. 

22/05/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

304/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
80, na Rodovia Federal BR-101/BR-316/BR-423 no Estado de 
Alagoas.  

26/05/14       Encerrado 
(1) 
(2) 

492/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
81, na Rodovia Federal BR-110/BR-226/BR-304/BR-405 do Estado 
do Rio Grande do Norte.  

17/07/14       
Em 

execução 
(1) 
(2) 
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493/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
82, na rodovia federal BR-226/427 no Estado do Rio Grande do 
Norte. 

04/07/14       
Em 

execução 
(1) 
(2) 

494/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
83, na BR-101/226/304/406, no Estado do Rio Grande do Norte. 

14/07/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

495/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
84, na rodovia BR-153/470, no Estado do Rio Grande do Sul. 

04/07/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

496/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
85, na rodovia BR-101/293/471/RS, no Estado do Rio Grande do Sul.  

17/07/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

497/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
86, na Rodovia Federal BR-153/BR-158/BR-293/BR-473 no Estado 
do Piauí.  

17/07/14       
Em 

execução 
(1) 
(2) 

498/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, nas 
rodovias federais BR-287/392 do Estado do Rio Grande do Sul, Lote 
87. 

23/07/14       
Em 

execução 
(1) 
(2) 

499/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
88, na BR-290/472/RS, no Estado do Rio Grande do Sul.  

17/07/14       
Em 

execução 
(1) 
(2) 

500/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
89, na BR-285/386/377/480, no Estado do Rio Grande do Sul.  

24/11/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

501/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
90, na rodovia federal BR-116/BR-153/BR-290/BR-471 no Estado do 
Rio Grande do Norte. 

21/07/14       
Em 

execução 
(1) 
(2) 

502/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
92, na Rodovia BR-020/135/242, no Estado da Bahia. 

18/08/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

503/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
93, na Rodovia Federal BR-101/BR-110/BR-420 no Estado da Bahia.  

17/07/14       
Em 

execução 
(1) 
(2) 
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504/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
94 nas rodovias BR-110/116/235/410, no Estado da Bahia. 

13/10/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

505/2014 

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução 
dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de 
segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 
95, nas Rodovias Federais BR-101/BR-367/BR-418/BR-498 no 
Estado da Bahia. 

08/08/14     X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

139/2014 
Elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras 
prioritárias de melhoria de capacidade, incluindo duplicação na 
rodovia BR-290/RS - lote 01. 

06/03/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1070/2013 
Contratação Integrada de empresa para elaboração do projeto básico 
e executivo e execução das obras prioritárias de melhoria de 
capacidade incluindo duplicação, na rodovia BR-290/ RS - Lote 02. 

16/01/14  X     Suspenso 
(1) 
(2) 

1126/2013 
Contratação Integrada de empresa para elaboração do projeto básico 
e executivo e execução das obras prioritárias de melhoria de 
capacidade incluindo duplicação, na rodovia BR-290/ RS - Lote 04. 

10/02/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1082/2013 

Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços 
técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e 
de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de 
Segurança e Sinalização Rodoviária, BR-Legal, Lote 49, na rodovia 
federal BR-116/BR-230/BR-304 do Estado do Ceará. 

04/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1083/2013 

Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços 
técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e 
de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de 
Segurança e Sinalização Rodoviária, BR-Legal, Lote 50, nas 
rodovias federais BR-232/116/316, no Estado de Pernambuco. 

17/03/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1084/2013 

Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços 
técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e 
de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de 
Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 51, nas 
rodovias federais BR-110/BR-423/BR-424 no Estado de 
Pernambuco. 

04/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1085/2013 

Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços 
técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e 
de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de 
Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 52, na BR-
407/BR-428 no Estado de Pernambuco. 

04/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1086/2013 

Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços 
técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e 
de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de 
Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 53, na Rodovia 
Federal BR-101/BR-235 no Estado de Sergipe.  

14/03/14       Encerrado 
(1) 
(2) 

825/2013 

Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras 
de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/MG (Norte), 
incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e 
segurança de segmentos do trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; 
subtrecho: entre BR-116/MG (Governador Valadares) e MG-020 (Av. 
Cristiano Machado/ Belo Horizonte); segmento: km 155,4 - km 458,4; 
Lote 01. 

24/10/13  X     Rescindido 
(1) 
(2) 
(4) 

828/2013 

Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras 
de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/MG (Norte), 
incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e 
segurança de segmentos do trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; 
subtrecho: entre Acesso a Belo Oriente e MG-320 (para Jaguaraçu); 
segmento: km 228,2 a km 288,4 - Lote 02. 

24/10/13  X     Rescindido 
(1) 
(2) 
(4) 
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814/2013 

Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras 
de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/NG (Norte), 
incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e 
segurança de segmentos do trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; 
subtrecho: entre MG-320 (para Jaguaraçu) e Ribeirão Prainha; 
segmento: km 288,4 a km 317,0 - Lote 03.1. 

23/10/13       Rescindido 
(1) 
(2) 
(4) 

815/2013 

Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras 
de adequação de capacidade da rodovia BR-381/MG (Norte), 
incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e 
segurança de segmentos - Lote 3.2. 

23/10/13       Encerrado 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

816/2013 

Execução dos projetos básico e executivo e execução das obras de 
adequação de capacidade da Rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo 
a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e 
segurança de segmentos - Lote 3.3. 

15/10/13       Encerrado 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

895/2013 

Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras 
de Adequação de Capacidade da Rodovia BR-381/MG (Norte), 
incluindo a Duplicação, Melhoramentos e Ampliação de Capacidade 
e Segurança de Segmentos; trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP, 
subtrecho: entr. BR-116/MG (Governador Valadares) - entr. MG-020 
(Av. Cristiano Machado / Belo Horizonte); segmento: km 155,4 - km 
458,4. Lote 6.0.  

23/10/13       Rescindido 
(1) 
(2) 
(4) 

817/2013 

Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras 
de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/NG (Norte), 
incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e 
segurança de segmentos do trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; 
subtrecho: entre Rio Una e MG-435 (Caeté); segmento: km 389,5 - 
km 427,0 - Lote 07. 

23/10/13  X   X  
Em 

execução 

(1) 
(2) 
(4) 

808/2014 

Contrato de empreitada para elaboração dos projetos básico e 
executivo e execução das obras de duplicação, restauração com 
melhoramentos, implantação de vias laterais e obras de arte 
especiais na Rodovia BR-153; trecho divisa MG/SP - divisa SP/PR; 
trecho 1: km 54,3 ao km 59,52, trecho 2: km 59,52 ao km 64,20, 
trecho 3: km 64,20 ao km 72,1. 

03/09/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

259/2014 

Contratação de empresa para prestação de serviço técnico 
especializado de engenharia para elaboração do projeto básico, 
executivo e execução das obras de construção e pavimentação do 
perímetro urbano do município de Ventania/PR e implantação de vias 
marginais na rodovia BR-153/PR, trecho: entr. BR-369 (A) (divisa 
PR/SC), subtrecho: entr. PR-090 (Ventania) - entr. PR-340 (p/ 
Tibagi), segmento: km 163,738 ao km 164,338, extensão: 0,600 km. 

09/04/14  X     Encerrado 
(1) 
(2) 

354/2014 

Seleção de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo 
e execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Tubarão 
(LE), incluindo demolição da ponte existente, no segmento 
compreendido entre os km 337,03 e 337,37. 

22/05/14  X     Encerrado 
(1) 
(2) 
(3) 

723/2013 

Elaboração de projeto básico e de projeto executivo de engenharia e 
execução das obras de restauração da pista existente, de adequação 
de capacidade, melhoria da segurança com eliminação de pontos 
críticos de contornos rodoviários, duplicação, implantação de 
sistemas de iluminação pública e construção de obras de arte 
especiais, na rodovia BR-163/364/MT.  

18/09/13  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

913/2013 

Elaboração do Projeto Básico e Executivo e execução das Obras 
para Adequação da passagem Urbana na Rodovia BR-163/PR com 
execução de Pavimentação de Ruas Marginais, Interseções em 
Desnível e Passarelas no Perímetro Urbano de Marechal Cândido 
Rondon/PR.  

11/11/13  X     Encerrado 
(1) 
(2) 
(3) 

878/2013 
Elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de 
implantação e pavimentação com obras de arte especiais na rodovia 
BR-487/PR. 

02/10/13  X     Encerrado 
(1) 
(2) 
(3) 

879/2013 
Elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de 
implantação e pavimentação com obras de arte especiais na rodovia 
BR-158/PR. 

02/10/13       Suspenso 
(1) 
(2) 
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1099/2013 

Serviços de desenvolvimento dos projetos básicos e executivos e 
execução das obras e todas as demais operações necessárias e 
suficientes para a entrega final da ponte sobre o Rio Madeira em 
Abunã e de seus acessos na BR-364/RO. 

12/12/13  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

101/2014 
Elaboração dos Projetos Básicos e Executivo e Execução das Obras 
de implantação e pavimentação, incluindo os encabeçamentos das 
pontes, na Rodovia BR-242/TO - Lote 04. 

17/02/14  X     Encerrado 
(1) 
(2) 

1090/2013 
Contratada integrada de empresa para elaboração do projeto básico 
e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação, 
incluindo os encabeçamentos das Pontes, na rodovia BR-242/TO. 

03/02/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

861/2013 

Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras 
de recuperação estrutural das pontes de acesso, cais flutuantes de 
atracação das torres e do ROADWAY, bem como das obras de 
restauração, adequação e modernização da área retro portuária, 
além da requalificação do Porto de Manaus para a Copa do Mundo 
de 2014.  

30/10/13       Rescindido 
(1) 
(2) 

1111/2013 
Contratação integrada de empresa para elaboração do projeto básico 
e executivo e execução das obras de duplicação, restauração com 
melhoramentos e obras de arte especiais, na rodovia BR-493/RJ. 

31/12/13  X     Suspenso 
(1) 
(2) 

1089/2013 

Prestação de serviços de elaboração de projeto básico e de projeto 
executivo de engenharia e execução das obras de restauração da 
pista existente, de adequação de capacidade, melhoria de segurança 
com eliminação de pontos críticos, duplicação e construção de obra 
de arte especiais na rodovia BR-163/364/MT - Lote 03.  

10/02/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

1088/2013 

Prestação de serviço técnico especializado de engenharia para 
elaboração de projeto básico e executivo e execução das obras de 
construção da nova aldeia indígena no munícipio de estrela na BR-
386/RS. 

31/12/13  X   X  Encerrado 
(1) 
(2) 

316/2014 
Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras 
de construção de uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba e acessos, 
na Rodovia BR-116/290/RS. 

28/03/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

733/2014 

Contratação integrada de empresa para elaboração de projeto básico 
e executivo de engenharia e execução das obras de construção das 
instalações portuárias públicas de pequeno porte IP-4, nos 
municípios de São Miguel do Guamá, Augusto Corrêa e Viseu. 

13/08/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

734/2014 

Contratação Integrada de empresa para Elaboração de Projeto 
Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de 
Construção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte 
IP-4, nos municípios de Abaetetuba e Cametá. 

13/08/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

735/2014 

Contratação Integrada de empresa para Elaboração de Projeto 
Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de 
Construção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte 
IP-4, nos municípios de Juruti e Oriximiná. 

13/08/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

736/2014 

Contratação Integrada de empresa para Elaboração de Projeto 
Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de 
Construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 
no município de Belém (Mosqueiro)/PA. 

21/08/14  X   X  
Em 

execução 
(1) 
(2) 

629/2014 

Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos 
básico e executivo de engenharia e execução das obras de 
construção na Rodovia BR-135/BA; Trecho: Divisa PI/BA - Divisa 
BA/MG; subtrecho: COCOS - Div. BA/MG; Segmento: km 443,9 - km 
466,8; Extensão: 22,9 km.  

16/07/14  X     Suspenso 
(1) 
(2) 

748/2014 

Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos 
básico e executivo de engenharia e execução das obras de 
duplicação e restauração com melhoramentos, da rodovia BR-
101/BA - Lote 01, incluindo obras de arte especiais, trecho: Div. 
SE/BA - Div. BA/ES, subtrecho: Div. SE/BA - entr. BA-093/400 (Entre 
Rios), segmento: km 0,00 - km 41,60, extensão 41,6 km.  

15/09/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 
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749/2014 

Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos 
básico e executivo de engenharia e execução das obras de 
duplicação e restauração com melhoramentos, da rodovia BR-
101/BA - Lote 02, incluindo obras de arte especiais, trecho: Div. 
SE/BA - Div. BA/ES, subtrecho: entr. BA-233 (Esplanada) - entr. BA-
110 (A), segmento: km 41,60 a km 83,58, extensão: 41,98 km. 

15/09/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

750/2014 

Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos 
básico e executivo de engenharia e execução das obras de 
duplicação e restauração com melhoramentos, da rodovia BR-
101/BA - Lote 03, incluindo Obras de Arte Especiais, trecho: Div. 
SE/BA - DIV. BA/ES, subtrecho: entr. BA-401 (Sítio do Meio) - entr. 
BA-515 (Teodoro Sampaio), segmento: km 83,58 a km 124,60, 
extensão: 41,02 km.  

10/09/14  X     Suspenso 
(1) 
(2) 

751/2014 

Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos 
básico e executivo de engenharia e execução das obras de 
duplicação e restauração com melhoramentos, da rodovia BR-
101/BA - Lote 04, incluindo Obras de Arte Especiais, trecho: Div. 
SE/BA - Div. BA/ES, subtrecho: entr. BA-503 - entr. BA-084 
(Conceição do Jacuípe), segmento: km 124,60 a km 165,40, 
extensão: 40,8 km. 

10/09/14  X     Suspenso 
(1) 
(2) 

858/2014 

Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e 
execução das obras de duplicação, implantação de vias laterais, 
adequação de capacidade, restauração com melhoramento e obras-
de-arte especiais na rodovia BR-116. Trecho: Div. PE/BA (Ibó) - Div. 
BA/MG; subtrecho: entr. BR-235 - entr. BA-220 (Euclides da Cunha); 
Segmento: km 113,36 - km 211,83; Extensão: 98,47 km.  

06/10/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

875/2014 

Contratação integrada para elaboração dos projetos básico e 
executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, 
implantação devias laterais, adequação de capacidade, restauração 
com melhoramentos e obras de arte especiais, na rodovia BR 
116/BA. Trecho: Div. PE/BA (Ibó) Div.BA/MG; subtrecho: Div, PE/BA 
(Ibó)-entr.BR-235; Segmento: km 0,00 - km 113,36; Extensão:113,36 
km. 

16/10/14  X     Suspenso 
(1) 
(2) 

876/2014 

Contratação integrada de empresas para elaboração dos projetos 
básico e executivo de engenharia e execução das obras de 
duplicação, implantação de vias laterais, restauração com 
melhoramentos e obras de arte especiais na rodovia BR-116/BA. 
Trecho: Div. PE/BA (Ibó) Div.BA/MG; subtrecho:BA-220 (Euclides da 
Cunha) -entr.BR-410/BA-395 (Tucano); Segmento: km 211,83 - km 
274,23, Extensão: 62,40 km. 

20/10/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

877/2014 

Contratação integrada para elaboração dos projetos básico e 
executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, 
implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração 
com melhoramentos e obras-de-arte especiais na rodovia BR-
116/BA. trecho: Div.PE/BA (Ibó) - Div.BA/MG; subtrecho: entr. BR-
410/BA-395 (Tucano) - entr. BR-349 (p/Teofilândia); Segmento: km 
274,23-km 334,23; Extensão: 60 km.  

20/10/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

878/2014 

Contratação integrada para elaboração dos projetos básico e 
executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, 
implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração 
com melhoramento e obras de arte especiais, na rodovia BR-116/BA; 
Trecho: Div. PE/BA (Ibó) - Div.BA/MG; subtrecho: entr.BR-349 (p/ 
Teofilânia) - Ent.BA-504 (p/ Santanópolis); Segmento: km 334,23 - 
km 387,41; Extensão: 53,18 km. 

16/10/14  X     Suspenso 
(1) 
(2) 

836/2014 

Execução dos serviços de elaboração do projeto básico e executivo e 
execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-
163/PR, incluindo obras de arte especiais pelo regime de contratação 
integrada: rodovia BR: 163/PR, trecho: entr. BR-280 (A)/ 373 (A) 
(divisa SC/PR) - divisa PR/MS (Ponte s/ Rio Paraná - Guaíra), 
subtrecho: entr. PR-182 (Marmelândia) - entr. BR-277 (p/Cascavel), 
segmento: km 117,10 0 km 191,10, extensão: 74,0 km. 

12/09/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 
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837/2014 

Execução dos serviços de elaboração do projeto básico e executivo e 
execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-
163/PR, incluindo obras de arte especiais, no trecho de Toledo a 
Marechal Cândido Rondon, trecho: entr. BR-280 (A)/ 373 (A) (div. 
SC/PR) - div. PR/MS (Ponte s/ Rio Paraná - Guaíra), subtrecho: entr. 
PR-181/317/585 (Toledo) - entr. BR-467 (B) (p/ Marechal Cândido 
Rondon), segmento: km 235,5 a km 274,4, extensão: 38,90 km. 

12/09/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

549/2014 

Elaboração de Projeto Básico e de Projeto Executivo de Engenharia 
e Execução das Obras Remanescentes e Complementares de 
Adequação de Capacidade, Melhoramentos, Segurança de Tráfego, 
Eliminação de Pontos Críticos, Ampliação de Vias Marginais e 
Construção de Obras de Arte Especiais e Passarelas da BR-101/RN 
(km 95,9 ao km 109,1). 

21/10/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

549/2014 

Elaboração de Projeto Básico e de Projeto Executivo de Engenharia 
e Execução das Obras Remanescentes e Complementares de 
Adequação de Capacidade, Melhoramentos, Segurança de Tráfego, 
Eliminação de Pontos Críticos, Ampliação de Vias Marginais e 
Construção de Obras de Arte Especiais e Passarelas da BR-101/RN 
(km 95,9 ao km 109,1). 

21/10/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

675/2014 
Elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de 
estabilização de taludes na rodovia BR-282/SC, no segmento do km 
223+100 ao km 309+300. 

01/09/14  X     Encerrado 
(1) 
(2) 

609/2014 

Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras 
de adequação de capacidade da rodovia BR-381/MG (Norte), 
incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e 
segurança de segmentos do trecho: div. ES/MG - div. MG/SP; 
subtrecho: entre Ribeirão Prainha e Acesso Sul de Nova Era; 
extensão: 18,8 km - Lote 1 - Lote de obras 4. 

15/08/14       Rescindido 
(1) 
(2) 

610/2014 

Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras 
de adequação de capacidade da rodovia BR-381/MG (Norte), 
incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e 
segurança de segmentos do trecho: div. ES/MG - div. MG/SP; 
subtrecho: entre Acesso Sul de Nova Era e João Monlevade; 
extensão: 20,7 km - Lote 2 - Lote de obras 5. 

15/08/14       Rescindido 
(1) 
(2) 

726/2014 

Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a 
elaboração do projeto básico e do projeto executivo e execução das 
obras de restauração, na rodovia BR-155/PA; trecho: entr. BR-158 
(Redenção) - entr. BR-222 (Marabá); subtrecho: entr. PA-279 
(Singuara) - entr. PA-275 (Eldorado dos Carajás); segmento: km 
109,80 ao km 250,34; extensão: 144,30 km. 

29/08/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

702/2014 

Contratação integrada para elaboração do projeto básico e executivo 
de engenharia e realização das obras de implantação e 
pavimentação de ruas laterais com transposição da rodovia por obras 
de artes especiais, com melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança na rodovia BR-364/RO, Travessia Urbana 
Porto Velho. 

30/07/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

802/2014 

Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para 
elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras 
remanescentes de implantação do Plano Rodoviário de Juiz de Fora 
(adequação da capacidade de tráfego), incluindo OAE's, na Rodovia 
BR-440/MG. 

09/09/14  X     
Em 

execução 
(1) 
(2) 

Total     102 82     

Elaborado por SINAENCO. 

Fonte de informações: 

(1) Publicações do Diário Oficial da União até 29 de maio de 2019. 

(2) API de Compras Governamentais com aditamentos atualizados até março de 2018. 

(3) Relatórios de Gestão do DNIT. 

(4) Informações enviadas pelo DNIT por meio da Lei de Acesso à Informação. 
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