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Sumário de Cópia de Processo

Sumário das peças do processo 034.032/2017-7, gerado automaticamente em 06/07/2020 às 15:30:16 pela unidade Secretaria de Gestão de
Processos exclusivamente para fins de consulta.

No uso e compartilhamento das informações geradas na cópia do processo, observar as disposições da Resolução-TCU n° 254, de 10 de abril
2013, a qual "Dispõe sobre a classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito do Tribunal de Contas da União", em especial à
"Seção VII - Da Proteção e do Controle da Informação".

Nº
da

Peça

Data de
Juntada Tipo da Peça Confidencialidade Assunto

1 01/12/2017 Diversos Restrito
Representação Inicial - Necessidade de investigação de possíveis
irregularidades no contrato e na administração da concessão da BR-
163 por parte da Concessionária Rota do Oeste.

2 01/12/2017 Memorando Restrito

Envia Ofício nº 699/NL/CD/2017 DO Gabinete do Deputado Federal
Nilson Leitão, que solicita ao TCU investigação de possíveis
irregularidades no contrato e na administração da concessão da
Rodovia BR-163.

3 19/10/2018 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Programa de Exploração da Rodovia

4 19/10/2018 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Contrato de concessão da BR-163/MT

5 19/10/2018 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Licenciamento Ambiental - 3ª etapa

6 19/10/2018 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Relatório de obras - parte 1

7 19/10/2018 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Relatório de obras - parte 2

8 19/10/2018 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Relatório de Obras - parte 3
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9 19/10/2018 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Memorando nº 044/2018/GEREG/SUINF

10 30/10/2018 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Nota Técnica nº 166/2017/GEROR/SUINF

11 30/10/2018 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Deliberação nº 828, de 10/10/2018

12 14/12/2018 Instrução Público Instrução sobre o processo 034.032/2017-7

13 14/12/2018 Pronunciamento da
Subunidade

Público Pronunciamento da Subunidade - de acordo - Processo 034.032/2017-7

14 14/12/2018 Pronunciamento da Unidade Público Pronunciamento da Unidade - de acordo - Processo 034.032/2017-7

15 02/01/2019 Procuração/revogação e
afins

Restrito

Autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres-
ANTT/Auditoria, representada por Cidmauro Lima, conferindo poderes
a Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa para atuar junto ao
Tribunal.

16 07/01/2019 Ofício Restrito Ofício 0004/2019 - SeinfraRod - Oitiva Versão Antiga - Agência
Nacional de Transportes Terrestres

17 09/01/2019 Ciência de comunicação Restrito
Ciência de comunicação do Ofício nº 0004/2019-
TCU/SeinfraRodoviaAviação. Obs.: documento entregue pela
SeinfraRodoviaAviação para digitalizar e devolver.

18 10/01/2019 Ofício Restrito Ofício 0005/2019 - SeinfraRod - Oitiva Versão Antiga -
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

19 24/01/2019 Resposta de comunicação Restrito Ofício 004/2019-TCU-SeinfraRodoviaAviação

20 25/01/2019 Procuração/revogação e
afins

Restrito Concessionária Rota do Oeste

21 25/01/2019 Vista e/ou Cópia
(Pedido/Autorização/Recibo)

Restrito Pedido de vista e cópia integral do processo.

22 25/01/2019 Pedido de prorrogação de
prazo

Restrito Pedido de prorrogação de prazo solicitado por Concessionária Rota do
Oeste S.A.

23 28/01/2019 Despacho de expediente Restrito deferimento de prorrogação de prazo
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24 31/01/2019 Procuração/revogação e
afins

Restrito Autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres,conferindo
poderes a Paulo Sérgio Bezerra dos Santos a atuar junto ao Tribunal.

25 31/01/2019
Vista e/ou Cópia

(Pedido/Autorização/Recibo) Restrito
Autorização de Agência Nacional de Transportes Terrestres, conferindo
poderes a Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa para atuar
junto ao Tribunal.

26 31/01/2019 Vista e/ou Cópia
(Pedido/Autorização/Recibo)

Restrito Recibo de vista e/ou cópia

27 14/02/2019
Procuração/revogação e

afins Restrito
Autorização de Agência Nacional de Transportes Terrestres, conferindo
poderes a Leilane Morais Alcântara para atuar junto ao Tribunal de
Contas da União.

28 14/02/2019
Procuração/revogação e

afins Restrito
Autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
conferindo poderes a Débora Goelzer Fraga a atuar junto ao Tribunal.
Em caráter de urgência.

29 07/03/2019 Resposta de comunicação Restrito Vem apresentar Manifestação, em atenção Ofício n°05/2019-
TCU/SeinfraRodoviaAviação.

30 22/03/2019 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Decisão - Justiça Federal da 1ª Região

31 22/03/2019 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Reportagem_Estadão

32 22/03/2019 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Obras - MGO Rodovias

33 22/03/2019 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Nota Técnica nº 42/2018/GEREF/SUINF

34 22/03/2019 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Resolução ANTT nº 5.177, de 31/8/2016

35 05/04/2019 Vista e/ou Cópia
(Pedido/Autorização/Recibo)

Restrito Recibo de Cópia Digital

36 13/05/2019 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Dados de tráfego

37 13/05/2019 Elementos Público 1º termo aditivo
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comprobatórios/Evidências

38 20/05/2019 Elementos
comprobatórios/Evidências

Público Notícia - Valor Econômico

39 20/05/2019 Instrução Público Instrução sobre o processo 034.032/2017-7

40 20/05/2019 Pronunciamento da
Subunidade

Restrito Pronunciamento da subunidade sobre o processo 034.032/2017-7

41 20/05/2019 Pronunciamento da Unidade Restrito Pronunciamento da Unidade - de acordo - Processo 034.032/2017-7

42 03/07/2019 Ciência de comunicação Restrito Aviso de recebimento - JJ921605979BR Ofício 0005/2019 - SeinfraRod

43 31/10/2019 Acórdão Público Acórdão Nº 2644/2019-TCU-Plenário - Relator Ministro BRUNO DANTAS

44 31/10/2019 Voto (Acórdão) Público Voto Ministro BRUNO DANTAS

45 31/10/2019 Relatório (Acórdão) Público Relatório Ministro BRUNO DANTAS

46 07/11/2019 Ofício Restrito Ofício 0759/2019 - SeinfraRod - Notificação - Ministério Público
Federal

47 07/11/2019 Aviso Público Aviso nº 884/GabPres

48 08/11/2019 Ciência de comunicação Restrito Ciência de comunicação do Ofício n° 0759/2019-
TCU/SeinfraRodoviaAviação.

49 11/11/2019 Ofício Restrito Ofício 0758/2019 - SeinfraRod - Notificação - Agência Nacional de
Transportes Terrestres

50 11/11/2019 Ofício Restrito Ofício 0760/2019 - SeinfraRod - Notificação - CONCESSIONARIA ROTA
DO OESTE S.A.

51 26/11/2019 Ciência de comunicação Restrito Aviso de recebimento - BV061388703BR Ofício 0760/2019 - SeinfraRod

52 26/11/2019 Ciência de comunicação Restrito Aviso de recebimento - BV061388694BR Ofício 0758/2019 - SeinfraRod

53 27/11/2019 Despacho Público Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais

54 02/12/2019 Pedido de prorrogação de
prazo

Público SEI_ANTT - 2093401 - ANTT - OFÍCIO-DG

55 03/12/2019 Recurso - Inicial Restrito Pedido de Reexame encaminhado pela Concessionária Rota do Oeste
S.A.
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56 03/12/2019 Despacho de expediente Restrito Prorrogação de prazo

57 12/12/2019 Excerto Público Acórdão Nº 3092/2019-TCU-Plenário - Relator Ministro BRUNO DANTAS

58 26/12/2019 Resposta de comunicação Restrito Referente ao Ofício n° 0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação.

59 26/12/2019 Resposta de comunicação Restrito Referente ao Ofício n° 0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação.

60 26/12/2019 Pronunciamento da Unidade Restrito Exame de admissibilidade do recurso R001 do processo 034.032/2017-7

61 26/12/2019 Termo de sorteio de relator Restrito MIN-WAR

62 30/12/2019 Ofício Restrito Ofício 0882/2019 - SeinfraRod - Notificação - Agência Nacional de
Transportes Terrestres

63 02/01/2020 Vista e/ou Cópia
(Pedido/Autorização/Recibo)

Restrito Pedido de vista e cópia.

64 02/01/2020 Termo Restrito Atendimento á peça 63.Recibo de cópia

65 21/01/2020 Despacho de autoridade Público Despacho do Gab. WALTON ALENCAR RODRIGUES

66 22/01/2020 Ciência de comunicação Restrito Aviso de recebimento - BV141637894BR Ofício 0882/2019 - SeinfraRod

67 29/01/2020 Ofício Restrito Ofício 1456/2020 - Seproc - Notificação - Agência Nacional de
Transportes Terrestres

68 29/01/2020 Ofício Restrito Ofício 1459/2020 - Seproc - Notificação - PROCURADORIA DA
REPÚBLICA/MT - MPF/MPU

69 29/01/2020 Ciência de comunicação Público Termo de ciência de comunicação

70 30/01/2020 Ciência de comunicação Restrito Ciência de comunicação do Ofício 1459/2020-TCU/Seproc.

71 31/01/2020 Ofício Restrito Ofício 1454/2020 - Seproc - Notificação - CONCESSIONARIA ROTA DO
OESTE S.A.

72 10/02/2020 Ciência de comunicação Restrito Aviso de recebimento - BV141655986BR Ofício 1454/2020 - Seproc

As seguintes peças do processo não foram selecionadas para cópia: nenhuma
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Gabinete do Deputado Nilson Leitão 	 08 

!cio N° 6991NL1CD12017 

Brasília, 08 de novembrO rde r-207 " 7. 

A Sua Excelência, 
Ministro Raimundo Carreiro 
Presidente do Tribunal de Contas da União - TCU IN11111 111 

O O O O 5 8 2 9 9 6 9 9 9 

ASSUNTO:  Necessidade de investigação de possíveis irregularidades no 
contrato e na administração da concessão da BR-163 por parte da 
Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht Trans?ort. 

Senhor Ministro Presidente do TCU, 
Sabendo da atual conjuntura politico-econômica do país, é 

salutar saber que o Tribunal de Contas da União continua trabalhando com 
afinco em manter íntegras nossas instituições. 

A corrupção, de maneira geral, é um mal que assola nosso país 
há muitos anos, e agora vem sendo combatida de maneira contumaz pelos 
Órgãos e pelas pessoas que possuem atribuição para tal, como V. Excelência. 

Atuando como representante eleito do povo do Estado do Mato 
Grosso, também é meu dever estar atento e ser sempre combativo quando há 
situações que possuam qualquer indicação de ilicitude ou ilegalidade. 

Nesse sentido, é possível afirmar que as investigações da 
operação Lava Jato produziram reflexos na duplicação da BR-163, entre 
Rondonópolis e Sinop, principal corredor para escoar a produção agrícola de 
Mato Grosso. 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht 
TransPort, assumiu a concessão da BR-163 em 20 de março de 2014, como parte 
da terceira etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo 
Federal, lançado em 2012. O contrato prevê o investimento de R$ 6,8 bilhões na 
BR-163. 

No entanto, mesmo após anos da assinatura do contrato de 
concessão e do início da cobrança de pedágios, as rodovias sob 
responsabilidade da empresa concessionária não vem passando por quaisquer 
melhorias, muito menos pelas prometidas duplicações. 

Sabendo que o TCU é o órgão de controle externo do governo 
federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução 
orçamentária e financeira do país, e que a situação narrada contará com sua 

Ornara dos Deputados1Anexo IV - Gabinete 8251 70160-900 Brasília - DF 
Tel (61) 3215-5825 - Fax (61) 3215-2825 1 dep.nilsonleitao@camara.leg.br  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 58388130.



Deputado Feder Nilso itão 

-"e CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Gabinete do Deputado Nilson Leitão 

ão, respeitosamente pugno pelas cabidas investigações acerca de possíveis 
irregularidades na concessão e renovo meus votos de estima a V. Excelência. 

Câmara dos DeputadoslAnexo IV - Gabinete 825 1 70160-900 Brasília - DF 
Tel (61) 3215-5825 - Fax (61) 3215-2825 1 dep.nilsonleitao@camara.leg.br  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 58388130.
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 
 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA (PER) 
 
 

 
BR163 / MT: Trecho de trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na 

BR 163 e 28,1 km na MT 407, com início na divisa com o estado 
do Mato Grosso do Sul, e término no km 855,0 (MT), no 

entroncamento com a rodovia MT 220. 
 
 
 
 

EDITAL DE CONCESSÃO N° 003/2013 
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do 
Contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela Concessionária 
ao longo do prazo da Concessão, bem como diretrizes técnicas, normas, características 
geométricas, Escopo, Parâmetros de desempenho, Parâmetros Técnicos, bem como os prazos 
de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. 

As ações para prestação desse serviço público serão dirigidas à fluidez do trânsito e à segurança 
e conforto do usuário do Sistema Rodoviário. 

Como princípios básicos do PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de 
infraestrutura aos seus usuários, devem ser considerados: 

 A implementação de ações de natureza preventiva, voltadas para a preservação da Rodovia 
e das condições de tráfego; e, 

 A agilidade na implementação de ações corretivas, emergenciais ou não, que eventualmente 
se fizerem necessárias para a reconstituição da Rodovia e das condições de tráfego. 

Para atendimento das condições acima, a Concessionária deverá acompanhar continuamente os 
elementos físicos e os processos gerenciais da Rodovia, adotando em tempo hábil as 
providências necessárias a assegurar permanente qualidade dos serviços ofertados aos usuários. 
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2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO  

O Sistema Rodoviário objeto da Concessão compreende trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na 
BR 163 e 28,1 km na MT 407. O sistema está integralmente inserido no estado do Mato Grosso, 
com início na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, contornando Cuiabá pela MT 407 e 
com término no km 855,0 (MT), no entroncamento com a rodovia MT 220, incluindo os elementos 
integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, 
laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a 
rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem 
nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e 
administrativas relacionadas à Concessão. 

O trecho possui 850,9 km de extensão, sendo: 

 718,8 km de pista simples,  

 18,2 km de pista dupla sem canteiro central, 

 95,7 km de pista dupla com canteiro central, e  

 44,8 km de vias marginais pavimentadas. 

O detalhamento do trecho que compõe o Sistema Rodoviário encontra-se no Apêndice A. Para 
efeito de localização das intervenções, o Sistema Rodoviário foi dividido em 14 subtrechos, 
conforme tabela e esquemas apresentados no Apêndice B. 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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3 FRENTES DA CONCESSÃO 

O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias, 
diretrizes técnicas, normas, Escopo, Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e os 
respectivos prazos para seu atendimento, divididos em quatro Frentes: 

 Frente de Recuperação e Manutenção; 

 Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço; 

 Frente de Conservação; e, 

 Frente de Serviços Operacionais. 

Em cada uma das Frentes são detalhadas as atividades de responsabilidade da Concessionária, 
com a fixação do prazo e das condições para o atendimento integral ao PER. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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3.1 FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A Frente de Recuperação e Manutenção engloba as fases de Recuperação e Manutenção da 
Rodovia, conforme exposto abaixo. 

 

RECUPERAÇÃO 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de recuperação do trecho concedido, 
imprescindíveis à operação do Sistema Rodoviário e aquelas de cunho estrutural nos 
pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema 
Rodoviário. 

 Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o 
final do prazo máximo assinalado para atendimento de cada Parâmetro de Desempenho. 
As obrigações a serem atendidas em até 12 (doze) meses consideram-se integrantes dos 
Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato e dos Escopos abaixo especificados. 

 

MANUTENÇÃO 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de recomposição e aprimoramento das 
características técnicas e operacionais do Sistema Rodoviário. 

 Período: inicia-se a partir do atendimento ao Parâmetro de Desempenho final indicado na 
Recuperação, bem como a partir da entrega de obras da Frente de Ampliação de 
Capacidade e Manutenção de nível de serviço e estende-se até o final do prazo da 
Concessão. 

 

Nas tabelas abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do 
parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o 
prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de 
Desempenho até o final da Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, 
a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as obras 
objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a 
Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros  finais indicados na fase de 
Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas 
eventuais previsões específicas de recebimento das obras. 

Os indicadores abaixo deverão ser avaliados em toda a extensão do Sistema Rodoviário e em 
todas as vias, sejam elas centrais, marginais ligadas diretamente ou por dispositivos de 
interconexão com a rodovia, acessos, alças ou OAEs, bem como acostamentos. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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3.1.1 Pavimento  

Escopo Trabalhos Iniciais 

1. Ações de correção de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas. 
2. Reparos localizados na pista, de natureza superficial e profunda, e fresagem. 
3. Fresagem e recomposição de revestimento asfáltico nos subtrechos que apresentam IRI ≥ 4,0 m/km. 
4. Reparos localizados nos segmentos em que os acostamentos pavimentados encontram-se em más condições funcionais ou com alta 

frequência de defeitos. 
5. Eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento duplicada e o acostamento. 
6. Serviços de melhoria das condições de conforto ao rolamento em segmentos críticos. 
7. Solução de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que indiquem valores toleráveis, tais como abatimentos 

de pista causados por problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundação de aterros, nas encostas adjacentes ou no próprio 
terrapleno. 

8. Eliminar e prevenir a ocorrência de flechas nas trilhas de roda superiores ao valor limite estabelecido e de desnível superior ao valor 
admissível entre a faixa de tráfego e o acostamento ou entre duas faixas de tráfego contíguas, causado por recapeamentos 
diferenciados. 

Escopo Recuperação 

1 Execução dos reparos localizados necessários à recuperação do pavimento flexível, previamente à execução das obras de reforço do 
pavimento, em complemento ao tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais. 

2 Reforço estrutural do pavimento flexível existente, com eventual reconstrução de segmentos cujo nível de deterioração, condições 
estruturais ou ambos não comportem o reforço do pavimento existente. 

3 Recuperação ou recomposição dos acostamentos. 
4 Recuperação de pavimento rígido, compreendendo substituição parcial ou total de placas danificadas, de acordo com os limites 

estabelecidos nos Parâmetros de Desempenho. 
5 Definição dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de tal forma que as condições de aderência pneu-pavimento sejam 

as melhores possíveis, de modo a não comprometer a segurança do usuário. 
6 Eliminação de degrau entre a pista de rolamento e o acostamento. 

Escopo Manutenção 1 Garantir frequência mínima de intervenções, utilizando técnicas que reduzam as interferências com o tráfego ao estritamente 
necessário. 

2 Assegurar irregularidade mínima e compatível com as velocidades operacionais, a fim de minimizar a resposta dinâmica na interação 
veículo-pavimento, de acordo com as avaliações previstas. 

3 Garantir atrito adequado, mesmo sob chuvas intensas, sem causar desgaste excessivo dos pneus. 
4 As soluções técnicas para a manutenção deverão garantir vida de serviço superior a 5 anos a contar da conclusão das respectivas 

obras, e, no mínimo, até a próxima intervenção programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom estado e com os critérios 
de aceitação relativos à deterioração de superfície plenamente atendidos. 

 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser 
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da 
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para 
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros  
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de 
recebimento das obras. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS 
INICIAIS 

RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO 

9 meses 24 meses 36 meses 48 meses  60 meses  357 meses 360 meses 

Ausência de áreas exsudadas 
superiores a 1 m² 

X           
 

Ausência total de flechas nas 
trilhas de roda medidas sob 
corda de 1,20 m superiores a: 

15 mm       7 mm   
 

Percentagem de área trincada 
(TR) máxima: 

20% da área total 

20% em 60% da 
Rodovia  

20% em 40% da 
Rodovia  

20% em 20% da 
Rodovia  

15% da área total 
0% (Ausência de 

área trincada) 

 

15% em 40% da 
Rodovia 

15% em 60% da 
Rodovia 

15% em 80% da 
Rodovia 

Desníveis entre a faixa de 
tráfego e o acostamento, nos 
trechos em pista dupla 
(tolerância máxima): 

 5 cm       Ausência Total   

 

Ausência de desnível entre a 
faixa de tráfego e o 
acostamento nos trechos não 
incluídos no parâmetro da linha 
anterior: 

 A eliminação de desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento deverá ocorrer de acordo com as extensões e prazos de duplicação 
definidos no item 3.2.1.1 

Ausência de desnível entre 
faixas de tráfego contíguas 

X           
 

Irregularidade longitudinal 
máxima de 2,7 m/km (sendo 
que o restante não poderá 
exceder 4,0 m/km), ou QI ≤ 35 
contagens/km, em, no mínimo:  

0% 35% da Rodovia 60% da Rodovia 80% da Rodovia 100% da Rodovia   

 

Ausência de defeitos de 
alçamento de placa, fissura de 
canto, placa dividida (rompida), 
escalonamento ou degrau, 
placa bailarina, quebras 
localizadas ou passagem de 
nível com grau de severidade 
classificado como alto 

X           

 

ICP - Ausência de amostras 
inferiores a: 

40 
 55 em 40% das 

amostras 
 55 em 60% das 

amostras 
 70 em 80% das 

amostras  
 70 em 100% das 

amostras 
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Ausência de juntas e trincas 
sem selagem, depressões, 
abaulamentos panelas ou, 
ainda, defeitos que 
caracterizem problemas de 
segurança aos usuários 

X           

 

Largura mínima das pistas de 
rolamento de acordo com o 
especificado nas normas para o 
projeto geométrico de rodovias 
rurais, do DNIT 

  
  

 
    X   

 

Deflexão característica (Dc) 
máxima de 50 x 10

-2
 mm 

        X   
 

Índice de Gravidade Global:  
IGG ≤ 30 

        X   
 

Ausência de área afetada por 
trincas interligadas de classe 3 

        X   
 

Altura de areia (HS), 
compreendida no intervalo:  
0,6 mm < HS < 1,2 mm (para 
camadas porosas de atrito 
dispensa-se o limite máximo) 

        X   

 

Valor da resistência à 
derrapagem: VRD > 47 

       X    
 

Ausência de áreas 
excessivamente remendadas 
na proporção máxima de 20 
reparos a cada 1 km e 4 
reparos a cada 100 m 

        X   

 

IRI < 2,5 m/km em pelo menos 
80% da extensão da Rodovia e 
IRI < 3,0 m/km no restante. 

          X 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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Os segmentos homogêneos 
devem atender 
simultaneamente condições de 
tráfego, estrutura do pavimento 
e respostas de natureza 
estrutural e funcional, com 
extensões de até 10 km 
justificadas pelo método das 
diferenças acumuladas da 
AASHTO 

        X   

 

Pavimento da Rodovia deverá 
apresentar vida restante de, no 
mínimo, 5 anos             X 

 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 13 

3.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Escopo Trabalhos Iniciais 

1. Recomposição da sinalização, com recuperação, substituição e adição de dispositivos, de modo que toda a sinalização de 
regulamentação e advertência esteja completa e em boas condições, em perfeito atendimento às determinações do CTB, DNIT e 
resoluções do CONTRAN, inclusive nos acessos particulares. 

2. Intervenção em pontos com sinalização horizontal deficiente e nos locais onde foram executados serviços emergenciais no pavimento. 
3. Os valores mínimos de retrorrefletância inicial horizontal deverão respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2009-ES. 
4. Substituição de placas de sinalização vertical e aérea danificadas ou ilegíveis. 
5. Reparação de todos os trechos que apresentam ausência ou insatisfatoriedade de sinalização horizontal, incluindo faixas de bordo e 

eixo, zebrados e escamas e tachas retrorrefletivas, assim como dos trechos com ausência ou insatisfatoriedade de sinalização vertical 
de advertência e regulamentação;  

6. Recuperação ou substituição de barreiras e defensas danificadas ou não ancoradas.  
7. Reparação de trechos com desníveis acentuados ou obstáculos rígidos em bordos externos de curvas ou a menos de 3 m das faixas 

de rolamento. 
8. Recomposição de trechos em que a sinalização apresenta situações de descontinuidade ou má visibilidade (diurna e/ou noturna). 
9. Recomposição da sinalização vertical, com adição, recuperação e substituição de dispositivos danificados ou removidos (placas de 

regulamentação de velocidade, regulamentação de sentido, regulamentação de gabarito, regulamentação de ultrapassagem, placas de 
advertência de curvas, placas de advertência de gabarito, quando for o caso, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de 
alinhamento, marcos quilométricos, sinalização indicativa nos acessos). 

10. Substituição de placas de sinalização vertical que não atenderem ao índice residual mínimo de retrorrefletância especificado na norma 
NBR 14.644. 

11. Execução de reparos ou substituição dos dispositivos de segurança – como defensas, dispositivos antiofuscantes, atenuadores de 
impacto e barreiras rígidas de concreto do tipo New Jersey – em mau estado, desconformes ou que ponham em risco os usuários, 
sendo igualmente necessário implantar novas defensas e barreiras, priorizando curvas acentuadas, trechos sinuosos e locais com 
desníveis laterais acentuados. 

12. Fixação de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espaçados de acordo com as normas vigentes do DNIT. 
13. Execução de serviços emergenciais de recuperação nas defensas metálicas, como pintura, verificação da fixação de lâminas na 

ancoragem e substituição de suportes e espaçadores com defeito. 
14. Instalação de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento em pista dupla, colocados sobre barreiras de concreto ou 

compostos por vegetação (em casos sujeitos a análise pela ANTT) e sob passarelas sobre pista dupla, com, no mínimo, 400 m de 
extensão. 

15. Aplicação de pintura provisória, de acordo com a norma NBR 12.935, nas linhas delimitadoras de faixas de tráfego, delimitadoras de 
bordo, de transição de largura de pista e em marcas de canalização de faixa de tráfego. 

16. Aplicação de tachas retrorrefletivas em locais de maior risco de acidentes e junto às áreas operacionais, como postos de pesagem, 
praças de pedágio, postos e delegacias da Polícia Rodoviária Federal e postos de fiscalização da ANTT. 

17. Antecedendo cada posto da PRF, deverão ser implantadas 1 placa de pré-sinalização entre os 300 e 500 m anteriores, 2 placas de 
velocidade, e 1 com a indicação “caminhões e ônibus obrigatório faixa da direita”. 

18. Antecedendo cada posto de fiscalização da ANTT, deverá ser implantada 1 placa de pré-sinalização numa distância de 300 m.  
19. Deverão ser implantadas placas indicativas dos serviços de assistência ao usuário e placas indicativas da Rodovia no início e fim do 

trecho e em todos os principais acessos. 
20. Deverão, também, ser implantadas placas de dimensões 3,5 m x 5,0 m, padrão ANTT, com indicações da Ouvidoria da ANTT, no 

mínimo a cada 30 km, em ambas as pistas. 
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21. Em nenhuma situação, após serviços no pavimento definidos nos Trabalhos Iniciais, a Rodovia será liberada ao tráfego sem a 
sinalização horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras. Quando, eventualmente, o 
substrato apresentar condições que inviabilizem a demarcação (pavimento úmido), admite-se, enquanto persistirem essas condições, o 
uso de dispositivos balizadores do tipo cones ou similares. 

Escopo Recuperação 

1 Implantação das sinalizações verticais complementares do tipo educativas e de indicação, e complementação da implantação de 
defensas, barreiras de segurança e atenuadores de impacto necessários ao longo de toda a Rodovia, inclusive com a substituição e 
adequação às normas mais atualizadas de dispositivos pré-existentes. 

2 Execução de nova sinalização horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerão no pavimento. 
3 As especificações técnicas para a sinalização horizontal deverão obedecer às normas vigentes do DNIT, CONTRAN e CTB, 

considerando-se a Rodovia como sendo de classe I-B nos trechos em pista simples (faixas com 10 cm de largura) e I-A nos trechos em 
pista dupla (faixas com 15 cm de largura), seguindo as proporções descritas no “Manual de Sinalização Rodoviária” do DNIT, exceto 
para sinalizações provisórias. 

4 Aplicação de tachas refletivas no pavimento ao longo de todo a extensão da Rodovia, dispostas em geral sobre as linhas horizontais 
pintadas, de modo a delimitar a pista, as faixas de rolamento e as áreas neutras (áreas zebradas), seguindo as proporções descritas no 
“Manual de Sinalização Rodoviária” do DNIT. 

5 Implantação, no sistema de sinalização vertical, de 10 m² de placas educativas/indicativas por quilômetro. 
6 Implantação de barreiras de segurança nos locais considerados necessários, complementando os trabalhos efetuados na fase de 

trabalhos iniciais. 
7 Implantação da sinalização definitiva da Rodovia, respeitando-se as normas vigentes no que tange à sinalização horizontal e vertical e 

à contenção viária. 
8 Os valores mínimos de retrorrefletância inicial horizontal deverão respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2009-ES. 
9 Implantação da sinalização horizontal de alto índice de refletorização nos locais de maior incidência noturna de acidentes sob chuva ou 

neblina. As especificações técnicas deverão obedecer às normas do DNIT. 
10 Em complemento à pintura de solo, deverão ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento. As especificações 

técnicas deverão obedecer às normas vigentes. 
11 Nos trechos sujeitos à neblina ou de maior incidência de precipitação pluviométrica, deverão ser utilizadas macrotachas (tachões), com 

índice de retrorrefletância superior às tachas. As especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes. 
12 Nas curvas, como auxiliares às demais sinalizações de solo, deverão ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos. As 

especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes e aos manuais do DNIT. 
13 Para as placas de sinalização vertical e aérea, no caso de placas de regulamentação e de advertência, sua implantação se dará em 

função das condições geométricas e topográficas da Rodovia. 
14 Após a identificação dos locais de incidência de neblina, deverão ser implantadas sinalizações complementares às normais da Rodovia, 

por meio de placas e sinais no pavimento, alertando os usuários sobre a distância mínima de visibilidade. 
15 Placas de serviços auxiliares deverão ser implantadas a 500 m e no início do taper de desaceleração do acesso, sendo uma de pré-

sinalização e outra de confirmação. 
16 Placas educativas deverão ser implantadas, no mínimo, a cada 5 km. 
17 Placas de marco quilométrico deverão ser implantadas a cada km, em ambas as pistas. 
18 Placas de identificação da Rodovia deverão ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleração dos principais acessos de ligação 

viária. Deverão ser implantadas, também, junto aos marcos quilométricos múltiplos de 10. 
19 Com relação às placas compostas de regulamentação ou advertência, sua implantação dependerá das condições geométricas e 

topográficas da Rodovia, devendo haver uma de pré-sinalização a 500 m e uma de confirmação.  
20 No caso de 3ª faixa, também deverá ser implantada placa indicando o seu término.  
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21 Nos postos de pesagem e adjacências, deverão ser implantadas, no mínimo, as seguintes placas de informação em geral: placas de 
sinalização aérea a 1 km e de confirmação no início da faixa de desaceleração; placas com indicação de saídas e locais para excesso 
de carga, na área interna. 

22 Em todas as obras, deverão ser implantadas, em local visível aos usuários, placas indicativas, com breve descrição da obra, 
informações relativas ao responsável técnico e logomarca da ANTT e da Concessionária.  

23 Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverá ser implantada uma placa composta de advertência, a 300 m 
antecedendo o início da faixa; uma placa composta de regulamentação, 100 m após o início, indicando veículos lentos a utilizar a faixa; 
e outra indicando o seu final.  

24 No caso de curva perigosa, deverá ser implantada 1 placa composta de advertência, entre 200 e 500 m antes do início da curva, 1 
placa de redução de velocidade e 1 de advertência. 

25 A 500 m antecedendo cruzamento em nível, deverá ser implantada 1 placa de pré-sinalização, 1 placa de redução de velocidade e 1 
placa de cruzamento adiante, apenas na via secundária.  

26 Deverá ser implantada, no mínimo, 1 placa em cada sentido, na divisa dos municípios.  
27 Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condições geométricas, topográficas e de segurança do trânsito exijam, 

deverá ser implantada placa complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de direção do tráfego, idêntica à placa 
implantada à direita.  

28 As placas serão implantadas sempre a uma distância mínima de: 1,20 m da borda externa do acostamento ou do refúgio (orla lateral 
interna da placa). 1,20 m do solo (orla inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalização aérea (orla inferior da placa).  

29 A disposição das placas deverá estar de acordo com o disposto nos manuais do DNIT e do CONTRAN em vigor sobre sinalização. As 
placas de sinalização vertical e aérea deverão estar de acordo com a NBR 11.904 e com a NBR 14.644. 

30 Em nenhuma situação, após serviços de recuperação do pavimento, a Rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal 
adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser 
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da 
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para 
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros  
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de 
recebimento das obras. 

 

PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO 

9 meses 12 meses 36 meses 60 meses  

Ausência de defensas 
metálicas ou barreiras em 
concreto danificadas 

X       

Ausência de locais com 
sinalização vertical em 
desacordo com o CTB e 
resoluções do CONTRAN.  

X       
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Ausência total de sinalização 
horizontal com índice de 
retrorrefletância menor que: 

100 mcd/lx/m² em 100% da 
Rodovia 

  130 mcd/lx/m² em, no mínimo, 
50% da Rodovia. 

130 mcd/lx/m² em 100% da Rodovia. 

Ausência total de sinalização 
vertical ou aérea suja ou 
danificada 

X       

Ausência de sinalização vertical 
e aérea com índice de 
retrorrefletância inferior ao 
especificado na NBR 14.644, 
sendo o índice mínimo de: 

80% do valor inicial para as 
películas tipo II, III-A, III-B e 
III-C e 50% do valor inicial 
para as películas tipo I-A, I-
B e IV 

  85% do valor inicial para as 
películas das placas para 50% 
das placas da Rodovia 

85% do valor inicial para as películas das 
placas para 100% das placas da Rodovia 

Ausência total de pontos 
críticos da Rodovia sem 
sinalização vertical de 
segurança 

X       

Valores mínimos de 
retrorrefletância inicial 
horizontal deverão respeitar o 
estipulado na norma DNIT 
100/2009-ES 

  X     

Implantação, no sistema de 
sinalização vertical, de 10 m² 
de placas 
educativas/indicativas por 
quilômetro 

 20% do total de placas 
previstas 

60% do total de placas 
previstas 

100% do total de placas previstas 

Instalação das placas 
antecedendo os postos da 
PRF, indicativas de serviços ao 
usuário e da Ouvidoria da 
ANTT 

 X   
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3.1.3 Obras de arte especiais 

Escopo Trabalhos Iniciais 

Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das 
passarelas de pedestres integrantes da Rodovia. 
1. Reparos e recuperação de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento das pontes e viadutos, com substituição de 

elementos não passíveis de recuperação, mantendo-se suas características originais. 
2. Limpeza e pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e da estrutura. 
3. Correção de depressão no encontro com a via. 
4. Reparo de juntas. 
5. Execução de injeção ou selagem de fissuras. 
6. Recuperação estrutural integral de todas as passarelas e aplicação de tinta protetora em suas superfícies visíveis, com substituição de 

elementos não passíveis de recuperação, mantendo-se suas características originais. 
7. Demolição e substituição, total ou parcial de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das pontes, viadutos e passarelas que não 

tiverem possibilidade de recuperação. 
8. Remoção de todo o entulho gerado para locais apropriados, de acordo com o estabelecido pelos órgãos ambientais. 
9. Execução de serviços de limpeza, desobstrução e recuperação dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, descidas d'água e encontros 

das OAEs e efetuados serviços de recuperação de seu pavimento, com eliminação de desníveis e trincas existentes. 
10. Aferição dos gabaritos de todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores da Rodovia e implantação de placas de 

sinalização de regulamentação e de advertência correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalização de 
Trânsito do CONTRAN. 

11. Eliminação de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade ou a 
durabilidade das OAEs, por meio da realização de serviços emergenciais de recuperação e proteção, como injeção ou selagem de 
fissuras e substituição de juntas de dilatação e aparelhos de apoio danificados. 

12. Execução de obras e serviços de acordo com a boa técnica e com as normas do DNIT e da ABNT. 

Escopo Recuperação Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das 
passarelas de pedestres integrantes da RODOVIA  
1. Reparo de concreto com armadura exposta e corroída  
2. Reparo de erosão e de proteção de terreno de talude, e execução de proteção de terreno de talude.  
3. Reparo e execução de canaleta de drenagem  
4. Execução de proteção de fundação. 
5. Execução de guarda-roda padrão New Jersey. 
6. Reparação, reforma (alargamento de passagens superiores e pontes e alongamento de passagens inferiores de modo a incorporar 

acostamentos e faixas de segurança, de modo que a largura final das obras deverá ser igual à da Rodovia, incorporando ainda faixas 
adicionais, em trechos específicos onde ela já exista) e reforço (para o trem-tipo TB-45, de pontes e passagens inferiores e superiores, 
quando integrarem seu patrimônio) de OAEs (nas OAEs com largura igual ou superior a 11 (onze) metros que integram o leito da 
rodovia, não será exigido o alargamento e o reforço para o trem-tipo TB-45). 

7. Demolição e substituição de OAEs sem condições de aproveitamento, considerando o acentuado estado de degradação ou de 
deformação, a concepção inaceitável ou a existência de sérias deficiências funcionais. 

8. Restituição da integridade das OAEs vinculadas à sua durabilidade, com ações que não sejam de natureza imediatamente estrutural, 
como a recomposição de recobrimento das armaduras, proteção de taludes, injeções de fissuras passivas, reconstrução de barreiras 
rígidas e guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes de transição etc. 

9. Eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho, sua vida útil, sua 
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segurança ou sua resistência, em nível global ou local, em seus elementos estruturais, fundações, drenagem dos tabuleiros, 
pavimento e taludes dos terraplenos adjacentes; alem da substituição dos guarda-corpos por barreira New Jersey e a execução de 
lajes de transição em todas as OEAs. 

10. Melhoria da funcionalidade das OAEs, com readequação de gabaritos, alargamento ou alongamento. 
11. Implantação, no caso de OAEs em regiões urbanas (segundo definição constante do item 3.2.5.1), de passeios laterais em ambas as 

pistas com, no mínimo, 1,5 m de largura, com barreiras separando-os das pistas. 
12. Alargamento das passagens superiores somente na ocorrência de estreitamento da pista. 
13. Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da Rodovia. 
14. OAEs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência. 

Escopo Manutenção 1. Ações de caráter estrutural (aumentos de seção transversal, elevação da capacidade das fundações, reforço nos seus diversos 

componentes estruturais etc) que objetivem a adequação das OAEs em caso de ampliações de capacidade previstas no item 3.2.3.1 

do PER. 

2. Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além 

das passarelas de pedestres integrantes da Rodovia:  

(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;  
(ii) Reparos ou substituição de juntas; 
(iii) Modificações ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;  
(iv) Pintura das OAEs, exceto barreiras e passeios;  
(v) Recomposição e proteção de taludes dos encontros;  
(vi) Intervenções para eliminação de trincas e desníveis na entrada e saída das OAEs;  
(vii) Outros serviços que exijam suporte técnico para garantia do padrão de qualidade. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser 

atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da 

Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para 

as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros  

finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de 

recebimento das obras. 

 

PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO 

6 meses 9 meses 84 meses 

Guarda-corpos, guarda-rodas e 
passeios sem necessidade de 
recuperação ou substituição 

X     

Ausência de sistemas de 
drenagem dos tabuleiros sujos 
e obstruídos 

X     
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Viadutos, passarelas de 
pedestres e passagens 
inferiores com placas de 
sinalização, com indicação do 
gabarito vertical de passagem 

X     

Ausência de problemas 
emergenciais, de qualquer 
natureza, que, em curto prazo, 
possam colocar em risco a 
estabilidade das OAEs 

X     

Ausência de juntas e aparelhos 
de apoio fora de sua vida útil  

  X   

Ausência de problemas 
estruturais em passarelas de 
pedestres 

  X   

Adequação das OAEs para as 
dimensões adequadas da 
Rodovia e trem-tipo TB-45 

    X 
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3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs) 

Escopo Trabalhos Iniciais 

1. Atividades de limpeza, desassoreamento e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água em trechos descontínuos. 
2. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.  
3. Implantação de dispositivos de drenagem que escoam eventuais empoçamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir 

situações de aquaplanagem. 
4. Serviços de drenagem superficial (meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no canteiro central, valetas de proteção de corte, valetas de 

proteção de aterro, canaletas, saídas d’água, descidas d’água de corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo etc.). 
5. Serviços de drenagem profunda e do pavimento (drenos profundos, sub-horizontais etc.) e OACs (bueiros de greide e de talvegue).  
6. Execução de todas as obras e serviços considerados emergenciais, de restauração, desobstrução e limpeza do sistema de drenagem 

da Rodovia de acordo com as especificações de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES, abrangendo as drenagens 
superficial, subterrânea e do pavimento, assim como as OACs. 

7. Complementação dos trabalhos de recuperação dos dispositivos de drenagem por serviços e obras de prevenção de erosões. 
8. Utilização de método não destrutivo, constatada a necessidade, para complementação de bueiros, considerando dimensões, natureza 

dos materiais a escavar e cobertura sobre sua geratriz superior. 

Escopo Recuperação 1. Limpeza e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água. 
2. Recomposição de trechos descontínuos. 
3. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas. 
4. Expansão do sistema nos trechos considerados como necessários no Cadastro realizado. 
5. Intervenção nas OACs para limpeza e desassoreamento. 
6. Recuperação e aumento da eficiência dos dispositivos de drenagem, além da recomposição ou substituição das OACs, considerando o 

cadastro elaborado e apresentado à ANTT na fase dos Trabalhos Iniciais. 
7. Conclusão dos trabalhos de recuperação da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, meios-fios, saídas d’água, caixas 

coletoras, descidas d’água etc. 
8. Implantação ou complementação dos sistemas de drenagem, a partir da construção dos elementos necessários, conforme a 

monitoração venha a detectar a necessidade, obedecendo às especificações de serviços de drenagem do DNIT. 
9. Orientação das obras de drenagem em concordância com as obras de terraplenagem e pavimentação. 
10. Recuperação total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de 

funcionamento e eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua 
vida útil. 

11. Atendimento à especificação de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES. 
12. Sistema de drenagem adequado as normas vigentes. 
13. Sistema de drenagem e OACs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência. 

Escopo Manutenção 1. Evitar a deterioração de partes da estrutura do sistema de drenagem, promovendo sua reabilitação com intervenções eventuais. 
2. Determinação dos padrões de desempenho do sistema e planejamento das intervenções, com acompanhamento e avaliação. 
3. Recomposição de sarjetas, valetas e meios-fios. 
4. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia. 
5. Recomposição de caixas coletoras, bueiros e drenos. 
6. Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as condições de serventia dos mesmos, prolongando suas 

vidas úteis. 
7. Recomposição dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem danificados, englobando a eliminação total dos pontos 

danificados e a reconstrução, conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um esquema programado 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 21 

de sinalização controladora do tráfego. 
8. Recomposição dos segmentos de meios-fios, os quais deverão ser pré-moldados em canteiro de obras e assentados nos devidos 

locais, também conforme os procedimentos convencionais. 
9. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia que estiverem danificados, englobando a eliminação total dos 

pontos danificados e a reconstrução, conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um esquema 
programado de sinalização controladora do tráfego. 

10. Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’água, segundo cuidados especiais que deverão 
ser tomados considerando a incidência do deslocamento de seus corpos. 

11. Recomposição constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se mantenham superfícies (de paredes e fundos) adequadas ao 
acúmulo constante das águas incidentes, além da execução de reparos localizados, a serem realizados a partir de procedimentos 
convencionais. 

12. Manutenção das tampas de vedação das caixas coletoras, independentemente de sua constituição, agindo nos locais estruturalmente 
danificados, ocasionados devido a problemas específicos de sua própria estrutura, ou mesmo por movimentações do próprio corpo 
estradal, impactos etc., executando reparos, substituição ou reconstrução de trechos danificados, incluindo os componentes de suas 
bocas de entrada e saída, ou seja, alas, calçadas e muros de testa. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser 
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da 
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para 
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros  
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de 
recebimento das obras. 

 

PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS 
 

9 meses 
 

Ausência total de elemento de 
drenagem ou OAC com 
necessidade de recuperação 
ou substituição emergencial 

X 
  

Ausência total de seções com 
empoçamento de água sobre 
as faixas de rolamento 

X 
  

Ausência total de elemento de 
drenagem ou OAC sujo ou 
obstruído 

X 
  

Ausência total de problemas 
emergenciais, de qualquer 
natureza, que, em curto prazo, 

X 
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possam colocar em risco a 
Rodovia 
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3.1.5 Terraplenos e estruturas de contenção 

Escopo Trabalhos Iniciais 

1. Recomposição de aterros e reconformação de taludes de corte que estiverem comprometendo a plataforma da Rodovia. 
2. Remoção de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a plataforma, sendo que qualquer escorregamento ou 

erosão situado a menos de  4 m das faixas de rolamento demandará uma intervenção. 
3. Remoção dos materiais e pedras da superfície dos taludes de corte, bem como a preparação dos taludes para implantação de 

revestimento vegetal. 
4. Recomposição das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento das águas e evitar a erosão de terraplenos e 

contenções, especialmente após os serviços de recomposição de taludes e consequentes serviços de revestimento vegetal. 
5. Limpeza e a desobstrução dos sistemas de drenagem das obras de contenção e transporte do material retirado para um local onde não 

haja possibilidade de carreamento posterior. 
6. Execução de tratamento emergencial às obras de contenção com indícios de comprometimento, como: ocorrência de trincas ou 

abatimentos nos acostamentos; movimentação nítida do maciço contido; deslocamento de peças ou ocorrência de recalques 
diferenciais; sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas; estrutura de concreto com desagregação e armaduras 
expostas; ocorrência de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem; erosão na base ou na fundação das 
obras; presença de indicativos de perda de protensão ou rompimento de tirantes; e presença de indicativos de perda da integridade dos 
capacetes de proteção das cabeças de tirantes. 

7. Recuperação emergencial de terraplenos (recomposição de aterros, remoção de barreiras, reconformação de taludes de corte, 
recomposição das obras de drenagem superficial e do revestimento vegetal etc.) e das obras de contenção (limpeza, desobstrução do 
sistema de drenagem e recuperação de obras com indícios de comprometimento). 

8. Serviços emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da Rodovia, como os casos de erosões e escorregamentos. 

Escopo Recuperação 1. Total recuperação dos terraplenos e obras de contenção existentes na Rodovia. 
2. Execução de todos os serviços necessários ao estabelecimento das perfeitas condições de estabilidade dos terraplenos, inclusive com 

a implantação de elementos de drenagem ou de contenção complementares, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir 
outros que possam comprometer sua integridade. 

3. Total recuperação das obras de contenção, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento, com a eliminação 
de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil. 

4. Terraplenos e estruturas de contenção com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência. 

Escopo Manutenção 1. Manutenção dos terraplenos e obras de contenção da Rodovia com a programação do conjunto de intervenções que garantam seu 
funcionamento adequado e prevenção do surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de 
segurança de obras de contenção. 

2. Intervenções, em caráter eventual, para o retorno dos elementos em questão às condições normais de funcionalidade, abrangendo 
recomposição de peças estruturais, substituição de tirantes e seus dispositivos de proteção, reprotensão, reconstrução de partes dos 
muros de gabiões, sistema de drenagem e demais elementos componentes do conjunto. 

3. Programação de atividades para a manutenção dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularização manual ou mecânica da 
superfície dos taludes, complementação da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis, 
impróprios para o desenvolvimento de vegetação, proteção dos mesmos com argamassa armada ou redes de alta resistência, ou, 
ainda, outros processos que sejam adequados e se justifiquem tecnicamente. 

4. Tratamento especial dos casos não convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros, como de problemas nas obras de 
contenção existentes, compreendendo estudos e projeto executivo apresentados à ANTT. 
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser 
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da 
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. 

 

PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS 
 

9 meses 
 

Ausência total de terraplenos 
ou obras de contenção com 
problemas emergenciais, de 
qualquer natureza, que, em 
curto prazo, possam colocar 
em risco a segurança dos 
usuários 

X 
  

Funcionamento pleno de todos 
os elementos de drenagem dos 
terraplenos e das obras de 
contenção, limpos e 
desobstruídos 

X 
  

Ausência total  de material 
resultante de deslizamento ou 
erosões a menos de quatro 
metros das faixas de rolamento 

X 
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3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Escopo Trabalhos Iniciais 

1. Serviços de capina, roçada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais orgânicos. 
2. Recomposição de cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes desprotegidos. 
3.  Despraguejamento manual de gramados e corte e remoção de árvores, onde necessário à segurança. 
4. Atividades de roçada do revestimento vegetal em toda a extensão e em, no mínimo, 4 m da largura da faixa de domínio da Rodovia, no 

bordo interno das curvas, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade. 
5. Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de domínio e o canteiro central livres de vegetação daninha, além de assegurar a 

adequada visibilidade da sinalização. 
6. Execução de serviços de poda e roçada em toda a área gramada dos acessos, trevos e entroncamentos em, no mínimo, 10 m de seus 

entornos. 
7. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão e largura do canteiro central. 
8. Execução de serviços de roçada e poda em, no mínimo, 10 m dos entornos de passarelas, edificações e áreas operacionais e de 

suporte. 
9.  Corte e remoção de árvores e arbustos presentes na faixa de domínio que afetem a visibilidade dos usuários, representando perigo à 

segurança de tráfego, estruturas, linhas elétricas ou telefônicas, dutos etc., ou que estejam mortos ou, ainda, afetados por doença. 
10. Conservação adequada de árvores e arbustos, com poda, capina e adubação. 
11. Complementação da delimitação da faixa de domínio da Rodovia com cercas e mourões nos padrões regulamentados pelo DNIT. 
12. Atividades de locação precisa dos limites da faixa de domínio, com recuperação de todas as cercas e mourões. 
13. Substituição ou implantação de mourões a cada 3 m, quando necessários, e implantação das faixas de proteção das cercas (aceiros) 

com largura mínima de 3 m, ao longo das divisas da faixa de domínio da Rodovia, onde inexistentes. 
14. Verificação de cercas e, quando necessário, reposicionamento e complementação das mesmas, nos padrões do DNIT. 
15. Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia, com notificação de 

seus responsáveis. 
16. Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsáveis, os mesmos deverão apresentar 

solicitação de projeto de acesso particular, com as alterações necessárias. 

Escopo Recuperação 1. Recuperação da faixa de domínio e canteiro central com objetivo de manter a área conservada, facilitando a manutenção de taludes e 
limpeza dos bueiros existentes, por meio de limpeza por roçada manual ou mecânica ao longo da Rodovia. 

2. Realização de plantio de grama nas áreas onde seja necessário. 
3. Regularização completa de todos os acessos particulares e eliminação das ocupações irregulares. 
4. Notificação dos responsáveis por acessos particulares não autorizados para regularizar sua situação. 
5. Indicação, por parte da Concessionária, das características técnicas necessárias à autorização dos acessos particulares, a serem 

submetidas à autorização da ANTT; 
6. Bloqueio dos acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia. 
7. Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsáveis, os mesmos deverão apresentar 

solicitação de projeto de acesso particular, com as alterações necessárias. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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Escopo Manutenção 1. Programação do conjunto de intervenções para a manutenção do canteiro central e da faixa de domínio da Rodovia, de modo a 
preservar suas condições e, especialmente, garantir a integridade do patrimônio da Rodovia. 

2. Manutenção permanente do nível adequado de conservação da área situada até os limites da faixa de domínio, incluindo as cercas 
delimitadoras, de modo a tornar desnecessária qualquer programação adicional de serviços de manutenção nestes itens. 

3. Análise, por parte da Concessionária, dos projetos específicos para permissão de novos acessos particulares, conforme normas do 
DNIT, com verificação de sua viabilidade e respectiva submissão à ANTT, além do acompanhamento e fiscalização na sua execução. 

4. Análise, por parte da Concessionária, dos projetos específicos referentes às solicitações de ocupações da faixa de domínio, conforme 
normas do DNIT, com verificação de sua viabilidade e respectiva submissão à ANTT, além do acompanhamento e fiscalização na sua 
execução. 

5. Manutenção das características estruturais e funcionais dos acessos particulares que forem remodelados, abrangendo também os 
demais acessos particulares existentes e os novos que forem incorporados ao sistema no período de Concessão. 

6. Continuidade dos serviços de remodelação dos acessos particulares a partir do término dos serviços de melhorias físicas e 
operacionais dos acessos particulares da Rodovia e decorrentes da Ampliação da Capacidade da Rodovia. 

7. Manutenção dos componentes estruturais das áreas de acessos existentes sob a responsabilidade da Concessionária. 
8. Inclusão das áreas pavimentadas e demais componentes nas mesmas operações de manutenção definidas para as pistas e 

acostamentos da Rodovia. 
9. Realização de levantamentos topográficos e contagens de tráfego, sempre que necessário, para os estudos de adequação da 

geometria. 
10. Adequação da sinalização horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas vigentes. 
11. Ações permanentes de manutenção e conservação das áreas lindeiras que sejam de sua responsabilidade. 
12. Verificação, na análise dos projetos de novos acessos particulares propostos, da interferência com o tráfego da Rodovia e com os 

acessos vizinhos existentes, além da influência do acesso pretendido em relação aos sistemas de proteção do corpo estradal da 
Rodovia. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser 
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da 
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para 
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros  
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de 
recebimento das obras. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 27 

 
  

PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO 

6 meses 12 meses 60 meses 120 meses  180 meses  

Ausência total de vegetação 
rasteira nas áreas nobres 
(acessos, trevos, praças de 
pedágio e postos de pesagem) 
com comprimento superior a 10 
cm numa largura mínima de 10 
m 

X       
  
  

Ausência total de vegetação 
rasteira com comprimento 
superior a 30 cm nos demais 
locais da faixa de domínio 
numa largura mínima de 4 m 

X         

Ausência total de vegetação 
rasteira com comprimento 
superior a 30 cm no Canteiro 
Central 

X     

Ausência total de vegetação 
que afete a visibilidade dos 
usuários ou cause perigo à 
segurança de tráfego ou das 
estruturas físicas, ou que 
estejam mortas ou, ainda, 
afetadas por doença 

X        

Ausência total de vegetação 
rasteira nas edificações e áreas 
operacionais e de suporte com 
comprimento superior a 10 cm, 
numa largura mínima de 10 m 
em relação aos seus entornos 

X         

Todas as cercas da Rodovia 
deverão ser reposicionadas, 
complementadas e 
recuperadas 

X       
  
  

Porcentagem de acessos 
particulares regularizados em 
relação ao total de acessos 
particulares existentes 

  50% 70% 100% 

Desocupações autorizadas 
pela ANTT realizadas 

    50% 70%   100% 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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3.1.7 Implantação e Recuperação das Edificações e instalações operacionais 

Escopo Trabalhos Iniciais 

1. Construção e/ou recuperação e reforma das edificações da Rodovia. 
2. Construção, reforma e recuperação de postos de pesagem, incluindo o sistema viário e áreas de estacionamento/transbordo, para que 

sejam oferecidas funcionalidades, padrões de operação e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Serviços Operacionais. 
3. Construção, reforma e recuperação de postos da PRF, mantendo-se suas características básicas, com o mesmo padrão de qualidade 

das edificações operacionais da Concessionária. 
4. Construção de demais edificações da concessionária e dos postos da ANTT, de modo a oferecer suporte físico para as atividades 

operacionais da Concessionária. 

Escopo Recuperação 

1. Manutenção das edificações e instalações operacionais da Rodovia, dos postos e delegacias da PRF e dos postos de fiscalização da 
ANTT, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio 
da Rodovia. 

2. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que considere o término da vida útil de cada 
componente. 

3. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliações 
das edificações e instalações, e reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas. 

Escopo Manutenção 1. Manutenção das edificações e instalações operacionais da Rodovia, dos postos e delegacias da PRF e dos postos de fiscalização da 
ANTT, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio 
da Rodovia. 

2. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que considere o término da vida útil de cada 
componente. 

3. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliações 
das edificações e instalações, e reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser 
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da 
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para 
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros  
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de 
recebimento das obras. 

 

PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS 
 

12 meses 
 

 Edificações e instalações 
operacionais existentes na 
Rodovia totalmente 
recuperadas e reformadas para 
se adequarem às 

X 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 29 

funcionalidades e aos padrões 
de operação requeridos, 
observado o disposto na Frente 
de Serviços Operacinais. 

Edificações e instalações 
operacionais existentes 
atendendo aos padrões de 
acessibilidade exigidos na NBR 
9.050/2004 da ABNT 

X 
  

Novas edificações, a serem 
construídas durante a fase de 
Trabalhos Iniciais, também 
deverão estar adequadas às 
funcionalidades e aos padrões 
de operação requeridos 
observado o disposto na Frente 
de Serviços Operacinais 

X 
  

Novas edificações atendendo 
aos padrões de acessibilidade 
exigidos na NBR 9.050/2004 da 
ABNT 

X 
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3.1.8 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Escopo Trabalhos Iniciais 

1. Recuperação dos sistemas de iluminação da rodovia implantados com os objetivos de fiscalização pela PRF ou para prevenção de 
acidentes. 

2. Implantação de sistemas de iluminação na Rodovia nos trechos próximos às Bases SAU, CCO, Balanças fixas (nas novas e nas já 
existentes), Postos da PRF (nos novos e nos já existentes), Postos Fiscais (já existentes) e Postos de fiscalização da ANTT. 

3. Implantação do sistema de iluminação das praças de pedágio juntamente com as referidas edificações. 
4. Recuperação integral de todos os sistemas elétricos e de iluminação, sob responsabilidade do DNIT, existentes ao longo da Rodovia, 

nos acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas, e nas edificações operacionais, a ser executada de forma a manter 
as características originalmente existentes. 

5. Limpeza geral de postes e luminárias e, se necessário, sua pintura. 
6. Substituição de postes, luminárias, reatores e lâmpadas danificados. 
7. Recuperação ou substituição de redes de distribuição e aterramento inoperantes ou ineficientes, assim como de dispositivos de 

acionamento da iluminação inoperantes. 
8. Medições de tensão e de resistência de aterramento em locais que indiquem deficiências ou risco de segurança, orientando sua 

recuperação ou substituição. 
9. Recuperação, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminação existentes em acessos, trevos, entroncamentos, 

OAEs, inclusive passarelas e respectivas rampas. 

Escopo Manutenção 1. Manutenção dos sistemas de energia e iluminação da Rodovia por meio da programação de conjunto de intervenções, de modo a 
preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio da Rodovia. 

2. Cumprimento de cronograma de manutenção, abrangendo os sistemas de energia e iluminação implantados na Rodovia, nas praças 
de pedágio, nos postos de pesagem e demais instalações (SAU, CCO, postos da PRF, postos de fiscalização da ANTT, etc.). 

3. Execução de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervenções corretivas nos sistemas e aumentar sua confiabilidade. 
4. Organização de arquivos e atualização de todos os projetos de iluminação, inclusive dos sistemas de energia elétrica, assim como 

catalogação e arquivo das intervenções de Manutenção em campo. 
5. Estabelecimento de rotinas de manutenção, com execução de trabalhos em campo. 
6. Deverão ser enquadrados na manutenção os serviços de maior porte, inclusive os que envolvam mudança do sistema, sendo os 

demais serviços rotineiros alocados nas atividades de Conservação. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser 
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da 
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para 
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros  
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de 
recebimento das obras. 

 

PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO 

6 meses 60 meses  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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Sistemas elétricos e de 
iluminação existentes na 
Rodovia totalmente 
recuperados ou substituídos 

X   

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE 
SERVIÇO 

 
3.2.1 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação da Rodovia, implantação de vias 
marginais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nível, correções de traçado, 
passarelas e melhorias em acessos, implantação de barreiras divisórias de pistas e 
implantação de pórticos, observados os Parâmetros Técnicos. 

 Período: inicia-se a partir da data de expedição da Licença de Instalação e deve ser 
concluída em até 48 (quarenta e oito) meses, salvo as exceções expressamente 
indicadas abaixo. 

 
3.2.1.1 Obras de ampliação 

A duplicação de subtrechos deverá ser realizada conforme a localização, os quantitativos e os 
prazos indicados a seguir:  

 

Quantitativos e prazos para implantação de pista dupla 

Ano 
Extensão 

(km) 
% do Total a ser 

duplicado 

1 72,6 16% 

2 108,9 24% 

3 154,2 34% 

4 117,9 26% 

Total para implantação 453,6 100% 

Trecho duplicado 113,9 

Extensão em duplicação pelo DNIT 281,1* 

Trecho de travessia urbana em pista simples a ser 
contornado* 

2,3* 

Extensão do lote 850,9 

`*Valor subtraído no cálculo do Total Para Implantação 

Durante o período de obras de duplicação, a Concessionária deverá garantir que ao menos uma 
faixa de tráfego por sentido esteja livre a todos os momentos. Em caso de inviabilidade técnica, o 
fechamento de todas as faixas de tráfego deve ser previamente submetida a aprovação da ANTT. 
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3.2.1.2 Obras de Melhorias 

A implantação de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, interconexões, retornos em 
desnível, passarelas, correções de traçado, e melhorias em acessos deverá ocorrer de forma 
concomitante com a execução das Obras de Ampliação, de acordo com a localização e os 
quantitativos indicados a seguir. 

As Obras de Melhorias deverão ser executadas nos mesmos prazos fixados para implantação das 
pistas duplas, conforme os respectivos trechos selecionados pela Concessionária para 
atendimento dos prazos indicados acima, observado o prazo específico para as vias marginais. A 
abertura para tráfego de um trecho duplicado deverá, necessariamente, ser acompanhada da 
abertura para uso de todas as melhorias relativas ao trecho. 

Após a duplicação de cada subtrecho, a Concessionária terá até 12 (doze) meses para 
implementar as vias marginais referentes ao subtrecho duplicado, atendendo todas os 
Parâmetros Técnicos e Parâmetros de Desempenho estabelecidos neste PER e no Contrato. 

A menos que haja definição específica em contrário, em todo conteúdo deste PER: 

 os códigos PNV, seus marcos quilométricos limítrofes, assim como os limites dos 
subtrechos do Sistema Rodoviário (Apêndice B) referem-se ao PNV 2011; 

 a localização das obras de melhorias, dos trechos urbanos, das ocupações irregulares na 
faixa de domínio e das praças de pedágio refere-se aos marcos quilométricos existentes 
no Sistema Rodoviário no ano de 2012. 

 
 
Vias Marginais 
 

ID PNV 
km da 

rodovia 

Marginal (extensão 
útil m*) Zonas Urbanas e Distritos 

Industriais 
Observações 

Sul Norte 

1 163BMT0685 319,0 - 320,1 
 

1100 Cuiabá 
 

2 407EMT0003 339,1 - 342 2000 2000 Cuiabá 
 

3 163BMT0790 595,3 - 598,6 3250 
 

Nova Mutum 
 

4 163BMT0805 681,8 - 686,2 4000 4400 Lucas do Rio Verde 
 

5 163BMT0808 708,9 - 710,3 1400 900 Sorriso 
 

6 163BMT0821 818,9 - 822,0 3100 3100 Sinop 
 

7 163BMT0830 853,9 - 855,0 1100 1100 Sinop 
 

*A extensão útil das vias marginais compreende a execução de vias marginais nos dois sentidos 
da rodovia e não compreende a extensão das alças (ou tapers), faixas de aceleração e 
desaceleração. 
 
Melhorias em Acessos (un) 
 

ID PNV 
km da 

rodovia 

Zonas Urbanas e 
Distritos 

Industriais 
Observações 

1 163BMT0565 15,5 Itiquira 
 

2 163BMT0565 17,0 Itiquira 
 

3 407EMT0002 332,2 Cuiabá 
 

4 163BMT0775 488,9 Nobres  

5 163BMT0785 580,8 Nova Mutum  

6 163BMT0785 585,0 Nova Mutum  

7 163BMT0785 589,0 Nova Mutum  

8 163BMT0810 747,2 Sorriso  

9 163BMT0820 766,8 Sorriso  
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Interconexão Diamante (un) 
 

ID PNV 
km da 

rodovia 
Zonas Urbanas e 

Distritos Industriais 
Observações 

1 163BMT0565 14,0 Itiquira ENTR MT-299 

2 163BMT0570 48,0 Itiquira ENTR MT-370 

3 163BMT0575 77,0 Rondonópolis ENTR MT-040 

4 163BMT0577 95,0 Rondonópolis 
 

5 163BMT0580 114,2 Rondonópolis 
 

6 163BMT0580 117,6 Rondonópolis Início do Contorno de Rondonópolis 

7 163BMT0665 261,9 
Santo Antônio do 

Leverger 
INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO 

VICENTE 

8 163BMT0670 269,6 
Santo Antônio do 

Leverger 
FIM VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE 

9 163BMT0675 270,5 
Santo Antônio do 

Leverger 
INÍCIO VARIANTE II SERRA DE SÃO 

VICENTE 

10 163BMT0685 315,4 Cuiabá ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL 

11 163BMT0690 320,1 Cuiabá ACESSO PASCOAL RAMOS 

12 407EMT0005 347,7 Várzea Grande ACESSO AV. FILENTINO MULLER 

13 163BMT0770 464,9 Rosário Oeste 
FIM DA TRAVESSIA URBANA DE ROSÁRIO 

OESTE 

14 163BMT0770 475,9 Nobres 
 

15 163BMT0775 480,0 Nobres ENTR MT-241 (NOBRES) 

16 163BMT0780 503,7 Diamantino ENTR MT-240(A) 

17 163BMT0785 572,7 Nova Mutum 
 

18 163BMT0790 592,9 Nova Mutum 
INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA 

MUTUM 

19 163BMT0790 598,6 Nova Mutum 
 

20 163BMT0800 642,2 Lucas do Rio Verde 
ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO) 

21 163BMT0805 655,4 Lucas do Rio Verde ENTR MT-338 

22 163BMT0808 689,4 Sorriso LUCAS DO RIO VERDE 

23 163BMT0808 709,4 Sorriso 
 

24 163BMT0815 758,8 Sorriso  

25 163BMT0820 760,0 Sorriso FIM DA TRAVESSIA URBANA DE SORRISO 

26 163BMT0822 821,6 Sinop INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SINOP 

27 163BMT0825 832,2 Sinop ENTR MT-140 (P/SANTA CARMEM) 

28 163BMT0825 834,7 Sinop  

29 163BMT0830 839,8 Sinop FIM DA TRAVESSIA URBANA DE SINOP 

30 163BMT0830 855,0 Sinop  

 
 
 
Passarela (un) 
 

ID PNV 
km da 

rodovia 

ZonasUrbanas e 
Distritos 

Industriais 
Observações 

1 163BMT0805 683,9 
Lucas do Rio 

Verde  

2 163BMT0805 685,0 
Lucas do Rio 

Verde  
3 163BMT0815 752,6 Sorriso 
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ID PNV 
km da 

rodovia 

ZonasUrbanas e 
Distritos 

Industriais 
Observações 

4 163BMT0815 754,1 Sorriso 
 

5 163BMT0821 820,0 Sinop 
 

6 163BMT0822 827,0 Sinop 
 

7 163BMT0822 828,0 Sinop 
 

8 163BMT0822 830,0 Sinop 
 

9 163BMT0825 833,0 Sinop 
 

10 163BMT0825 836,0 Sinop 
 

11 163BMT0825 838,0 Sinop 
 

 
 
Interconexão tipo Trevo Completo 
 

ID PNV 
km da 

rodovia 

Zonas Urbanas e 
Distritos 

Industriais 
Observações 

1 407EMT0001 323,9 Cuiabá 
 

2 407EMT0002 327,8 Cuiabá ENTR MT-456 

3 407EMT0003 339,1 Cuiabá ENTR MT-050 

4 407EMT0004 342,7 Várzea Grande ENTR MT-351 

 
 
Interconexão Trombeta (un) 
 

ID PNV km da rodovia Zonas Urbanas e Distritos Industriais Observações 

1 163BMT0580 102,0 Rondonópolis ENTR MT-471 

2 163BMT0580 107,2 Rondonópolis 
 

3 163BMT0821 787,3 Vera ENTR MT-225 (P/VERA) 

 
 
 
Retorno em desnível (un) 
 

ID PNV km da rodovia Zonas Urbanas e Distritos Industriais Observações 

1 163BMT0565 32,0 Itiquira 
 

2 163BMT0570 60,0 Rondonópolis  

3 163BMT0785 548,0 Diamantino  

4 163BMT0795 620,0 Nova Mutum  

5 163BMT0805 670,0 Lucas do Rio Verde  

6 163BMT0821 805,0 Sinop  
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Resumo de melhorias 
 

PNV 

Vias Marginais 
Marginal 

(extensão útil 
m*) 

Acessos 
(un.) 

Diamante 
(un) 

Passarela 
(un) 

Trevo 
(un) 

Trombeta 
(un) 

Retorno 
(un) 

163BMT0560 - - - - - - - 

163BMT0565 - 2 1 - - - 1 

163BMT0570 - - 1 - - - 1 

163BMT0575 - - 1 - - - - 

163BMT0577 - - 1 - - - - 

163BMT0580 - - 2 - - 2 - 

163BMT0582 - - - - - - - 

163BMT0585 - - - - - - - 

163BMT0590 - - - - - - - 

163BMT0665 - - 1 - - - - 

163BMT0670 - - 1 - - - - 

163BMT0675 - - 1 - - - - 

163BMT0685 1.100 - 1 - - - - 

163BMT0690 - - 1 - - - - 

407EMT0001 - - - - 1 - - 

407EMT0002 - 1 - - 1 - - 

407EMT0003 4.000 - - - 1 - - 

407EMT0004 - - - - 1 - - 

407EMT0005 - - 1 - - - - 

163BMT0770 - - 2 - - - - 

163BMT0775 - 1 1 - - - - 

163BMT0780 - - 1 - - - - 

163BMT0785 - 3 1 - - - 1 

163BMT0790 3.250 - 2 - - - - 

163BMT0795 - - - - - - 1 

163BMT0800 - - 1 - - - - 

163BMT0805 8.400 - 1 2 - - 1 

163BMT0808 2.300 - 2 - - - - 

163BMT0810 - 1 - - - - - 

163BMT0815 - - 1 2 - - - 

163BMT0820 - 1 1 - - - - 

163BMT0821 6.200 - - 1 - 1 1 

163BMT0822 - - 1 3 - - - 

163BMT0825 - - 2 3 - - - 

163BMT0830 2.200 - 2 - - - - 

Total 27.450 9 30 11 4 3 6 

*A extensão útil das vias marginais compreende a execução de vias marginais nos dois sentidos 
da rodovia e não compreende a extensão das alças (ou tapers), faixas de aceleração e 
desaceleração. 
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3.2.2 Obras em Trechos Urbanos 

 
3.2.2.1 Obras obrigatórias em Trechos Urbanos 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação por meio de contornos em trechos 
urbanos da Rodovia. 

 Período de aprovação do traçado (ANTT/Municípios): inicia-se a partir da data de 
assunção do Sistema Rodoviário e deve ser concluída até o final do 24º (vigésimo quarto) 
mês da Concessão, salvo as exceções expressamente indicadas abaixo. 

 Período de Obras: inicia-se a partir da aprovação do traçado pela ANTT e pelos 
Municípios nos quais o contorno será implantado devendo ser concluída nos 60 
(sessenta) meses subsequentes. 

 
A partir da data de assunção do Sistema Rodoviário a Concessionária deverá implantar contornos 
de pista dupla nos seguintes trechos urbanos: 
 

Quantitativos e localização para implantação de contornos em pista dupla em trechos 

urbanos 

Lote Município Rodovia Extensão (km) 
Trecho de travessia 

urbana em pista simples 
a ser contornado (Km) 

7 Rondonópolis - MT BR-163/MT 10,9 2,3 

 
Para aprovação do traçado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e junto aos Municípios, 
será assistido a Concessionária o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis mediante a 
apresentação de pedido fundamentado pela Concessionária em que se demonstre a ausência de 
responsabilidade pelo não atendimento do prazo. 
 

Em caso de alteração na extensão do trecho de travessia urbana em pista simples a ser 
contornado, previsto no quadro acima, por força da aprovação do projeto de contorno pela ANTT 
e pelos Municípios, as metas de duplicação previstas no item 3.2.1.1 serão recalculadas, 
observando-se a seguinte fórmula: 

 

           (        )  

Onde: 

     = Extensão total da Duplicação para fins de recálculo das metas anuais (km). 

     = Extensão total da Duplicação antes do recálculo das metas anuais (km) 

    = Extensão do Trecho Urbano em pista simples, sem previsão de Obras do DNIT, de 

acordo com o quadro de “Quantitativos e localização para implantação de contornos e 
pista dupla em trechos urbanos” (km) 

    = Extensão do Trecho Urbano em pista simples, sem previsão de Obras do DNIT, 

efetivamente contornornado de acordo com projeto aprovado pela ANTT 
 
A Concessionária deverá implantar o contorno em trecho urbano dentro do prazo de 60 (sessenta 
meses contados da aprovação do traçado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e 
Municípios. 
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As reduções na Extensão total de Duplicação serão deduzidas da meta do 4º ano das Obras de 
Ampliação. 

 

3.2.2.2 Obras alternativas em Trechos Urbanos 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação da Rodovia propostos pela 
Concessionária e aprovados pela ANTT, como alternativa à execução das Obras de 
Ampliação em trechos urbanos. 

 Período de aprovação do traçado (ANTT/Municípios): inicia-se a partir da data de 
assunção do Sistema Rodoviário e deve ser concluída até o final do 24º (vigésimo quarto) 
mês da Concessão. 

 Período de obras: inicia-se a partir da aprovação do traçado pela ANTT e pelos 
Municípios nos quais o contorno será implantado devendo ser concluída nos 60 
(sessenta) meses subsequentes. 

 
A partir da data de assunção do Sistema Rodoviário a Concessionária poderá propor, 
alternativamente à implantação de pista dupla em trechos urbanos, a implantação de pistas 
duplas por meio de contorno em trechos urbanos. A proposta de implantação de pistas duplas por 
meio de contornos em trechos urbanos deverá ser apresentada pela Concessionária à ANTT, por 
meio de Anteprojeto específico para cada contorno proposto. 
O Anteprojeto deverá conter as justificativas técnicas para a execução do contorno no trecho 
urbano proposto, bem como o valor previsto para sua execução considerando  a implantação de 
todas as intervenções previstas para as Obras de Ampliação e o atendimento de todos os 
Parâmetros Técnicos. 
O Anteprojeto submetido a apreciação da ANTT será analisado na forma do Contrato. 
A aprovação do traçado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e junto aos Municípios 
deverá ser realizado dentro do prazo máximo de prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da 
data de assunção do Sistema Rodoviário. 
Caso o traçado do contorno em trecho urbano não seja aprovado junto a ANTT e junto aos 
Municípios dentro do prazo indicado, a Concessionária permanece obrigada a realizar as Obras 
de Ampliação de Capacidade e Melhorias dentro dos prazos e condições indicadas no item 3.2.1 
do PER. 
Caso o traçado do contorno em trecho urbano seja aprovado junto a ANTT e junto aos Municípios 
dentro do prazo indicado, a Concessionária deverá implantar o contorno em trecho urbano dentro 
do prazo de 60 (sessenta meses) contados da referida aprovação. 
As verbas de desapropriação destinadas aos trechos urbanos estão detalhadas no Apêndice C. 

Em caso de aprovação do traçado do contorno, a Concessionária permanece responsável pela 
prestação dos demais serviços previstos na Frente de Recuperação e Manutenção e 
Conservação do trecho urbano, até sua transferência ao Poder Público nos termos do Contrato. 
Em caso de aprovação do traçado do contorno, as metas de duplicação previstas no item 3.2.1.1 
serão recalculadas, observando-se a seguinte fórmula: 

 

     (           ) 

Onde: 

     = Extensão total da Duplicação para fins de recálculo das metas anuais (km). 

     = Extensão total da Duplicação antes do recálculo das metas anuais (km) 

       = Extensão do Trecho Urbano em pista simples sem previsão de Obras do DNIT 

contornado (km) 
 
As reduções na Extensão total de Duplicação serão deduzidas da meta do 4º ano das Obras de 
Ampliação. 
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3.2.3 Obras de Manutenção de Nível de Serviço 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de implantação de vias marginais, construção de 
faixas adicionais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nível, correções de traçado, 
passarelas e melhorias em acessos, implantação de barreiras divisórias de pistas e 
implantação de pórticos, observados os Parâmetros técnicos. 

 Período: inicia-se a partir do 61º (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e estende-se 
até o prazo final da Concessão. 

 
3.2.3.1 Obras de capacidade condicionadas ao volume de tráfego 

A Concessionária deverá executar as obras relativas à implantação de faixas adicionais em 
trechos em pista dupla, condicionada às regras detalhadas a seguir. 

O fator determinante para início da execução das faixas adicionais em subtrechos em pista dupla 
é o atingimento do VDMA equivalente de gatilho, dos valores constantes na Tabela a seguir, 
aferidos com base em uma média móvel de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para os 
subtrechos em pista dupla indicados, com base nas informações diárias do Sistema de 
Monitoramento de Tráfego. 

Subtrechos e valores de VDMA equivalente de gatilho (veículos equivalentes/dia, em 

ambos sentidos de tráfego) que a concessionária deverá considerar como parâmetro para 

o acréscimo de nova faixa por sentido. 

 

Subtrecho VDMA eq 

A 39.000 

B 40.800 

C 40.800 

D 41.300 

E 39.200 

F 40.100 

G 44.400 

H 36.100 

I 39.900 

J 40.800 

K 40.100 

L 40.200 

M 42.700 

N 42.700 

 

O VDMA equivalente será aferido de acordo com o tipo de veículo que trafega na rodovia, 
observando-se a categoria de veículos indicados na tabela da subcláusula 18.2.6 do Contrato e o 
peso atribuído na tabela abaixo: 

 

Categoria de Veículo 
Peso VDMAeq  

(veículos equivalentes/dia) 

Categoria 1, 3 e 5 1 

Categoria 9 0 

Categoria 2, 4, 6, 7 e 8 2 

Categoria 10 
Peso atribuído conforme 

enquadramento do veículo 
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Categoria de Veículo 
Peso VDMAeq  

(veículos equivalentes/dia) 

oficial nas categorias de 1 a 9 

 

Uma vez atingido o gatilho em qualquer um dos subtrechos especificados, a Concessionária terá 
um prazo máximo de 12 (doze) meses para a realização e conclusão dos investimentos de faixas 
adicionais do respectivo subtrecho, incluindo a adequação de OAEs, acessos e interconexões, 
contado a partir do mês subsequente àquele que o gatilho for atingido. 

A Concessionária deverá realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de 
aprovação do projeto e licenciamento ambiental requeridas para a implantação das obras com a 
antecedência necessária ao cumprimento do prazo estipulado. 

 
3.2.3.2 Obras de Fluidez e conforto 

A partir do início do 61º (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e durante todos os meses 
subsequentes, todos os dispositivos de interconexão deverão ser monitorados.  

Esses dispositivos deverão obrigatoriamente garantir que a velocidade média da rodovia, medida 
durante o período de 30 dias consecutivos dentro de 500 m (quinhentos metros) antes e de 500 m 
(quinhentos metros) depois do dispositivo, não seja inferior a 90% (noventa por cento) da média 
de velocidade no subtrecho homogêneo .  

Caso seja constado que a velocidade média é inferior a 90% (noventa por cento) da média de 
velocidade no subtrecho homogêneo, a Concessionária, independentemente de solicitação da 
ANTT, deverá propor, dentro de 6 (seis) meses contados a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao do encerramento do período de verificação, um projeto executivo para ampliar a 
capacidade do dispositivo e implementá-lo em até 12 (doze) meses. 

 
3.2.3.3 Obras de Melhorias 

A partir do início do 61º (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e durante todos os meses 
subsequentes, deverão ser realizadas as obras necessárias para manter o traçado e os acessos 
necessários para atendimento aos Parâmetros Técnicos. 

A Concessionária deverá implantar passarelas, vias marginais, viadutos ou passagens inferiores, 
nos prazos a serem definidos a critério da ANTT, observados os quantitativos máximos previstos 
abaixo e os Parâmetros Técnicos. 

 

Melhoria Quantitativo 

Vias Marginais
(1 e  2)

 (Extensão útil em
 
km) 6,0 

Acessos (un) 2 

Interconexão Diamante (un) 6 

Passarelas (un) 3 

Interconexão Trevo (un) 1 

Interconexão Trombeta (un) 1 

Retorno Operacional (un) 2 

(1)
 O quantitativo refere-se à quilometragem total de vias marginais a serem implantadas com duas faixas de 

rolamento. 

(2)
A extensão útil das vias marginais compreende a execução de vias marginais nos dois sentidos da rodovia 

e não compreende a extensão das alças (ou tapers), faixas de aceleração e desaceleração. 

 

A Concessionária terá o prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da solicitação formal da 
ANTT para concluir a implantação de qualquer uma das melhorias definidas acima, sob pena da 
aplicação das penalidades e cláusulas previstas no Contrato. Caso a melhoria dependa de 
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desapropriação de imóvel, a Concessionária terá um prazo adicional de 6 (seis) meses para a 
conclusão das obras.  

 

3.2.4 Obras Emergenciais 

 Objeto: conjunto de obras e serviços emergenciais necessários para restaurar as 
condições de tráfego e de segurança afetadas por qualquer evento que gere ou possa 
gerar impacto no Sistema Rodoviário. 

 Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o 
prazo final da Concessão. 

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionária imediatamente após a 
ocorrência do evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessão.  

Quando verificada a necessidade de intervenções emergenciais que impliquem na remoção de 
vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras ou deslizamentos de 
taludes, deve-se notificar imediatamente aos órgãos ambientais, preferencialmente antes do início 
das intervenções, sem prejuízo da execução imediata dos trabalhos de emergência. Considera-se 
emergencial, entre outros, a existência de erosões ou material de escorregamento a menos de 4 
m das faixas de rolamento.  

Uma vez restauradas as condições de tráfego e de segurança, deverá ser promovida 
imediatamente a recuperação das áreas eventualmente degradadas pelas atividades 
desenvolvidas para a ação emergencial. 

As ações necessárias à reabilitação ambiental do componente impactado, embora de caráter 
emergencial, deverão ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais. No caso das 
medidas adotadas para sanar os problemas decorrentes da emergência ocorrida terem sido 
executadas em caráter provisório, a posterior e devida implementação da solução definitiva se 
condicionará ao atendimento das normas ambientais. 

A comunicação da realização das respectivas obras e serviços emergenciais deve ser feita 
previamente ao seu início para a ANTT, a qual dará aprovação para o início das mesmas, dado o 
caráter emergencial ou não. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitação 
prévia pela ANTT, devendo ser encaminhados à ANTT para acompanhamento de sua execução 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência do evento, com posterior 
encaminhamento do projeto “as built”. 

Quando ocorrer uma interrupção, deverá ser restabelecida a circulação entre todas as origens e 
destinos do sistema, em até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ainda que para tanto se 
faça necessária a implantação de desvios provisórios, mesmo eventualmente utilizando vias 
externas ao Sistema Rodoviário. 

Eventuais acionamentos de coberturas securitárias não serão aceitos como justificativa para 
postergação do início dos serviços emergenciais de reparo. 

 

3.2.5 Parâmetros Técnicos 

 
3.2.5.1 Parâmetros da Classe da Rodovia 

As características geométricas das obras da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção 
do Nível de Serviço a serem executadas no Sistema Rodoviário deverão ser estabelecidas tendo 
em vista a classe I-A, o relevo dos terrenos atravessados e o tráfego existente e futuro. 
As pistas principais, marginais, ramos e alças deverão ser projetados dotados de espiral de 
transição, superlargura e superelevação, adotando como veículo de projeto, no mínimo, o semi-
reboque (carreta) com distância entre eixos equivalente de 10,50 m e como velocidade diretriz a 
maior técnica e economicamente viável, obedecendo sempre aos valores mínimos normativos. 
 
Obrigação de atendimento à Classe I-A: a Concessionária deverá, nos mesmos prazos 
previstos para concluir as duplicações, adequar as pistas existentes e as novas pistas aos 
parâmetros geométricos aplicáveis às rodovias de Classe I-A, de tal forma que até o 5º (quinto) 
ano da Concessão toda a rodovia esteja adequada à Classe IA, observado o disposto no 
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parágrafo abaixo. As rampas e curvas verticais das pistas existentes não precisarão ser 
adequadas. As faixas adicionais que se fizerem necessárias ao longo da Concessão também 
deverão estar adequadas aos parâmetros geométricos aplicáveis às rodovias de Classe I-A, 
observado o disposto no parágrafo abaixo. As OAEs referidas no PER seguirão o cronograma 
específico do item 3.1.3. 
 
Exceção à obrigação de atendimento à Classe I-A: considerando as características existentes 
em determinados trechos da rodovia, a Concessionária poderá apresentar um projeto alternativo, 
bem como uma justificativa em que demonstre a impossibilidade de atendimento ao parâmetro de 
rampa máxima, raio mínimo de curvatura horizontal e largura do canteiro central aplicável às 
rodovias de Classe I-A, podendo a ANTT aprovar a justificativa e o projeto. Esta exceção poderá 
ser aprovada para o máximo de 17,1 km de rodovia no Lote, sendo que cada trecho não poderá 
ser inferior a 500 m. Nessa hipótese, o projeto apresentado pela concessionária deverá observar 
as melhores técnicas aplicáveis às características do trecho, garantindo a melhor solução técnica 
que privilegie o fluxo de veículos, a manutenção da maior velocidade possível e a segurança dos 
usuários. As faixas adicionais que se fizerem necessárias ao longo da Concessão nos trechos 
objeto da execeção deverão ser implantadas com as mesmas características da pista duplicada. 

Não serão considerados, para cômputo da extensão definida no parágrafo anterior: 
a) os subtrechos em multifaixas a serem convertidos em via duplicada; 
b) os subtrechos em pista dupla definidos no Apêndice A. 

 
Quanto à separação central, as duplicações das pistas que atravessam regiões urbanas não são 
obrigadas a atender à Classe I-A devendo, contudo, ser implementadas com barreiras rígidas de 
concreto do tipo New Jersey. São consideradas regiões urbanas aquelas assim definidas pela 
legislação municipal como Zona Urbana, para fins de Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana. 
Não será necessária também a adaptação à Classe I-A nos subtrechos com obras em andamento 
pelo DNIT, estabelecidos no Apêndice D ou apontadas como não concluídas no Termo de 
Arrolamento na ocasião da transferência dos bens. 
 

3.2.5.2 Parâmetros Gerais 

No caso de novas interseções e remodelações nos dispositivos existentes, os traçados 
planialtimétricos deverão permitir velocidades operacionais de, no mínimo, 60 km/h para os ramos 
direcionais e de 40 km/h para os ramos semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado 
padrão e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h, para os casos de dispositivos de padrão 
inferior, que são aqueles nos quais se faz utilização de trincheiras. 

De cada interseção a ser detalhada, deverá fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos 
ramos, de acordo com a demanda de tráfego para o horizonte de projeto considerado, que não 
deverá ser inferior a 20 anos. Assim, o número de faixas por ramo resultará da demanda de 
tráfego prevista. 

As rampas máximas previstas para os ramos das interseções deverão ser de 6,0 % (seis por 
cento) sempre que possível, admitindo-se um valor máximo de 8,0 % (oito por cento) para os 
ramos semidirecionais de elevado padrão, e o máximo de 10,0 % (dez por cento) para os ramos 
semidirecionais de padrão inferior (aqueles que utilizam trincheiras). 

Na concordância dos ramos das interseções com as rodovias envolvidas, deverão ser previstas 
faixas auxiliares seguidas de tapers compatíveis com a velocidade de 100 km/h. O comprimento 
dessas faixas deverá ser corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias, de acordo com o 
que recomenda a publicação A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO. 

As curvas das interseções deverão ser dotadas de espirais de transição, com exceção do 
dispositivo do tipo “diamante”, no qual as curvas com os menores raios deverão ser, no mínimo, 
do tipo “compostas de três centros”. 

Com relação à superelevação nos ramos das interseções, deverá ser adotado, de maneira geral, 
o valor de 8,0 % (oito por cento), para os casos dos ramos semidirecionais (loops). Nos ramos 
direcionais, a superelevação deverá ser definida em função dos raios adotados e das respectivas 
velocidades, variando entre 8,0% (oito por cento) e 2,0 % (dois por cento), de acordo com a 
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“terceira hipótese de cálculo de superelevações para raios acima do mínimo”, constante das 
Instruções para superelevação e superlargura em projetos rodoviários, do DNIT. 

Os greides dos ramos deverão ser previstos obedecendo aos parâmetros K mínimos para as 
curvas verticais, de modo a garantir distâncias mínimas de visibilidade de parada, de acordo com 
a velocidade diretriz do ramo. 

Os retornos em nível existentes deverão ser fechados pela Concessionária, mediante prévia 
aprovação da ANTT. Não será necessário o fechamento dos retornos em nível, nos casos em 
que: 

 Os retornos em nível apresentem condições de geometria de segurança de acordo com 

as normas do DNIT, considerando: a velocidade de projeto, a distância de visibilidade, o 

raio mínimo por veículo crítico de projeto, as faixas de aceleração e desaceleração e a 

distância de entrelaçamento suficiente em relação a acessos na pista; e, 

 A ANTT não aprove seu fechamento. 

As melhorias em acesso incluem a correção dos raios das curvas, a inserção ou adequação de 
tapers e faixas de aceleração e desaceleração, de dispositivos de canalização de tráfego, da 
sinalização, dos dispositivos de drenagem, e dos demais elementos necessários para garantir a 
melhoria da estrutura, da funcionalidade e da segurança do acesso. 

As obras de arte especiais deverão ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT. 

A fim de garantir melhores condições de operação e, principalmente, de segurança aos usuários, 
poderão ser adotadas modificações nos parâmetros mínimos acima exigidos. Em qualquer caso, 
estas modificações somente poderão ser implementadas após a apreciação e aceitação da 
ANTT, com base em solicitação tecnicamente fundamentada pela CONCESSIONÁRIA. 

Considerar-se-ão concluídas as obras da FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E 
MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO quando atendidas condições de segurança para 
abertura ao tráfego. 

 
3.2.5.3 Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias 

Passarelas:  

 Tela de proteção no trecho de travessia da via, que impeça o pedestre de jogar objetos 
nos veículos; 

 Iluminação; 

 Elementos construtivos pré-fabricados; 

 Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m; 

 Tela no canteiro central da rodovia, de 400 m de extensão e 1,80 m de altura, como 
obstáculo a travessia em nível; 

 Calçadas e passeios de acesso às rampas da passarela devem permitir acesso a 
portadores de necessidades especiais segundo norma ABNT NBR 9050:2004; 

 
- Deverão ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares 

de acesso na saída/entrada das rampas das passarelas. 
- Deverão ser implementados pontos de parada de ônibus na saída/entrada das 

rampas das passarelas, observadas as disposições do “Manual de projeto 
Geométrico de Travessia Urbana” do DNIT. 

- Os pontos de parada de ônibus deverão conter baia para acomodação do ônibus 
fora da faixa de tráfego. 

- O projeto das baias dos pontos de parada de ônibus deverá incluir rampas, 
plataformas pavimentadas com abrigo para passageiros, sinalização de placas, 
marcas no pavimento e passeio para direcionamento do fluxo de pedestres. 

- A largura necessária da baia dos pontos de parada de ônibus, incluindo 
acostamento, deve ser de 6,00m. 
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- As plataformas para os passageiros devem ter largura mínima de 3,50m, 
adotando-se 2,00m como largura padrão de um abrigo mais 1,50m como largura 
mínima do passeio. 

- A extensão das baias dos pontos de parada de ônibus, incluindo as faixas de 
mudança de velocidade e a área de parada, deve ser de 57,00m. 

- Os pontos de parada serão implementados em todas as passarelas, desde que 
haja distância mínima entre elas de 3,5 km. 
 

Vias Marginais  

 As vias terão alinhamentos adequados às construções existentes e preferencialmente 
com condições mínimas de cortes e aterros. 

 A seção da nova via terá: 
 

- Pista de rolamento com 8,00m de largura; 
- Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,50m; 
- Acomodação do talude com 1,00m de largura para o outro lado. 
- Em ambos os lados deverá haver meio fio e sarjetas de 0,45cm. 

 

Os dispositivos das obras de melhoria devem permitir a travessia de pedestres com segurança 
até os passeios lindeiros. 

Os conceitos de passagem superior e inferior definidos neste PER são os seguintes: 

 Passagem superior: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via 

- Na passagem superior, a rodovia objeto deste PER deverá ter pistas com faixas e 
acostamentos com as mesmas dimensões dos segmentos anterior e posterior à 
passagem; 

- As passagens superiores deverão ter pistas separadas por barreiras de concreto 
e, nos casos em que estiverem em regiões urbanas, deverão ter passeios laterais 
(o mesmo valendo para as pontes); 

- Será de responsabilidade do órgão ou empresa responsável pela via inferior o 
alongamento da obra-de-arte especial caso necessite ampliar a capacidade da 
via inferior. 

 Passagem inferior: quando a rodovia objeto deste PER passar sob outra via  

- Na passagem inferior, a rodovia objeto deste PER deverá ter pistas com faixas e 
acostamentos com as mesmas dimensões dos segmentos anterior e posterior à 
passagem; 

- As passagens inferiores deverão ter passeios laterais, nos casos em que 
estiverem em regiões urbanas; 

- Será de responsabilidade da Concessionária o alongamento da obra-de-arte 
especial caso necessite ampliar a capacidade da via. 

Em todos os casos, as alças de acesso à Rodovia devem ser dimensionadas para que não ocorra 
interferência na velocidade do tráfego da Rodovia no trecho do dispositivo.  

 
3.2.5.4 Projetos 

Salvo referência específica, a concessionária deverá elaborar os projetos e executar as obras de 
acordo com as normas e especificações adotadas pelo DNIT e, quando cabível, pelos 
documentos técnicos pertinentes da ABNT ou outras normas aceitas pela ANTT. 

Conforme necessário, a implementação de toda obra ou serviço na Rodovia deverá ser 
obrigatoriamente precedida da implantação de sinalização de obras e serviços, conforme manual 
do DNIT ou projetos-tipo aprovados pela ANTT. 

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou serviço, a Concessionária deverá 
apresentar à ANTT um relatório detalhado, com registros fotográficos, consolidando todos os 
serviços efetivamente executados e, havendo alterações em relação ao projeto original, as 
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respectivas quantidades, em projeto as built. Após análise desses relatórios e constatação da 
qualidade e suficiência dos trabalhos executados, a ANTT os aceitará e atestará sua conclusão. 
Tais elementos deverão ser encaminhados à ANTT em no máximo 60 dias após a conclusão das 
obras. 
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3.3 FRENTE DE CONSERVAÇÃO 

 

 Objeto: conjunto de operações preventivas, rotineiras e de emergência realizadas com o 
objetivo de preservar as características técnicas e físico-operacionais do Sistema 
Rodoviário e das instalações da Concessionária. 

 Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o 
final do prazo da Concessão. 

 

Escopo: as atividades de conservação a serem realizadas pela Concessionária deverão 
obedecer ao Escopo mínimo previsto abaixo e aos Parâmetros de Desempenho estabelecidos 
neste PER e os prazos de solução previstos em regulamentação da ANTT. O não cumprimento 
sujeitará a Concessionária às penalidades previstas na regulamentação da ANTT e no Contrato. 
 

3.3.1 Pavimento 

Escopo: conservação do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurança,  acessos, trevos, 

entroncamentos e retornos. Ações de limpeza, reparos na superfície do pavimento betuminoso, correção de 
defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexíveis, reparar trincas 
de classe 3, panelas e afundamentos plásticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos de concreto, 
conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos 
localizados nas placas. Remoção total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrução, em áreas 
localizadas. Fresagem de parte da camada betuminosa e recomposição, em áreas localizadas. Reparos, em 
áreas localizadas. Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante 
das pistas. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT 
e à regulamentação da ANTT. 
 

3.3.2 Elementos de proteção e segurança 
Escopo: conservação da sinalização horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachões retrorrefletivos, 

balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de segurança, tais como defensas metálicas, 
barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto. Todos os demais serviços 
necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT. 

 

3.3.3 Obras de arte especiais 
Escopo: preservação da qualidade e características das obras de arte especiais da Rodovia, incluindo 

pontes, viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores. Deverá abranger os seguintes 
serviços principais: limpeza geral das superfícies, roçada e capina dos encontros, pintura de barreiras, 
limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem, limpeza e remoção de vegetação nas juntas de 
dilatação e junto aos aparelhos de apoio, remoção de vestígios de óleo ou graxa no pavimento, substituição 
eventual de juntas de dilatação e aparelhos de apoio danificados, pequenos reparos em barreiras e no 
sistema de drenagem, pequenas recomposições em taludes de encontro, pequenas recomposições no 
pavimento, e pequenos reparos em passarelas. Todos os demais serviços necessários para atender às 
normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT. 

 

3.3.4 Sistema de drenagem e obras de arte correntes 
Escopo: conservação do sistema de drenagem e das OACs da RODOVIA. Deverá abranger os seguintes 

serviços principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, limpeza de sarjetas e meios-fios, 
limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposição de obras de drenagem superficial, e 
recomposição de bueiros. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos 
manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT. 

 

3.3.5 Terraplenos e estruturas de contenção 
Escopo: conservação das obras de contenção, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remoção de 

vegetação e outros detritos. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos 
manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT. 
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3.3.6 Canteiro central e faixa de domínio 
Escopo: conservação do canteiro central e da faixa de domínio. Deverá abranger os seguintes serviços 

principais: (i) poda, roçada e capina em toda a extensão e em, no mínimo 4 m da largura da faixa de domínio 
da Rodovia e em toda extensão e largura do canteiro central; (ii) recomposição de cobertura vegetal, 
despraguejamento manual de gramados, conservação das faixas de proteção das cercas (aceiros), corte e 
remoção de árvores, conservação de árvores e arbustos, limpeza e remoção de lixo, entulho e materiais 
orgânicos, conservação das cercas delimitadoras da faixa de domínio; (iii) preservação da faixa de domínio 
com relação a novas ocupações irregulares. Todos os demais serviços necessários para atender às normas 
aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT. 

 

3.3.7 Edificações e instalações operacionais 
Escopo: reparo e conservação rotineira dos elementos componentes das edificações e instalações de apoio 

da Concessionária e seus respectivos equipamentos, incluindo os postos e delegacias da PRF, os postos de 
pesagem, os postos de fiscalização da ANTT e as praças de pedágio. Execução dos seguintes serviços:  (i) 
substituição de lâmpadas e luminárias das áreas internas e externas, bem como tomadas e chaves que 
apresentem defeito; (ii) reparos ou substituição das louças e metais utilizados nas instalações 
hidrossanitárias; (iii) limpeza de todas as instalações e áreas utilizadas pela Concessionária, inclusive 
conservação de ruas e jardins, se for o caso, com coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstrução das redes de 
esgoto e águas pluviais; e pintura constante e eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, 
pisos, revestimentos, esquadrias, etc.  Todos os demais serviços necessários para atender às normas 
aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT. 
 

3.3.8 Sistemas elétricos e de iluminação 
Escopo: conservação rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensão) e de 

iluminação da Rodovia. Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza, substituição ou conserto 
de qualquer peça ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado. Execução dos seguintes 
serviços: (i) limpeza de luminárias; (ii) substituição de lâmpadas ou luminárias; (iii) tratamento antiferruginoso 
de postes; (iv) substituição de postes; (v) conservação de postes para garantir sua verticalidade; (vi) 
substituição de conectores, disjuntores ou fusíveis; (vii) substituição de reatores, contatores e de 
cabeamento; (viii) reparos na tubulação de passagem de cabos; (ix) reparo ou substituição de painéis de 
comando e quadros elétricos; (x) conservação dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; (xi) 
reparo e substituição de subestações e transformadores; e (xii) reparo e substituição de conjuntos 
motogeradores. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do 
DNIT e à regulamentação da ANTT. 
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3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

Objeto: implantação e operacionalização das seguintes infraestruturas e serviços: (i) Centro de 
Controle Operacional; (ii) Equipamentos e Veículos da Administração; (iii) Sistemas de Controle 
de Tráfego; (iv) Sistemas de Atendimento ao Usuário; (v) Sistemas de Pedágio e controle de 
arrecadação; (vi) Sistema de Comunicação; (vii) Sistema de Pesagem; (viii) Sistema de Guarda e 
Vigilância Patrimonial, bem como execução da reforma dos postos da PRF. Deverão ser 
implantados e operacionalizados os quantitativos mínimos previstos no Apêndice F. As 
obrigações a serem atendidas em até 12 (doze) meses consideram-se integrantes dos Trabalhos 
Iniciais, para os efeitos do Contrato. 

Período: inicia-se a partir da data de assunção da Concessão e estende-se até o final do prazo 
da Concessão, observados os seguintes prazos: 
 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INCIAIS 
18 

meses 
24 

meses 
3 

meses 
6 

meses 
12 

meses 

Centro de Controle Operacional   X   

Equipamentos e Veículos da administração   X   

Sistemas de 
controle de 
tráfego 

Equipamentos de detecção e 
sensoriamento de pista 

 
   X 

Painéis fixos de mensagens 
variáveis 

 
 X   

Painéis móveis de mensagens 
variáveis 

 
X    

Sistema de inspeção de tráfego  X    

Sistema de detecção de altura     X 

Sistema de Circuito Fechado de TV     X 

Sistema de controle de velocidade   X   

Sistemas de 
atendimento 
ao usuário 

Atendimento médico de 
emergência 

 
X    

Socorro mecânico  X    

Combate a incêndios e apreensão 
de animais na faixa de domínio 

 
X    

Sistema de informações aos 
usuários 

 
X    

Sistema de reclamações e 
sugestões dos usuários 

 
X    

Estudo sobre pontos de apoio e 
parada para os usuários 

X 
    

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação    X  

Sistema de Comunicação  
 

X   

Sistema de 
Pesagem 

Novos postos de pesagem     X 

Postos existentes   X   

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial  X    

Posto de fiscalização da ANTT  X    

Veículos de fiscalização da ANTT  X    

Postos da 
PRF 

Novos postos     X 

Reforma de postos existentes   X   

 
Parâmetros de Desempenho: os serviços deverão ser implantados nos prazos previstos, 
observados os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos especificados a seguir. Os 
serviços relativos à operação da estrutura administrativa e à conservação de seus elementos 
deverão ter início a partir de sua implantação e instalação e se estender até o final da Concessão. 
Os serviços relativos à reposição e à constante atualização de seus elementos, de modo a manter 
sua funcionalidade, deverão se dar a partir de sua implantação e instalação e se estender até o 
final da Concessão. Todas as edificações e instalações operacionais, postos e delegacias da PRF 
e Postos de Fiscalização da ANTT deverão seguir as exigências de acessibilidade da NBR 
9.050/2004 da ABNT. 
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3.4.1 Centro  de  Controle  Operacional 
Escopo 1 Implantação e operacionalização do CCO da Concessionária 

Parâmetros Técnicos 

Coordenação geral e monitoração de todas as atividades da Rodovia, mediante 
recebimento das informações, análise e tomada de decisões para solução dos 
problemas 

Concentração dos meios de comunicação com os usuários e equipes 

Manutenção de banco de dados informatizado para balizar as ações a serem 
tomadas 

Gerenciamento do SIG 

Espaço físico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletrônicos de 
comunicação que utilizem recursos de informática para processar e armazenar os 
dados recebidos do ambiente rodoviário e transformá-los em informações 
perceptíveis ao operador, tais como painel com display gráfico, monitores de 
vídeo, mesas e consoles de radiocomunicação, dispositivos de telefonia e de 
telecomunicações, além de painel eletrônico de situação 

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverão ser visualizadas em painéis 
de imagens, e permanentemente gravadas, conforme resolução específica da 
ANTT 

Instalações completas para a PRF, de modo a permitir a comunicação com seus 
postos ao longo da Rodovia 

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverão 
permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e 
de modernidade 

Ausência de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, 
com idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às 
suas respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação 

O CCO manterá profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 
(vinte e quatro) horas por dia, nos sete (07) dias da semana, durante todo o ano, 
incluindo sábados, domingos e feriados. 

Escopo 2 Implantar um SGO no CCO 

Parâmetros Técnicos 

Capacidade de receber dados operacionais e físicos, processar e transformar em 
informações a serem distribuídas a outros sistemas, subsidiando decisões e 
ações em todas as atividades da Concessionária, da PRF e da ANTT. 

Utilização das informações para elaboração de relatórios gerenciais sobre: fluxo 
de veículos (por classe e por hora), estatística de acidentes, dados de pesagem 
de veículos, condições meteorológicas e condições físicas da rodovia. 

Todos os registros do sistema devem ser invioláveis e disponibilizados em tempo 
real para a ANTT. 

O sistema deverá permitir a abertura de notificações de falha em tempo real pela 
ANTT, com registro de data e hora de abertura e encerramento.  

Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas 
físicas para o SIG. 

Envio periódico de mensagens aos usuários, através dos PMVs, site da internet, 
serviço de radiodifusão, sobre as condições de tráfego, condições do tempo, 
velocidade máxima permitida, avisos de atenção, serviços prestados ao usuário, 
bem como fornecimento informações completas, precisas, seguras e atualizadas, 
para divulgação junto aos meios de comunicação locais e regionais 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
dos escopos 1 e 2 

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão 
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3.4.2 Equipamentos e Veículos da administração 

Escopo 
Aquisição e instalação de móveis, equipamentos e veículos para a 
administração da operação da Rodovia 

Parâmetros 
Técnicos 
 

Dimensionamento dos móveis, equipamentos e veículos conforme a estrutura 
administrativa da Concessionária 

Veículos de inspeção equipados com GPS, equipamentos de sinalização de 
emergência noturnos e diurnos 

Todos os móveis, equipamentos e veículos deverão permanentemente atender às 
suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade 

Ausência de móveis, equipamentos e veículos, em qualquer momento, com idade 
(contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas 
respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 12º mês da Concessão. 
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3.4.3 Sistemas de controle de tráfego 

Escopo 

Implantação de um sistema de controle de tráfego com o objetivo de 
controlar e monitorar o trânsito de veículos no Sistema Rodoviário. Integram 
o sistema de controle de tráfego: (i) equipamentos de detecção e 
sensoriamento de pista; (ii) painéis fixos de mensagens variáveis; (iii) 
painéis móveis de mensagens variáveis; (iv) sistema de inspeção de tráfego; 
(v) sistema de detecção de altura; (vi) sistema de circuito fechado de TV e 
(vii) sistema de controle de velocidade 

Parâmetros 
Técnicos 

As informações captadas pelo sistema de controle de tráfego deverão ser 
acessadas em tempo real pelo CCO 

Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser 
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de 
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional. Poderão 
ser acessadas, a qualquer instante, pela ANTT 

Deverá possuir equipamentos de registro de dados, informações e imagem, 
integrados ao sistema de telecomunicações, ao Sistema de Assistência ao 
Usuário, aos demais sistemas de monitoração, e ao CCO, com funcionamento 
durante 24 horas por dia, a partir de sua implantação e até o final do prazo da 
Concessão 

Os projetos executivos e os manuais de procedimentos técnicos para implantação 
do sistema de controle de tráfego deverão ser aceitos pela ANTT antes de sua 
implantação 

Todos os equipamentos e veículos utilizados nos sistemas de controle de tráfego 
deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de 
qualidade e modernidade 

Ausência de equipamentos e veículos do sistema de controle de tráfego, em 
qualquer momento, com idade (contada a partir de sua aquisição pela 
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis, tal como informadas 
para efeitos de depreciação 

Os serviços de Inspeção de tráfego deverão realizar ciclos com tempo médio de 
circulação, que é definido como o intervalo de tempo necessário para a viatura de 
inspeção passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de tráfego, 
de  pelo menos 90 minutos 

Em qualquer ponto da Rodovia, a somatória dos atrasos com relação à frequência 
estabelecida para a inspeção de tráfego, a cada 4 viaturas, não poderá ser 
superior a 1 hora 

Parâmetros de 
Desempenho 

A somatória do tempo de interrupção dos sistemas de detecção e sensoriamento 
de pista, de PMVs fixos e de CFTV não poderá ser superior a 24 horas por mês, 
em cada sistema 

A somatória do tempo de interrupção de funcionamento dos equipamentos que 
integram o sistema de controle de tráfego não poderá ser superior a 24 horas por 
mês 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 24º mês do prazo da concessão, observados os prazos 
intermediários para implantação e operacionalização de cada componente do 
sistema de controle de tráfego 

 
3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 

Escopo 

Instalação dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista. A localização 
dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista deverá ser proposta pela 
Concessionária e apresentada à ANTT para aceitação. Após a realização de obras 
de ampliação de capacidade no local de sua instalação, a ANTT poderá solicitar à 
Concessionária sua reinstalação em novo local, sem ônus adicional 

Parâmetros 
Técnicos 

Os equipamentos deverão realizar contagens volumétricas, bem como medições 
de velocidade e densidade de veículos no Sistema Rodoviário 

Deverão ser instalados em trechos do Sistema Rodoviário que caracterizem 
regiões homogêneas ou áreas de maior complexidade operacional, inclusive nos 
seguintes locais: (i) nas praças de pedágio; (ii) nos locais do Sistema Rodoviário 
em que seja necessária a obtenção de informações e estatísticas associadas ao 
cumprimento de suas obrigações contratuais, tal como a obrigação de realizar 
obras de ampliação condicionadas ao volume de tráfego e monitoração de fluidez 
e velocidade nos dispositivos, e entroncamentos (iii) principais acessos e 
entroncamentos do Sistema Rodoviário 

Deverão dispor das funções de análise automática de tráfego  

Instalação de estações ao longo da Rodovia, em pontos estratégicos, de forma a 
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permitir a caracterização adequada da composição e do comportamento do 
tráfego 

Os equipamentos com interrelação de dados deverão fornecer as seguintes 
informações: contagem veicular, velocidade dos veículos, classificação dos 
veículos, determinação do intervalo de tempo entre veículos, determinação do 
comprimento dos veículos, densidade de tráfego por intervalo de tempo,. 

Deverão ser fornecidos à ANTT, mensalmente: 

 Relatórios gerenciais e estatísticos: os dados estatísticos de volume de 
tráfego serão emitidos e classificados por tipo de veículos (motocicleta, carro 
de passeio, caminhão e ônibus) e por faixas de velocidade e de horário, em 
modelos e formulários próprios, a serem definidos pela ANTT; 

 Relatórios de funcionamento de todos os equipamentos instalados 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 24º mês do prazo da Concessão 

 
3.4.3.2 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis 

Escopo 
Instalação de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) na Rodovia. Sua 
localização deverá ser proposta pela Concessionária e apresentada à ANTT para 
aceitação 

Parâmetros 
Técnicos 

Instalação em locais estratégicos, com grandes volumes de tráfego, especialmente 
usuários constantes, possibilitando eventuais tomadas de decisão por parte do 
motorista, quanto a mudanças no roteiro, ou na sua programação de viagem  

Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de tráfego, devem contar com 
PMVs fixos (para comunicação rotineira, em pontos operacionais críticos e bem 
definidos) 

Instalação obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 2 
km acessos estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O dispositivo 
deverá permitir, com conforto e segurança, a opção de saída da Rodovia em 
casos de interrupção do tráfego por qualquer motivo. Todos os entroncamentos 
em com outras rodovias nas quais o tráfego é superior à 60% do tráfego da 
Rodovia da Concessionária deverão contar com painéis fixos de mensagem 
variável. 

As mensagens deverão ser programadas pelo CCO e exibidas pelos PMVs de 
forma intermitente, com informações sobre ocorrências ou informes de interesse 
dos usuários 

As mensagens podem ser: 

 Permanentes, identificadas com as mensagens básicas para as situações 
normais de operação (educativas, serviços, regulamentares); 

 Pré-programadas, identificadas com as mensagens previstas, fundamentadas 
na experiência operacional, sendo de acionamento rápido (neblina, acidentes, 
velocidade permitida, proibições, condições da via, interdições de faixas); 

 Semiprogramadas, identificadas com as mensagens previstas e com 
necessidade de alguma aferição (por exemplo, acidente na pista a 1 km); 

 Programáveis, identificadas com as mensagens não repetitivas, utilizadas 
apenas uma vez, referentes a eventos não rotineiros, podendo ser 
programadas antecipadamente ou no momento do evento 

Seu regime de operação deverá ser permanente, de modo a não comprometer o 
padrão de segurança do trecho 

Deverão ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED (Light Emitting 
Diod), dispostos na forma de matrizes gráficas, montados sobre estrutura de 
alumínio resistente a ambiente agressivo  

Os painéis deverão ter as seguintes características técnicas:  

 Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, cujo índice de luminosidade 
poderá ser ajustado em função da luminosidade ambiente;  

 O painel deverá permitir a configuração de sinais de trânsito conforme 
especificado no CTB, apresentando cluster dos símbolos nas cores verde, 
vermelha, amarela (âmbar) não ofuscante; 

 Visibilidade e Legibilidade superior a 300 m à velocidade de 80 km/h, sob 
qualquer condição climática, durante o dia ou à noite. 

 Área mínima de 12,6 m²,  

 Conter modos de apresentação fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e 
“roll-down” 
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Os painéis deverão ser instalados em estruturas de pórticos ou outras estruturas 
similares de sustentação de sinalização aérea, localizados a distância 
regulamentar da linha do bordo do acostamento 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão 

 
3.4.3.3 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis 

Escopo 
Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações 
especiais do Sistema Rodoviário  

Parâmetros 
Técnicos 

Oferecer ao usuário em tráfego informação instantânea e atualizada sobre as 
condições de operação do Sistema Rodoviário em locais não contemplados com 
PMVs fixos 

Os PMVs móveis deverão ser localizados em carretas dotadas de engate e ser 
acionados e controlados pelo CCO  

A localização deverá ser definida em função da necessidade de fornecimento de 
informações ao usuário em situações de emergência, de realização de obras e 
serviços, entre outras 

O regime de operação dos PMVs móveis deverá ser permanente, após entrada 
em funcionamento, enquanto se configurar sua necessidade 

Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de tráfego, devem contar com 
PMVs móveis, para as situações de emergência em pontos cuja eficácia dos fixos 
é proporcionalmente menor.  

Os PMVs móveis deverão ter as mesmas características técnicas dos PMVs fixos, 
à exceção de: 

 Área mínima de 5 m²,  

 Conter no mínimo os modos de apresentação fixo, piscante e sequencial, 

 Dispor de alimentação elétrica própria, com autonomia mínima de 12 horas de 
operação 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão 

 

 
3.4.3.4 Sistema de Inspeção de Tráfego 

Escopo 

Disponibilização de equipe e de uma frota de veículos de inspeção de tráfego, tipo 
utilitário, para percorrer diuturnamente toda a extensão da Rodovia, com o objetivo 
de detectar quaisquer tipos de ocorrências, tanto na pista quanto na faixa de 
domínio, efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento de recursos 
adicionais de apoio e de sinalização em situações de emergência, para orientação 
do tráfego 

Parâmetros 
Técnicos 

Os veículos deverão percorrer o trecho concedido com velocidade média de cerca 
de 75% da velocidade máxima da Rodovia. Na hipótese de atendimento de uma 
ocorrência, com a necessidade de paralisação de uma das viaturas, essa 
velocidade deverá ser ultrapassada pelas demais, que deverão se adequar à 
situação, com a inclusão, se necessário, de um novo veículo de inspeção ao 
sistema, de forma a manter a frequência de inspeção estabelecida 

Os veículos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, 
sinalizador automotivo, dispositivos luminosos de advertência, aparelho de 
iluminação emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalização, vassoura, 
rodo de madeira, cabo de aço com engate, lanterna manual e caixa de 
ferramentas básicas 

A inspeção de tráfego deverá obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser 
acionada, também, em situações de emergência  

A escala deverá ser definida para que todos os pontos da Rodovia sejam visitados 
com regularidade pelas equipes de inspeção, com tempo máximo de percurso de 
90 minutos para passar no mesmo ponto da Rodovia, se pista simples, e no 
mesmo ponto e sentido, se pista dupla, em condições normais de operação 

Deverá ser continua e sem interrupções, durante 24 horas do dia, em todos os 
dias da semana  

As equipes responsáveis por estes serviços deverão trabalhar uniformizadas 

As atividades deverão estar referenciadas, dentre outras, às seguintes diretrizes 
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setoriais: 

 Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalização, de pavimento, de 
equipamentos eletroeletrônicos, de segurança, detritos na pista, de ocupação 
irregular da faixa de domínio e área não edificante da Rodovia etc.; 

 Prestar pronto atendimento aos usuários da Rodovia, orientando-os quanto a 
situações operacionais críticas; 

 Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a máxima 
urgência; 

 Propiciar ao usuário condições de segurança e de conforto, especialmente em 
situações de emergência; 

 Efetuar sinalização de emergência em situações de risco à circulação 

Uma vez detectada uma ocorrência, a equipe de inspeção deverá prestar auxílio 
básico no local e deverá acionar os serviços necessários, utilizando os meios de 
comunicação disponíveis 

Os critérios de utilização e posicionamento dos sinais e dispositivos deverão 
obedecer ao Manual de sinalização de obras e emergências do DNIT 

A sinalização temporária de emergência (acidentes em geral - atropelamentos, 
abalroamentos, colisões, choques, capotagens, tombamentos - panes em veículos 
sobre a faixa de rolamento, obstáculos na via, atendimentos aos usuários, e 
serviços emergenciais de conservação) deverá ter o objetivo de: 

 Alertar os usuários sobre ocorrências, propiciando-lhes tempo e condições 
adequadas para a adoção de novos comportamentos no volante, frente às 
mudanças impostas; 

 Minimizar transtornos no fluxo normal de tráfego decorrentes de situações 
inesperadas 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão 

 
3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 

Escopo 
Implantação de sistema de detecção de altura junto à entrada de todos os postos 
de pesagem fixos de detectores de altura de veículos 

Parâmetros 
Técnicos 

Capacidade de detecção de eventual ultrapassagem dos limites de altura 
determinados para a Rodovia 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 24º mês do prazo da Concessão 

 
3.4.3.6 Sistema de circuito fechado de TV 

Escopo 
Instalar e operacionalizar o CFTV, que se destina ao monitoramento visual do 
tráfego nas vias e das edificações existentes na faixa de domínio 

Parâmetros 
Técnicos 

 As câmeras deverão ser instaladas de modo que  todo o Sistema Rodoviário seja 
monitorado initerruptamente sem pontos cegos. Deverão ser instaladas ao menos 
uma câmera a cada 2 km de rodovia 

As câmeras de monitoramento das edificações devem ser instaladas nas praças 
de pedágio e auxiliares, postos de pesagem fixos, postos da PRF, de fiscalização 
fazendária, de postos de fiscalização da ANTT e nas passarelas de pedestres, 
além de outros locais estrategicamente definidos pela Concessionária, e 
devidamente aceitos pela ANTT 

As especificações técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem 
atender a resolução específica da ANTT 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 24º mês do prazo da Concessão 
Para as edificações, praças de pedágio e auxiliares, postos de pesagem fixos, 
postos da PRF, de fiscalização fazendária, de postos de fiscalização da ANTT e 
nas passarelas de pedestres com prazo distinto de implantação, os elementos do 
sistema de circuito fechado de TV devem ser instalados e operacionalizados 
juntamente com a entrega da respectiva infraestrutura 

 
3.4.3.7 Sistema de Controle de Velocidade 

Escopo 
Implantação de um sistema de controle automático de velocidade de veículos, 
composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade fixas, podendo 
ser do tipo radar fixo ou “barreira eletrônica”. Os serviços a serem realizados 
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compreendem: (i) disponibilização, instalação, manutenção e permanente 
reposição de equipamentos das unidades de monitoração eletrônica de 
velocidade; (ii) coleta e processamento de imagens e dados captados pelos 
equipamentos; (iii) envio das imagens captadas à ANTT para validação e obtenção 
de dados dos veículos/proprietários; (iv) processamento dos dados e imagens 
validados pela ANTT; (v) impressão das notificações de infração e, 
posteriormente, das notificações de penalidade; (vi) envio das notificações à ANTT 
para postagem; (vii) geração de relatórios estatísticos e gerenciais a partir dos 
dados coletados pelos equipamentos e sistema de processamento; e (viii) 
disponibilização à ANTT de todas as imagens captadas e dados processados 

Parâmetros 
Técnicos 

As unidades de monitoração eletrônica de velocidade deverão ser instaladas em 
trechos do Sistema Rodoviário que se caracterizem como críticos e sua 
localização deverá ser proposta pela Concessionária e apresentada à ANTT para 
aceitação, de acordo com as resoluções 146/03 e 214/06 do CONTRAN ou 
posteriores. Após a realização de obras de ampliação da capacidade no local de 
sua instalação, a ANTT poderá solicitar à Concessionária sua reinstalação em 
novo local, sem ônus adicional 

Unidade de monitoração eletrônica de velocidade é o equipamento que cobre no 
mínimo duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza a coleta, 
armazenamento e tratamento de dados volumétricos, classificatórios e de 
velocidade de todos os veículos passantes, e registro da imagem dos veículos 
com excesso de velocidade 

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrônico de velocidade 
deverão atender às seguintes premissas: 

 Basear-se em padrões determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de 
equipamentos de monitoração eletrônica de velocidade fixos; 

 Assegurar interface amigável ao usuário, equipamentos e sistemas de 
informações; 

 Permitir a integração das diversas funcionalidades dos equipamentos e 
sistemas; 

 Garantir a integridade dos dados e a segurança física e lógica das 
informações obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e 
sistemas; 

 Garantir a agilidade na disponibilização das informações 

Equipamento fixo de medição de velocidade é aquele com portaria de aprovação 
de modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rígida fixa, tendo como 
referência também a Portaria no 115/98 do INMETRO  

A coleta de imagens e dados deve possuir, no mínimo, as seguintes 
características: 

 Descriptografia da imagem coletada e conferência da assinatura digital da 
mesma; 

 Envio de arquivo com imagens à ANTT, para consulta de características de 
veículos e proprietários identificados; 

 Identificação do veículo, mediante comparação da visualização das imagens 
com os dados do cadastro; 

 Envio do arquivo das imagens para validação pela ANTT; 

 Impressão da notificação de infração, conforme layout da ANTT, após sua 

solicitação; 

 Disponibilização para consulta pela ANTT; 

 Possibilidade de emissão das notificações pela ANTT 

O software de processamento deverá atender, no mínimo, aos seguintes 
requisitos: 

 A base de dados do sistema de processamento deverá possuir a informação 
referente ao número de ordem de cada uma das imagens capturadas, de 
maneira a possibilitar a verificação do relacionamento entre os dados e as 
imagens coletadas em campo; 

 Acessar e permitir a visualização das imagens criptografadas capturadas 
pelos equipamentos; 

 Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e 
características originais; 

 Possuir função de identificação e registro de usuários e agentes de trânsito, 
com controle de acesso e com senhas protegidas; 

 Gerar arquivo de placas de veículos infratores, para posterior envio à ANTT, 
que realizará as consultas necessárias para obtenção dos dados cadastrais e 
características dos mesmos junto aos DETRAN conveniados; 
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 Conferir os dados e características de veículos identificados pela ANTT com 
as imagens e dados do cadastro; 

 Imprimir a notificação de infração após a validação das imagens pela ANTT, 
com a distorção e/ou encobrimento da região do pára-brisa do veículo, para 
garantir a privacidade de seus ocupantes; 

 Imprimir a notificação de penalidade após solicitação da ANTT, com a 
distorção e/ou encobrimento da região do pára-brisa do veículo, para garantir 
a privacidade de seus ocupantes; 

 Fornecer à ANTT arquivo de consulta dos dados da infração, acessado pelos 
seguintes dados: 
a. Número do auto de infração, 
b. Número de aviso de recebimento, 
c. CPF ou CNPJ, 
d. Placa do veículo, 
e. Número do RENAVAM 

O arquivo disponibilizado à ANTT deverá conter, no mínimo, os seguintes dados: 

 Dados do proprietário (CPF/CNPJ, nome e endereço completo); 

 Dados do veículo (placa, marca/modelo/espécie); 

 Dados da infração (número do auto de infração, código e descrição da 
infração, tipificação, pontuação, velocidades: aferida e permitida, local, data e 
hora da infração, valor da multa, código do equipamento medidor de 
velocidade); 

 As informações capturadas pelos equipamentos 

As imagens capturadas pelos equipamentos deverão registrar: 

 Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com 
possibilidade de verificação de sua placa; 

 Velocidade aferida no momento da infração, em km/h; 

 Data (dia, mês e ano) e horário (horas, minutos e segundos) da infração. 

 Velocidade regulamentada para o local, em km/h; 

 Local da infração; 

 Identificação do equipamento utilizado; 

 Data de verificação do equipamento pelo INMETRO 

Os relatórios estatísticos e gerenciais deverão compreender, no mínimo: 

 Dados relativos às notificações de infração e notificações de penalidade, 
emitindo estatísticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e 
inconsistentes; 

 Dados consolidados de fluxo de veículos obtidos por meio dos equipamentos, 
gerando informações de fluxo de veículos, velocidades praticadas, infrações e 
notificações; 

 Relatórios de fluxo de veículos por: 
a. Intervalo de faixa de velocidade, 
b. Intervalo de faixa horária (mínimo de 15 em 15 minutos), 
c. Intervalo de data (dia, semana ou mês), 
d. Por tipo de veículos (motocicleta, carro de passeio, caminhão e 

ônibus), 
e. Por intervalo de comprimento dos veículos 

Deverão ser fornecidos à ANTT, semanalmente: 

 Notificações de infração e notificações de penalidade, disponibilizadas em 
meio digital, contendo a imagem (após a validação pela ANTT) do respectivo 
veículo no momento do cometimento da infração, conforme prescreve o CTB 
e as normas vigentes pertinentes do DENATRAN e CONTRAN; 

 Imagens e dados de todos os veículos infratores, que compõem os 
respectivos autos de infração, os quais serão armazenados em mídia digital 
para eventual impressão, de forma que as informações contidas não sejam 
alteradas sob nenhuma hipótese; 

 Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão 
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3.4.4 Sistemas de Atendimento ao Usuário 

Escopo 

Disponibilização de Sistemas de Atendimento ao Usuário (SAU), compreendendo, 
no mínimo, os serviços de assistência a seguir definidos: (i) atendimento médico 
de emergência; (ii) socorro mecânico; (iii) combate a incêndios e apreensão de 
animais na faixa de domínio; (iv) sistema de informações aos usuários; (v) sistema 
de reclamações e sugestões dos usuários. 

Parâmetros 
Técnicos 

O SAU deverá contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs), 
implantadas pela Concessionária ao longo da Rodovia 

As BSOs deverão ser dotadas de infraestrutura básica para seus ocupantes, de 
meios de comunicação para contato com as viaturas e órgãos envolvidos com a 
operação da Rodovia (CCO, PRF, Corpo de Bombeiros, etc.) e equipamentos de 
proteção e segurança para as equipes ali alocadas, para a realização dos serviços 
emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de incêndio, cones, 
cavaletes etc) 

As BSOs deverão dispor de local próprio para a guarda de animais, que ali 
deverão ser depositados pelos veículos de apreensão de animais e permanecer 
até sua destinação final 

As BSOs deverão dispor de instalações de atendimento aos usuários, através de 
atendentes ou totens eletrônicos, 24 horas por dia todos os dias do ano. Deverão 
estar disponíveis, também, estacionamentos, banheiros, fraldários, água potável, 
área de descanso e telefone público, além de tapers de entrada e saída, 

iluminação, sinalização indicativa etc.. 

Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser 
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de 
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo 
ser acessadas, a qualquer instante, pela ANTT 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão 

 

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 

Escopo 
Disponibilizar serviço de atendimento médico de emergência 24 horas por dias, 
inclusive sábados, domingos e feriados 

Parâmetros 
Técnicos 

Atendimento à portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde  

Permanente supervisão e orientação de um médico regulador, a partir do CCO ou 
de uma das BSOs do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) 

Os pedidos de socorro médico que derem entrada por quaisquer vias de 
comunicação entre o usuário e a Concessionária, assim como a visualização de 
sua necessidade pelo CFTV, deverão ser imediatamente registrados e 
transmitidos à BSO que deverá atender à solicitação, com a orientação do médico 
regulador, que definirá as condições e procedimentos para o atendimento 

O médico regulador poderá participar, também, de uma das equipes de 
atendimento de emergência, designando, nos casos em que houver necessidade 
de se ausentar da BSO, o seu substituto em outra BSO 

As ambulâncias para o atendimento de emergência deverão atender às 
especificações contidas na portaria GM 2.048/2002, para os tipos C e D, com as 
seguintes equipes e indicações: 

 Tipo C, ambulância de resgate: veículo de atendimento de urgências pré-
hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de 
difícil acesso, com capacidade de realizar o suporte básico de vida e 
equipamentos de salvamento contando com equipe formada de acordo com 
os termos da portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde; 

 Tipo D, ambulância de suporte avançado: veículo destinado ao atendimento e 
transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de 
transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. 
Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função e 
com equipe formada de acordo com os termos da referida portaria. 

As ambulâncias do tipo C e do tipo D deverão conter aparelhos para salvamento, 
com condições de retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como 
deverão estar equipados com equipamentos hidráulicos, motosserra com sabre e 
corrente, cortador a disco, além de equipamentos auxiliares como extintores, 
correntes, faróis auxiliares, ferramentas e máscaras contra gases 

Tendo em vista a particularidade do atendimento em tela, os equipamentos como 
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cadeira de rodas, incubadora de transporte para recém-natos e bomba de infusão, 
estipulados na referida Portaria para as ambulâncias do tipo D, não serão 
necessários 

Os veículos deverão dispor de mapa de localização dos hospitais e de GPS, 
permanentemente monitorados pelo CCO 

Todos os registros de atendimento médico de emergência deverão compor um 
relatório mensal, encaminhado à ANTT 

Parâmetros de 
Desempenho 

Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 20 
minutos em 100% das ocorrências até o final do 5º ano da data de assunção da 
Concessão e 15 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do início do 
6º ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será calculado do momento 
de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da 
ocorrência   

Para a ambulância do tipo C nos subtrechos com obras do DNIT (Apêndice D): 
tempo máximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 100% das ocorrências 
antes do recebimento das obras listadas no Apêndice D pela Concessionária, na 
forma do Contrato, e, 15 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do 
recebimento das obras listadas no Apêndice D pela Concessionária, na forma do 
Contrato. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do 
incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência. 

Para a ambulância do tipo D: tempo máximo de chegada ao local igual a 90 
minutos em 100% das ocorrências até o final do 5º ano da data de assunção da 
Concessão e 60 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do início do 
6º ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será calculado do momento 
de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da 
ocorrência   

Para a ambulância do tipo D nos subtrechos com obras Obras do DNIT (Apêndice 
D): tempo máximo de chegada ao local igual a 90 minutos em 100% das 

ocorrências antes do recebimento das obras listadas no Apêndice D pela 
Concessionária, na forma do Contrato, e, 60 minutos, em 100% das ocorrências 
mensais a partir do recebimento das obras listadas no Apêndice D pela 
Concessionária, na forma do Contrato. O tempo de chegada será calculado do 
momento de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no 
local da ocorrência. 

 
3.4.4.2 Socorro mecânico 

Escopo 
Disponibilizar serviço de guinchos leves e pesados, com equipes treinadas, em 
regime de prontidão nas Bases Operacionais, para reboque de veículos e 
realização de troca de pneus 

Parâmetros 
Técnicos 

Em todas as BSOs deverão estar de prontidão os utilitários com guincho leve do 
tipo plataforma de serviços mecânicos, com equipamentos para guinchar veículos 
leves para a prestação do serviço de socorro mecânico a veículos em pane ou 
acidentados na RODOVIA  

Os guinchos pesados, destinados à remoção localizada de veículos pesados, 
deverão ter capacidade para remoção de veículos de até 60 toneladas  

Os veículos de socorro mecânico deverão ser equipados com todas as 
ferramentas, materiais auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos 
necessários à prestação dos serviços 

Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo 
CCO  

As equipes de atendimento, alocadas em unidades móveis, deverão atuar sob 
regime de prontidão, durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e 
feriados  

Parâmetros de 
Desempenho 

Serviço de guincho leve: tempo máximo de chegada ao local igual a 20 minutos, 
em ao menos 90% das ocorrências mensais e 30 minutos em até 10% das 
ocorrências,. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do 
incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência 

Serviço de guincho pesado: com tempo máximo de chegada ao local igual a 60 
minutos, em ao menos 90% das ocorrências mensais e 72 minutos em até 10% 
das ocorrências. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação 
do incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência  

 
3.4.4.3 Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de domínio 

Escopo Disponibilização de caminhões pipa e caminhões guindauto adaptados para a 
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apreensão e transporte de animais 

Parâmetros 
Técnicos 

Carro pipa: caminhão com tanque com capacidade de, no mínimo 6.000 l, 

equipado com bomba e mangueira para lançamento. Suas equipes somente 
deverão dar apoio às equipes do Corpo de Bombeiros, que deverão ser acionados 
pelo CCO, evitando o alastramento dos incêndios até sua chegada  

Veículo guindauto adaptado para apreensão e transporte de animais: caminhão 

com carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos 
interligados, com tampa basculante, para propiciar a entrada/saída dos animais 
com capacidade da lança de 1,8 toneladas e da lança extensora de 1,5 toneladas. 
Suas equipes deverão fornecer apoio à PRF, sendo que os animais que se 
encontrarem na faixa de domínio da Rodovia, colocando os usuários em situação 
de risco, deverão ser presos pelas equipes da CONCESSIONÁRIA, que 
aguardarão equipe da PRF, acionada pelo CCO, para sua devida apreensão 

Os veículos deverão ser equipados com todas as ferramentas, materiais 
auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos necessários à prestação dos 
serviços  

Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo 
CCO 

Todos os registros de combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 
domínio deverão compor um relatório mensal, encaminhado à ANTT 

Parâmetros de 
Desempenho 

Tempo máximo de chegada ao local igual a 100 minutos, em 100% das 
ocorrências mensais 

 
3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 

Escopo 

Produção e edição de um boletim periódico, permanentemente atualizado, a ser 
disponibilizado gratuitamente aos usuários, especialmente nas praças de pedágio 
e bases operacionais, divulgando os aspectos importantes da Concessão, valores 
das tarifas de pedágio, pesos máximos permitidos, locais de acessos e saídas, 
atrações turísticas ao longo da Rodovia, mapa linear com a localização de postos 
de serviços, restaurantes e áreas de descanso e lazer, notícias sobre o progresso 
das obras e os serviços em implantação, além de matérias sobre assuntos 
diversos ligados à Rodovia 

Parâmetros 
Técnicos 

Com enfoque jornalístico, essa publicação deverá fornecer informação de todas as 
formas de comunicação dos usuários com a Concessionária e com a ANTT, além 
de oferecer espaço para a manifestação dos usuários, podendo conter 
publicidade, tratada como receita acessória  

O boletim deverá ser disponibilizado em local visível e acessível em cada cabine 
de praça de pedágio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site da internet da 
CONCESSIONÁRIA 

Sempre que necessário, deverão ser distribuídos folhetos, explicando aos usuários 
os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdições e, principalmente, 
situações que afetem o conforto ou a segurança dos usuários  

O sistema de informações ao usuário envolve, também, os serviços oferecidos 
através de rádio, site na internet, rede de fibra óptica, telefone, sinalização viária, 
PMVs fixos e variáveis, entre outros dispositivos a serem implantados 

Parâmetros de 
Desempenho 

O boletim periódico deverá ser editado mensalmente 

 
3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 

Escopo 

Os serviços abrangerão as reclamações e sugestões dos usuários, tendo como 
objetivo o recebimento, análise, tomada de decisão e emissão de resposta em 
relação às reclamações e sugestões emitidas espontaneamente pelos usuários, 
consistindo das seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamações e 
sugestões dos usuários, avaliação das reclamações pela Concessionária, 
encaminhamento de propostas de intervenção nas áreas pertinentes da 
Concessionária, e emissão de respostas e comunicações em geral aos usuários e 
à ANTT 

Parâmetros 
Técnicos 
 

A Concessionária deverá receber as reclamações e sugestões por vários canais 
de comunicação, que deverão ser colocados à disposição dos usuários, incluindo: 
(i) cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente à Concessionária (com 
divulgação do endereço por meio de distribuição de folhetos); (ii) cartas, e-mails, 
faxes ou outros registros, entregues diretamente à ANTT, posteriormente 
encaminhadas à Concessionária; (iii) livros de registro de reclamações e 
sugestões, a serem colocados à disposição dos usuários nas BSOs; e (iv) serviço 
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telefônico gratuito 

Os livros de registro deverão estar disponíveis, permanentemente, para atender 
aos usuários que desejem registrar alguma reclamação ou sugestão, nas BSOs 

As reclamações e sugestões dos usuários deverão ser registradas, analisadas, 
respondidas, informando ao usuário quanto às providências tomadas, e 
permanentemente monitoradas. O tratamento dado às reclamações dos usuários 
deve seguir as normas vigentes 

A Concessionária deverá implantar placas da Ouvidoria da ANTT ao longo da 
rodovia, conforme padrão, quantidade e localização estabelecidas pela ANTT 

Todos os registros de reclamações e sugestões dos usuários, por todos os meios, 
e suas respectivas respostas, deverão compor um relatório trimestral, 
encaminhado à ANTT, juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuídos 
aos usuários no período 

O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o 
disposto no Decreto Federal nº 6.523/2008 

 
3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 

Escopo 
Desenvolvimento de um estudo de implantação e operação de pontos de apoio e 
parada para os usuários da RODOVIA, incluindo cronograma de implantação de 
obras e atividades. 

Prazo para 
implantação do 
escopo 

Até o final do 3º mês do prazo da Concessão. 
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3.4.5 Sistemas de pedágio e controle de arrecadação 

Escopo 

A Concessionária deverá implantar e operar o sistema de arrecadação de pedágio, 
os edifícios de apoio e as praças de pedágio, ao longo do trecho a ser concedido, 
com localização de acordo com o Apêndice G, podendo sua posição ser alterada 
em até 5 km 
Caso a Concessionária julgar conveniente a alteração de qualquer praça de 
pedágio, deverá submeter à ANTT, para sua aprovação, estudo técnico e análise 
do impacto no tráfego local que justifique a alteração da localização da praça de 
pedágio 

Parâmetros 
Técnicos 

Os sistemas de arrecadação do pedágio contemplarão duas modalidades, ambas 
com condições de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de 
qualquer veículo. 

 Sem parada de veículos: cobrança automática;  

 Com parada de veículos: cobrança manua. 
Fica facultada à Concessionária a implantação de um sistema de cobrança semi-
automática  

As praças de pedágio deverão possuir toda a infraestrutura básica e edificações 
de modo a oferecer condições adequadas de conforto e segurança aos usuários, 
inclusive iluminação em cada direção da Rodovia, bem como sinalização 
indicativa, entre outros 

Toda a operação das praças de pedágio deverá ser permanentemente 
acompanhada por câmeras de vídeo (independentemente do sistema de CFTV), 
com recursos de gravação, em todas as pistas e em todas as cabines 

Deverão ser apresentadas para aceitação da ANTT as normas operacionais que 
estabelecerão as instruções para os procedimentos de rotina e para casos 
excepcionais 

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao 
sistema de arrecadação de pedágio deverão estar consubstanciados em manual 
próprio, que deverá ser elaborado pela Concessionária e submetido à ANTT para 
sua aceitação 

Parâmetros de 
Desempenho 

Filas máximas nas praças de pedágio, limitadas a 200 metros de extensão, limite 
que deverá ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para 
aferição deste parâmetro será analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam 
permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200 m, caracterizando, 
desta maneira, infração 

Filas máximas limitadas a 400 metros nos horários de pico, sendo esta extensão 
também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de aferição de ambos os 
parâmetros 

Os horários de pico serão definidos a critério da ANTT de acordo com as 
particularidades de cada trecho concedido 

Caso a Concessionária observar que qualquer desses limites foi atingido, deverá 
liberar a passagem de veículos sem cobrança de pedágio, sem que isto possa 
gerar qualquer pedido de ressarcimento 

Os sistemas de iluminação das praças de pedágio, tanto internos como externos, 
deverão oferecer padrão de iluminação compatível com as funções específicas e 
condições climáticas, nos períodos requeridos durante o dia ou à noite. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 18º mês do prazo da Concessão 

 

3.4.5.1 Parâmetros técnicos para implantação e instalação das praças de pedágio 

Sinalização 

Área de aproximação sinalizada a 2 km antes da praça (por pórtico ou bandeira) 

Sinalização: placas de sinalização aérea em pórticos, antecedendo o pedágio em 
1 km; placas de regulamentação (redução de velocidade) e proibição para 
estacionar e parar; placas indicativas de administração; placas de advertência de 
estreitamento de pista  

Tarifas informadas a 1 km e a 500 m antes das cabines de pedágio (sinalização 
vertical) 

Linhas de canalização para as cabines e by pass na entrada e saída da praça 

(sinalização horizontal) 

Linhas de canalização nos vértices das ilhas seguidas de linha contínua por 30 m 
(sinalização horizontal) 

Sinalização semafórica piscante de advertência nos vértices dos submarinos) 

Sinalização semafórica de cores vermelha e verde indicativa do status de 
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operação da cabine, localizada na marquise da praça, acima de cada cabine 

Displays para veículos parados junto às cabines com valor da tarifa 

Sinalização semafórica para retenção e liberação dos veículos parados na cabine 

Identificação do arrecadador na cabine 

Faixas transversais a 200 e a 400 m a montante do eixo das cabines 

Pavimento 

Nas áreas próximas às cabines das praças de pedágio, o pavimento deverá ser do 
tipo rígido 

Dispositivos de drenagem superficial deverão ser implementados em toda a área 
da praça 

Elementos de 
proteção e 
segurança 

Implementação de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafões 
presentes nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plásticas removíveis (com 
dispositivos luminosos) para segregação dos sentidos de tráfego na aproximação 
e saída dos veículos 

A área da praça de pedágio será iluminada em uma extensão de, no mínimo, 300 
m da aproximação e 300 m da saída da praça 

Edificações 

As edificações deverão estar conectadas à rede pública de energia elétrica, 
provendo tanto a sua iluminação como a iluminação da própria praça 

As edificações devem possuir um grupo gerador que permitirá a alimentação para 
um funcionamento satisfatório dos equipamentos elétricos e eletrônicos caso 
houver interrupção do fornecimento de energia elétrica 

Um túnel ou passarela permitirá o acesso pelos funcionários da Concessionária do 
prédio administrativo até as cabines de cobrança 

Cada cabine de arrecadação deverá ser equipada de uma ilha e submarino para 
permitir o afunilamento dos veículos 

A cabine deverá obedecer a padrões estéticos, estruturais, ergonômicos, de 
design de acordo com as normas pertinentes. Deverá conter um dispositivo de ar 
condicionado assim como permitir, de forma segura, o acesso ao túnel ou à 
passarela 

No caso das faixas específicas para cobrança automática, serão previstas grades 
de proteção  

Será implementada área de estacionamento junto às praças 

Prédio 
administrativo 

Sanitários distintos para os funcionários e para os usuários 

Vestiários, com sinalização e acabamento adequados 

Sistema de ar condicionado 

Conferência de numerário e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote 

Câmeras de monitoramento 

Segurança predial inclusive a acessibilidade do carro-forte 

Copa e refeitório para os funcionários 

Dispositivo para proteção do cabeamento 

Sistema de comunicações 

Sala exclusiva para o grupo gerador 

Reservatório de reuso e suprimento de água 

Lixeiras para coleta seletiva 

Alambrado e jardins 

Controle de 
arrecadação 

Para cada pista 

Detectores de eixos 

Detectores de eixo suspenso 

Detectores de rodagem 

Detectores de composição de veículos 

Câmeras 

Cancelas 

Antenas para identificação dos veículos equipados com 
etiqueta eletrônica (para pistas AVI) 

Estações de trabalho das cabines 

Impressoras de recibos 

Para a sala de 
controle 

Estações de trabalho 

Impressoras de relatórios 

Software de controle da arrecadação 

Modelo de relatórios 

Comunicação 

Radiotransmissores portáteis para os funcionários 

Interfone entre a sala de controle e as cabines 

Radiocomunicação entre a sala de controle e o CCO 

Recursos 
humanos 

Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados (crachá) e 
possuir equipamentos de proteção individuais 
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3.4.5.2 Parâmetros Técnicos para operação das praças de pedágio 

Sistema de 
cobrança manual 

Operação com a ajuda do arrecadador, que cobrará do usuário a correspondente 
tarifa e executará o processamento da cobrança 

Operação com equipamentos de cobrança que permitam minimizar o tempo de 
espera e pagamento 

Sistema de 
cobrança 
automática 

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedágio sem necessidade de parada ou de 
redução significativa na velocidade do veículo, mediante utilização de etiqueta 
eletrônica ou equipamento detector de sinal de rádio, emitido por um dispositivo 
instalado no veículo ou outros dispositivos com resultados semelhantes 

Os equipamentos empregados na cobrança automática deverão permitir a 
transmissão de informações sobre a categoria do veículo, registrar sua passagem, 
calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em 
conta corrente ou cartão de crédito 

Os equipamentos deverão ainda armazenar os dados relativos à operação 

Deverão ser disponibilizados no mínimo dois sistemas distintos de cobrança 
automática, 

A velocidade dos veículos durante a cobrança automática deverá obedecer a limite 
a ser estabelecido pela ANTT 

No início, deverá ser implantado, no mínimo, 1 equipamento automático por 
sentido, por praça de pedágio para posterior substituição gradativa dos 
equipamentos existentes 

Sistema de 
cobrança semi-
automático 

Implantação facultativa 

Caracteriza-se pela passagem do veículo por cabine que dispõe de equipamento 
de leitura eletrônica de dados, o qual deverá identificar as informações contidas 
em cartão eletrônico sem contato, pré-pago, ou cartão bancário 

No caso de uso de cartão bancário, de débito ou credito, este deverá contar com 
sistema de processamento que libere o usuário em tempos inferiores aos relativos 
ao pagamento manual 

Em qualquer caso, a liberação da passagem do veículo deverá ser feita 
automaticamente 

Padrão dos 
sistemas 
automático e 
semi-automático 

Os sistemas de cobrança automática e semi-automática de pedágio deverão ser 
padronizados para que ocorra interoperabilidade com os demais sistemas 
existentes  

Os equipamentos terão sua frequência de transmissão e protocolo de 
comunicação padronizados pela ANTT 

Sistema de 
controle de 
violações 

Qualquer que seja o sistema de arrecadação empregado, deverá ser implantado 
um sistema de controle de violações que registrará a imagem de veículos 
infratores, que permita identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza da 
infração, como também o veículo infrator (placa e marca) 

Parâmetros 
aplicáveis aos 
sistemas de 
cobrança 
automática, semi-
automática e 
manual  

Permitir que a capacidade de vazão das praças de pedágio seja suficiente para o 
fluxo atual e possíveis ampliações quando ocorrer o aumento deste fluxo 

Permitir a cobrança em função das características físicas dos veículos, tais como 
quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composição de dois 
ou mais itens 

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da RODOVIA 

Inibir as tentativas de fraudes 

Registrar, de forma inequívoca, as violações ao sistema 

Apresentar facilidades de supervisão, controle, operação e manutenção 

Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira 

Permitir integração com outros sistemas já existentes 

Disponibilizar, em tempo real, no CCO da Rodovia e da praça de pedágio, assim 
como para a ANTT, informações sobre o fluxo de veículos (quantidade e tipo) 

Permitir a fiscalização de quesitos dos veículos, conforme preconizado na 
legislação de trânsito existente 

Permitir modernização, sem necessidade de troca total do sistema 

Ser flexível para a inclusão de novas funções e controles 

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuários, sem 
comprometer a vazão do sistema 

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorrência de falhas no 
sistema 

Permitir telecomando 

Dimensionamento 
das cabines e dos 
equipamentos de 
cobrança 

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadação e dos 
equipamentos de cobrança, inclusive automática, de modo a proporcionar um nível 
de serviço satisfatório e atender aos Parâmetros de Desempenho, deve ser 
apresentado à ANTT para aceitação, antes de sua execução 
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Deve ser adequado o número de cabines ao crescimento do tráfego durante o 
prazo da Concessão e atendimento aos Parâmetros de Desempenho 

Sistema de 
arrecadação de 
pedágio 

A operação das cabines deve ser adequada às variações de fluxo que ocorrem 
nas horas-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, início e término de 
férias escolares etc.) 

A operação das praças de pedágio envolverá a adoção de procedimentos 
especiais nos casos de isenção, tais como veículos oficiais, que poderão dispor de 
pista especial ou utilizar as cabines de cobrança manual, onde deverá ser feito o 
registro visual para posterior identificação do veículo e consequente confirmação 
de isenção 

A Concessionária, diretamente ou por meio de terceiros, deverá comercializar os 
cartões e etiquetas eletrônicas para a cobrança automática 

Será aceito o pagamento da tarifa de pedágio de acordo com os modelos de Vale-
Pedágio habilitados pela ANTT, nos termos da Lei nº 10.209, de 23 de março de 
2001 e de regulamentação específica da ANTT 

A ANTT poderá realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle 

empregados para controlar e gerenciar as transações efetuadas nas praças de 
pedágio 

Controle e 
operação do 
pedágio 

Implantação e manutenção de sinalização indicativa dos valores atualizados das 
tarifas de pedágio, em pontos adequados próximos das praças de pedágio 

Sinalizar as pistas 

Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines 

Fiscalizar a arrecadação 

Garantir a segurança da circulação de valores e sua transferência para a sede da 
Concessionária, ou banco 

Elaborar mapas estatísticos de tráfego e receita 

Registrar as ocorrências principais e mais significativas 

Controlar e manter vigilância sobre os equipamentos 

Controlar a arrecadação e o recolhimento de numerário por cabine, por turno de 
trabalho e por agente arrecadador 

Prestar atendimento ao usuário 

Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela ANTT 
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3.4.6 Sistema de Comunicação 

Escopo 

Implantar um sistema de comunicação, para suportar o sistema operacional da 
Rodovia, para atender aos serviços de atendimento emergencial, de informações, 
de assistência ao usuário e de guarda e vigilância patrimonial, devendo abranger 
toda a Rodovia e integrar os diversos serviços de forma flexível, modular e capaz 
de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo  

Parâmetros 
Técnicos 
 

A fibra óptica será o principal meio de transmissão entre as instalações fixas do 
sistema operacional, inclusive da ANTT e da PRF 

O sistema de comunicação deverá atender a solicitações de dados e informações 
de modo geral, e servir como base e meio de integração dos sistemas de controle 
que serão implantados, devendo ser projetados de forma que possam servir à 
interconexão de equipamentos e sistemas diversos com sinais de voz, dados e 
vídeo 

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, 
deverá ser inteiramente compatível com os sistemas definitivos 

Todos os sistemas, meios de comunicação, protocolos e equipamentos deverão 
ser especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansões e 
modificações futuras, com simples adições de equipamentos ou módulos e a 
respectiva reprogramação operacional dos sistemas 

Para a passagem de cabos sob a Rodovia, deverão ser utilizados métodos não 
destrutivos, sempre que possível aproveitando-se de pontes e viadutos, ou 
utilizando-se máquinas perfuratrizes 

O sistema de comunicação deverá ser dimensionado para atender aos sistemas 
que deverão ser implantados, abrangendo os seguintes serviços: (i) dados para 
PMVs; (ii) coleta de dados de detectores de tráfego e sensores diversos; (iii) coleta 
de imagens de TV; (iv) praças de pedágio; (v) postos de pesagem; (vi) postos da 
PRF; (vii) postos da ANTT; (viii) BSOs (SAUs, etc.); (ix) CCO;  (x) sistema de 
informações aos usuários; e (xi) comunicação com viaturas 

Todos os equipamentos deverão permanentemente atender às suas funções com 
elevado padrão de qualidade e de modernidade  

Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir 
de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis 
informadas para efeitos de depreciação 

Para o serviço de atendimento gratuito, o parâmetro deverá seguir o disposto no 
Decreto Federal nº 6.523/2008  

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o 12º mês do prazo da Concessão 
Para as edificações com prazo distinto para implantação, os elementos do sistema 
de comunicação devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a 
entrega da respectiva edificação 

 

3.4.6.1 Parâmetros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicação 

Estação de 
Telecomunicações 

A estação de telecomunicações deverá ser o ponto de acesso digital com a rede 
de comunicação ou rádio digital 

O sistema de detectores de veículos poderão ser integrados através de uma 
estação de telecomunicações 

Deverá ter como princípio básico a modularidade e conectividade de sistemas 

As entradas e saídas da estação de telecomunicações deverão prever: (i) energia; 
(ii) interface de comunicações; (iii) analisadores de tráfego; (iv) sensores 
meteorológicos; e (v) PMVs 

As funções da estação de telecomunicações compreenderão: (i) condicionamento 
dos sinais digitais e analógicos; (ii) autoteste; (iii) autoinicialização; (iv) formatação 
das mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede; (v) codificação e 
decodificação de voz; (vi) transmissão de dados dos analisadores de tráfego; (vii) 
transmissão das mensagens destinadas ao PMV; (viii) fonte de alimentação AC e 
DC (bateria) 

Radiocomunicação 

Deverá assegurar agilidade operacional 

Deverá ser constituído por estações fixas ao longo da Rodovia, móveis (viaturas) e 
portáteis (individuais), que deverão operar em frequência a ser definida pelo 
projeto técnico da rede 

As estações móveis dos veículos de atendimento e apoio operacional devem 
possibilitar a comunicação entre si, com o CCO e com as BSOs 

As unidades móveis deverão ser instaladas em todos os veículos da 
Concessionária, PRF e ANTT 

Deverão ser instaladas estações fixas nas praças de pedágio, postos de pesagem 
fixos, BSOs do SAU, no CCO, nos postos da PRF e nos postos de fiscalização da 
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ANTT 

As unidades portáteis devem estar distribuídas nas praças de pedágio, postos de 
pesagem, PRF, ANTT e outros 

A rede deverá utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em 
posições tais que realizem toda a cobertura da Rodovia 

Telefonia 
operacional 

Uma rede de telefonia comutada privada deverá atender à comunicação 
operacional entre o CCO e praças de pedágio, BSOs e outras edificações da 
Concessionária 

A central deverá ser interligada à rede pública, objetivando estender-se o serviço 
para telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuários, 
pela utilização de sistema telefônico gratuito 

Telefonia celular 
Poderá ser pleiteada a implementação, juntamente com as Operadoras de 
telefonia celular de sistema de abrangência total na rodovia, criando assim, mais 
um canal de comunicação entre os usuários e a Concessionária 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o 6º mês do prazo da Concessão 
Para as edificações com prazo distinto para implantação, os elementos do sistema 
de comunicação devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a 
entrega da respectiva edificação 

 
3.4.6.2 Cabos de Fibra Óptica 

Escopo Implementação de 01 (um) cabo de fibra óptica de 36 (trinta e seis) fibras 

Parâmetros 
Técnicos dos 
Cabos Ópticos 

Implementação de 01 (um) cabo de fibra óptica de 36 (trinta e seis) fibras, que  
deverá atender às especificações da ABNT e ser do tipo CFOA-NZD-DD revestido 
em Acrilato para instalação direta em dutos. 

As fibras ópticas empregadas no cabo óptico ao longo da rota deverão atender 
integralmente às exigências da norma G.665 do ITU-T 

Em locais onde seja constatada a presença de roedores, a capa do cabo deverá 
receber proteção adicional contra este tipo de praga. 

O núcleo e elementos ópticos do cabo poderão ser preenchidos com Gel ou com 
outro elemento hidrofugante, testado e garantido pelo fabricante do cabo. 

Além das marcações convencionais, o cabo utilizado deverá trazer a marca “EPL – 
ANTT”, para efeito de identificação em caso de acidente ou roubo. 

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal 
necessários e adequados 

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela 
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos 
de depreciação 

Parâmetros 
Técnicos dos 
Dutos 

Os dutos utilizados deverão ser de polietileno de alta densidade (PEAD) 
quádruplos, com diâmetro externo de 40 mm, 3 mm de espessura. 

As linhas de dutos a serem construídas deverão possuir, no mínimo, quatro (04) 
furos, podendo ser usados dutos singelos ou quádruplos. Deverão ser utilizados 
dutos de cores distintas, para facilitar atividades de identificação e recuperação em 
casos de acidentes.  

As linhas de dutos deverão ser instaladas numa profundidade mínima de oitenta 
(80) centímetros e atender as normas NBR 14.683-1,NBR 15.155-1, NBR 
13.897/1398 e NBR 14.692 

Parâmetros 
Técnicos das 
Caixas 
Subterrâneas 

A canalização disporá de caixas subterrâneas, para passagem do cabo e 
acomodação de emendas e de reservas técnicas de cabo. As caixas poderão ser 
construídas em concreto ou alvenaria de tijolos, podendo ser também utilizadas 
caixas pré-fabricadas em concreto. 

As caixas deverão possuir dimensões de 1,20 m x 1,20 m x 1,30 de altura 

As caixas subterrâneas deverão ser afastadas em, no máximo, 2.000 m umas das 
outras, observando-se que devem ser obrigatoriamente construídas caixas em 
todos os entroncamentos e cruzamentos que a rodovia faça com ferrovias ao 
longo de seu trajeto. 

As tampas das caixas deverão ser de concreto armado e ter espessura mínima de 
oito (08) centímetros. A tampa deverá possuir quatro (04) olhais de aço zincado a 
quente. Estes olhais deverão ser fundidos à massa de concreto da tampa e ser 
fabricados a partir de vergalhões de aço, # 1/2". 

As caixas serão numeradas de acordo com a quilometragem da via (no Km 105 
+.855 m, a caixa receberá o número 105.855, por exemplo). As numerações 
deverão ser pintadas de forma indelével ou constar de plaquetas a serem fixadas 
numa das paredes internas e também deverão ser gravadas de forma apropriada 
numa das laterais da tampa. 
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Parâmetros 
Técnicos dos 
Pontos de 
terminação de 
cabos 

Ao longo da rota, nos pontos de terminação do cabo, todas as fibras serão 
conectadas a cordões de terminação equipados com conectores SC/APC, 
homologados pela ANATEL. 

Deverá ser instalado bastidor (rack) de 44U, equipado com porta acrílica e chave, 
onde houver a necessidade de amplificação de sinal óptico. Nos demais pontos de 
terminação, os bastidores (racks) poderão ser de parede, com 10U ou 20 U de 
altura, também equipados com portas de acrílico e chave. 

Sub-bastidores destinados à terminação de fibras deverão possuir, além dos 
alojamentos para fixação dos conectores, de estojo para acomodação de sobras 
de fibras e fusões.  

Cada sub-bastidor instalado deverá ser complementado com bandeja auxiliar, 
destinada à acomodação de cordões ópticos de manobra. 

Os bastidores (racks) destinados a equipamentos ativos deverão possuir tomadas 
para alimentação elétrica desses equipamentos. 

As salas destinadas a terminação de rede e equipamentos deverão ter área 
mínima de seis (06) metros quadrados, e ser dotadas de porta com chave, para 
controle de acesso. Todas as salas deverão dispor de tomada de energia 
regularizada e ponto de aterramento. 

Bastidores e sub-bastidores deverão contar com garantia de fábrica contra 
corrosão e outros defeitos. 

Parâmetros 
Técnicos das 
Emendas 

As conexões serão obrigatoriamente realizadas por fusão das fibras, com 
atenuação igual ou inferior a 0,10 dB. 

As emendas deverão ser devidamente numeradas e cadastradas em sistema, 
onde constem: (a) local da emenda; (b) quantidade de fibras emendadas; (c) 
origem e destino das fibras; (d) tipo de caixa de emenda; (e) data da emenda; (f) 
valor de atenuação registrado no OTDR; (g) executor da emenda. 

As caixas de emenda podem ser de topo ou lineares. 

As caixas de emenda utilizadas deverão possuir dimensões e capacidades 
compatíveis com as capacidades dos cabos empregados nas rotas. 

As caixas de emenda devem possuir mecanismo que permita a verificação da 
hermeticidade. 

A caixa deve permitir a retirada de derivações sem a necessidade de interferência 
em fibras já emendadas. 

As caixas devem dispor de gavetas que permitam receber até três unidades 
básicas (tubetes) cada e acomodar emendas por fusão, emendas mecânicas e 
divisores ópticos passivos, Em caso de dano em qualquer parte da caixa, esta 
deverá poder ser substituída por outra, sem causar dano ao conjunto. 

A(s) caixa(s) de emenda deve(m) ser fornecida(s) com todos acessórios 
necessários para montagem na capacidade nominal e, quando necessário, 
permitir a continuidade elétrica da blindagem do cabo e seu aterramento, assim 
como sua vinculação com o elemento metálico de tração, quando este existir, 
através de conector de blindagem. 

A(s) caixa(s) de emenda deve(m) permitir a substituição dos elementos selantes e 
de vedação e deve vir equipada com sistema de fixação para poste ou caixa 
subterrânea. 

Os conjuntos de emenda devem permitir acomodar até 50% mais de fusões 
determinadas pela capacidade do cabo usado (conjunto de emenda para cabo de 
36 fibras deve ter capacidade para acomodar 54 fusões, por exemplo). 

Os estojos ou bandejas devem permitir o armazenamento um metro (01 m) de 
cada fibra de cada lado do ponto de fusão. 

As caixas de emenda utilizadas deverão possuir garantia de fábrica para uso 
externo e interno, aéreo ou subterrâneo. 

As caixas de emenda devem garantir a proteção das fibras emendadas contra a 
entrada de umidade e eliminar esforços mecânicos que possam ser provocados 
pelas atividades de instalação e durante sua vida útil.  

Parâmetros 
Técnicos para 
testes 

Para garantir a qualidade do cabo e serviços executados, a Concessionária 
executará testes e medições nas fibras ópticas. Os testes deverão ser realizados 
com OTDR em todos os segmentos de cabo entre dois pontos de terminação, 
chamados de ponto A e ponto B. Os testes deverão ser feitos em todas as fibras, 
nos dois sentidos, de A para B e vice-versa. 
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Os testes serão executados nos comprimentos de onda de 1310 nm e 1550 nm e 
gravados em mídia eletrônica, de A para B e de B para A. Os dados devem ser 
apresentados em forma de relatório, de forma clara e concisa e entregues 
impressos e em mídia eletrônica, logo após o término dos testes realizados.  

A Concessionária executará os seguintes testes e medições nas fibras ópticas: 
 
a) Antes do lançamento do cabo: teste OTDR de pré-lançamento para a 
verificação da continuidade e possíveis avarias causadas na manipulação do cabo 
óptico antes do seu lançamento nos dutos; 
 
b) Teste de enlace: para avaliar a integridade das fibras, se há inversão de fibras, 
fibras rompidas e atenuação causada por emendas, conectores e pela distância; 
 
c) Teste de potência óptica: para verificar a diferença da potência emitida e da 
recebida, mantendo o registro dos testes realizados para controle. 

Nos testes de aceitação final da rede, além dos testes realizados com OTDR e 
Power Meter, deverão ser realizados testes de PMD (Phase Mode Dispersion) em 
todas as fibras. 

Procedimentos de testes e manutenção deverão respeitar como condição mínima, 
as especificações de desempenho do fabricante dos equipamentos de testes 
utilizados para as fibras ópticas disponibilizadas. 

Parâmetros de 
Desempenho 

Tempo de reparo não superior a 8 horas em caso de notificação de falha 
apresentada no período das 06:00 às 21:59 horas. 

Tempo de reparo não superior a 12 horas em caso de notificação de falha 
apresentada no período das 22:00 às 05:59 horas. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

O cabo de fibra óptica deverá ser implantado em toda a extensão do lote 
rodoviário nos percentuais e prazos definidos no item 3.2.1.1 do PER. 
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3.4.7 Sistema de Pesagem 

Escopo 

Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa com 
condições de verificar situações de excesso de peso em qualquer veículo, efetuar 
autuações e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem 
dinâmica permanente 

Parâmetros 
Técnicos  

Os postos existentes na Rodovia poderão ser recuperados e reformados, sendo 
que os projetos devem ser apresentados para aceitação pela ANTT 

Os postos de pesagem fixos deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de 
tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para 
estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapers de entrada e 
saída, iluminação, sinalização indicativa etc.  
Os postos de pesagem fixos deverão dispor de todo o equipamento necessário para a 
pesagem dinâmica, inclusive para a autuação, a ser efetuada pela ANTT, que deverá 
contar com sala própria e isolada do restante, e rede de transmissão de dados 

Dispor de sistema de câmeras fotográficas, estrategicamente posicionadas, com 
sensores associados aos semáforos, de modo a registrar as placas dos veículos 
que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuação 

A Concessionária deverá fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a 
operação dos postos de pesagem fixos 

A Concessionária deverá instalar todos os recursos necessários para 
implementação de  um sistema de autuação remota por parte da ANTT.  

Os Pátios para Transbordo de Produtos Perigosos deverão ser instalados em 
áreas contíguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferência ou 
relacionamento direto com as áreas destinadas à pesagem normal dos caminhões. 
Esses pátios deverão ser devidamente isolados, pavimentados, vedados e 
iluminados. 

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão 
permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de 
modernidade 

Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir 
de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis 
informadas para efeitos de depreciação 

Todas as balanças fixas deverão ser objeto de permanente aferição pelo 
INMETRO, com periodicidade máxima de 1 ano 

Os postos de pesagem fixos deverão operar permanentemente, durante 24 horas, 
todos os dias da semana 

Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em áreas 
externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos 
ou faixas de tráfego) e também o estacionamento de veículos retidos fora do 
espaço de estacionamento previsto para esta finalidade 

Parâmetros de 
Desempenho 

Qualquer equipamento ou elemento das balanças fixas  que apresente problema 
deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas  

Qualquer balança não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, 
exceto se por determinação da ANTT 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Os serviços relativos à operação dos sistemas de pesagem fixos, caso a 
Concessionária opte pela implantação de novos postos de pesagem fixos, deverá 
se dar até o término do 2º ano do prazo da Concessão 
Os postos existentes deverão ser mantidos em operação pela Concessionária até 
que os novos postos entrem em operação. Caso os postos existentes sejam 
mantidos, eles deverão estar adequados aos parâmetros de desempenho até o 
término do 1º ano do prazo da Concessão 

 
3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial 

Escopo 
Implantação de uma estrutura de vigilância patrimonial, que fiscalizará as 
estruturas físicas, inclusive os postos de pesagem e de fiscalização da ANTT 

Parâmetros 
Técnicos 

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos,  pessoal 
necessários e adequados 

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela 
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos 
de depreciação 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão 
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3.4.9 Posto de fiscalização da ANTT 

Escopo 
Implantação e operacionalização de postos de fiscalização da ANTT, em local a 
ser definido pela ANTT até a data de assunção 

Parâmetros 
técnicos 
 

Os postos de fiscalização da ANTT terão, no mínimo,  250 m² de área edificada, 
área de 200 m² para estacionamento, com pavimento flexível, sendo 50 m² com 
cobertura simples, além de todos os demais elementos necessários à sua 
operacionalização, tais como tapers de entra e saída, iluminação, sinalização 
indicativa etc. 

Deverá ser disponibilizada conexão à internet, mobília e a instalação de 
microcomputadores, com capacidade e características necessárias para atuar 
como servidor de banco de dados e/ou aplicação, integrado à plataforma 
computacional da Concessionária, de modo a obter informações em tempo real do 
tráfego que passa pelas praças de pedágio e auxiliares, e de todas as atividades 
gerenciadas pelo CCO. Os equipamentos, conexão à internet e mobília aqui 
previstos deverão atender um total de 10 técnicos 

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos,  pessoal 
necessários e adequados 

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela 
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos 
de depreciação 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão 
 

 

3.4.10 Veículos de fiscalização da ANTT 
Escopo Fornecimento e manutenção de veículos para os postos de fiscalização da ANTT 

Parâmetros 
técnicos 
 

Deverão ser fornecidas viaturas de cor branca caracterizadas, com capacidade 
para 5 ocupantes, tração nas 4 (quatro) rodas, direção hidráulica, ar-condicionado 
e vidros e travas elétricas, com sistema de comunicação entre os veículos e o 
posto, com sinalizador automotivo e com GPS, obedecendo ao disposto pela 
ANTT. Demais características dos veículos serão definidas pela ANTT 

A Concessionária será responsável pela manutenção e conservação dos veículos, 
pelo pagamento de taxas, impostos e serviços correlatos, excluindo-se o 
pagamento de multas de trânsito relativas à condução do veículo 

Os veículos serão isentos da cobrança de pedágio 

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos,  pessoal 
necessários e adequados 

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela 
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos 
de depreciação 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão  
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3.4.11 Posto da Policia Rodoviária Federal  
Escopo Reforma, implantação e operacionalização de postos da PRF 

Parâmetros 
técnicos 
 

Os postos da PRF terão, no mínimo, 120 m² de área edificada, área de 200 m² 
para estacionamento, com pavimento flexível, sendo 50 m² com cobertura simples, 
além de todos os demais elementos necessários à sua operacionalização, tais 
como tapers de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa etc. 

Deverá ser disponibilizada conexão à internet, mobília e a instalação de 
microcomputadores, com capacidade para 10 funcionários 

Pátios de Apreensão de Veículos deverão ser instalados em áreas contiguas ou 
integrantes dos Postos de Policiamento Rodoviário da PRF, existentes e/ou a 
serem implantados ao longo das rodovias sob concessão. Os pátios devem ser 
cercados e iluminados, 

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos,  pessoal 
necessários e adequados 

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela 
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos 
de depreciação 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão para reforma dos postos e até o 24
o
 

mês para a construção de novos postos. 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 72 

4 MONITORAÇÃO E RELATÓRIOS 

 
4.1 RELATÓRIOS INICIAIS 

Ao final do 3º mês do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar à ANTT 4 

(quatro) relatórios, sendo:  

4.1.1. Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia 
4.1.2. Cadastro Inicial da Rodovia 
4.1.3. Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais 
4.1.4. Relatório de Operações 

 
4.1.1 Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia 

O Relatório de Riscos Iminentes deverá identificar os trechos da Rodovia em que existem riscos 
iminentes de desabamentos ou graves comprometimentos à infraestrutura rodoviária; os locais 
críticos de acidentes de trânsito e uma avaliação precisa do tráfego atual da Rodovia, incluindo 
um plano de controle e monitoração do tráfego na Rodovia durante o próximo ano. 

 

4.1.2 Cadastro Inicial da Rodovia 

O cadastro inicial da Rodovia deverá conter o cadastro completo dos elementos funcionais da 
rodovia, suficientes para avaliação dos Parâmetros de Desempenho e demais informações dos 
Relatórios de Monitoração, incluindo: 

 Pavimento, 

 Elementos de proteção e segurança, 

 Obras de arte especiais, 

 Sistemas de drenagem e obras de arte correntes, 

 Terraplenos e estruturas de contenção, 

 Canteiro central e faixa de domínio, incluindo passivos ambientais 

 Edificações e instalações operacionais, 

 Sistemas elétricos e de iluminação. 

 

O cadastro do pavimento deverá compreender, no mínimo: 

 Levantamento das condições estruturais dos pavimentos, com identificação de suas 
camadas, espessuras, data de execução do pavimento original e subsequentes 
intervenções; 

 Levantamento do Módulo de Resiliência ou MR (em MPa) e Índice de Suporte Califórnia 
ou CBR; 

 Determinação da largura das faixas de tráfego, de segurança e dos acostamentos; 

 Avaliação do estado dos pavimentos, incluindo: 

 

o Deflectometria, utilizando o FWD, 
o Avaliação da irregularidade longitudinal, com obtenção do IRI, 
o Levantamento do estado de superfície dos pavimentos pelo uso das 

metodologias LVC (Levantamento Visual Contínuo) e DNIT-PRO 06/2003, 
o Levantamento das condições de aderência dos pavimentos, em segmentos 

críticos, 
o Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao 

desnível em relação à pista de rolamento. 
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O Cadastro das OAEs deverá compor banco de dados informatizado com dossiês 
individualizados para cada OAE existente, com, no mínimo, os seguintes tópicos de informações: 

 Cadastramento de campo, detalhado, com informações técnicas precisas e objetivas, 
além de documentação fotográfica; 

 Projetos originais, de recuperação e reforço, estudos e relatórios, quando existentes. 

 Estudo sobre o regime hídrico dos cursos de água sob as pontes, avaliando a suficiência 
dos vãos existentes. 

A concessionária deverá ainda encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico 
pluviométrico verificado nos últimos 100 anos. 

O cadastro dos terraplenos e estruturas de contenção deverá conter classificação de risco dos 
terraplenos e estruturas de contenção e especificar se integra passivo ambiental. 

O cadastro do canteiro central e da faixa de domínio deverá ser georreferenciado, contendo a 
explicitação dos limites e da área não edificante, e a identificação precisa de todos os acessos 
(autorizados e não autorizados) e de todas as ocupações (regulares e irregulares), como 
moradias, pontos comerciais, instalações de equipamentos, torres, dutos, cabos, posteamentos, 
entre outros. No caso dos acessos não autorizados, indicará se há possibilidade técnica de 
regularização. Com relação às ocupações irregulares, apresentará localização e característica 
das benfeitorias, levantamento sócio-econômico dos ocupantes, tempo de posse e outros dados 
relevantes para eventuais processos de indenização e reassentamento. 

O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminação deverá ser acompanhado de um estudo 
relativo à complementação dos sistemas de iluminação existentes dos principais acessos, trevos, 
entroncamentos, retornos, passagens subterrâneas, trechos urbanos, locais de travessia de 
pedestres e todas as passarelas. O estudo deverá ser apresentado à ANTT. 

O cadastro da Rodovia deverá ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega dos 
Relatórios de Monitoração. 

 

4.1.3 Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais 

Com base no Cadastro Inicial da Rodovia e no Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da 
Rodovia, a Concessionária deverá preparar um Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais que vise 
atender as especificações do PER para os Trabalhos Iniciais, priorizando as áreas de maior risco 
e maior índice de acidentes. 

Este Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá assegurar a ANTT de que a Concessionária 
atenderá todos os Parâmetros de Desempenho e o Escopo definidos para os Trabalhos Iniciais. 

Ao final dos 12 (doze) primeiros meses do prazo da Concessão,  a Concessionária deverá 
entregar uma avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais indicando com registros objetivos 
o atendimento das metas propostas. A avaliação deste plano deverá apresentar o mesmo 
conteúdo e formato do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais indicando para cada ação prevista 
sua execução, não-execução ou execução de intervenção substituta. No caso da execução de 
intervenção substituta, a Concessionária deverá apresentar um anexo que demonstra a 
adequação da alternativa instalada em detrimento da programada. Caberá à ANTT julgar a 
adequação desta alternativa.  

A avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá identificar o atendimento dos 
Parâmetros de Desempenho estipulados no PER para o período. A aferição dos parâmetros de 
desempenho deverá verificar a data em que foram cumpridos cada um dos parâmetros, 
garantindo avaliação do atendimento dos prazos estipulados.   

Caso a ANTT julgue que o Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais não foi devidamente cumprido, a 
Concessionária deverá apresentar revisões mensais do Plano até que a ANTT julgue que todas 
as atividades previstas foram realizadas. Uma vez verificado o cumprimento integral das 
obrigações indicadas como integrantes dos Trabalhos Iniciais, a ANTT emitirá o Termo de 
Vistoria. 
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4.1.4 Relatório de Operações 

O Relatório de Operações deverá conter os seguintes capítulos: 

A. Relatório de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade previsto no Contrato, 
B. Projeto executivo operacional , 
C. Plano de monitoramento de tráfego , 
D. Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes 

ao sistema de arrecadação de pedágio 

Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a concessionária 
deverá implantar, até o final do 2º ano da Concessão, um Sistema de Gestão de Qualidade dos 
Serviços e Obras, com base na norma NBR ISO 9.004, da ABNT, equivalente à norma ISO 9.004, 
e suas atualizações. A concessionária deverá apresentar um relatório que demonstre a 
implantação do sistema. Tanto a implantação quanto a execução do sistema serão 
permanentemente acompanhadas e controladas pela ANTT. 

O Projeto Executivo Operacional deverá propor um modelo de operação do Sistema Rodoviário, 
que abranja o planejamento executivo e a implantação e integração dos sistemas de 
gerenciamento operacional, comunicação, monitoração, sensoriamento, pesagem, arrecadação 
de pedágio e de atendimento aos usuários. Serão apresentados nesse projeto o plano de 
contingência para situações de emergência, com propostas de medidas a serem implementadas 
na eventual ocorrência de obras ou serviços emergenciais levando a interdições de pista, 
inclusive relativas a acidentes com cargas perigosas. O projeto também deverá contemplar o 
melhoramento contínuo dos equipamentos e sistemas.  

O plano de monitoração do tráfego deve conter informações sobre as tecnologias selecionadas, 
localização dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato dos relatórios, bem como 
proposta de segmentos homogêneos para fins de monitoração do tráfego, devendo ser aprovado 
pela ANTT. 

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes às funções 
operacionais deverão estar consubstanciados em um manual específico, detalhado e elaborado 
pela concessionária. 

 

4.2 RELATÓRIOS DE MONITORAÇÃO 

Todos os relatórios de monitoração deverão ser enviados à ANTT até o 12
o
 (décimo segundo) 

mês do prazo da Concessão. A partir da entrega do 1º relatório, os Relatórios de Monitoração 
seguintes deverão atender à frequência indicada na tabela abaixo. A entrega dos Relatórios de 
Monitoração deverá ser realizada até 30 (trinta) dias após a avaliação de campo. 

Todas as informações dos relatórios deverão ser apresentadas por meio de SIG. 

Todos os relatórios deverão conter os seguintes capítulos mínimos: 

 Avaliação de todos os Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos previstos 
neste PER;  

 Descrição detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parâmetros; 

 Atualização do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviário. 

 

4.2.1 Relatórios de Monitoração de Pavimento 

Para os Relatórios de Monitoração de Pavimento deverão ser definidos segmentos homogêneos 
de, no máximo, 1 (um) km com base nos seguintes aspectos: 

 

 Estrutura do pavimento (dimensões e materiais); 

 Características estruturais e funcionais; 

 Tráfego do trecho; 

 Geometria do trecho; 

 Características de suporte do subleito; 
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 Clima (pluviometria). 

A avaliação estrutural do pavimento compreenderá o levantamento das deflexões com 
equipamento do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, com espaçamentos 
máximos, em uma mesma faixa de tráfego, de 200 m. Para as faixas de tráfego que apresentam 
maior utilização pelos veículos comerciais, tais como terceira faixa e outras com participação em 
relação ao Volume Médio Diário superior a 30%, o espaçamento máximo deverá ser de 100 m. 

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexíveis deverá seguir o procedimento DNIT 
006/2003 – PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma DNIT005/2003 – 
TER. 

As condições de conforto ao rolamento do pavimento flexível deverão ser verificadas a partir da 
medição da irregularidade longitudinal, com utilização de equipamento do tipo perfilógrafo laser, 
classe I, da ASTM E 950, contendo, no mínimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois) acelerômetros, 
que permitam a obtenção de valores na escala internacional de irregularidade em tempo real, 
durante os levantamentos de campo, ou equipamento tecnicamente superior. Os valores de 
irregularidade longitudinal para a obtenção do IRI deverão ser integrados em lances máximos de 
200 m, em todas as faixas de tráfego.  

Para os pavimentos rígidos, o levantamento de defeitos deverá ser efetuado de acordo com o 
Manual de pavimentos rígidos do DNIT, com o cálculo do ICP. Para fins de monitoração, todas as 
placas deverão ser codificadas e representadas graficamente, associadas aos marcos 
quilométricos. 

O levantamento de área trincada seja realizado de acordo com a norma técnica DNIT 007/2003-
PRO. 

Para a avaliação do ICP, deverá ser realizada a “inspeção em todo o trecho” definida na norma 
DNIT 062/2004 – PRO, ou seja, o levantamento deverá ser realizado em todo o trecho em 
pavimento rígido da RODOVIA, com o número de placas das amostras definido na norma DNIT 
060/2004 – PRO, que também deverá ser utilizada para a avaliação do grau de severidade dos 
defeitos. 

O cálculo de irregularidade longitudinal deverá ser feito por análise estatística, realizado por faixa 
de tráfego, em segmentos homogêneos de 1 (um) km de extensão, obedecendo aos seguintes 
critérios: 

 100% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerância 
de 10%; 

 80% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido; 

 A media dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido. 

Valore individuais são a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada 
lance de integração. 

 

4.2.2 Relatórios de Monitoração dos Elementos de Proteção e Segurança 

 
A monitoração deverá atentar para os aspectos específicos de fixação, corrosão e balizamento 
retrorrefletivo dos equipamentos de proteção e segurança. 

Com relação à sinalização horizontal, a Concessionária deverá executar controle permanente do 
índice de retrorrefletância das marcas viárias, por inspeção através de um retrorrefletômetro, 
executado à luz do dia. Essa monitoração indicará a curva de desgaste da sinalização horizontal, 
podendo indicar falhas executivas, propiciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e 
permitindo o planejamento das intervenções, com maior precisão. Para os elementos 
retrorrefletivos (tachas e tachões), sua monitoração será executada, inicialmente, por inspeção 
visual, que buscará detectar falhas ou deficiência em seu funcionamento adequado. Quando 
observados locais desgastados, sua verificação deverá ser feita com a utilização do 
retrorrefletômetro para tachas, em laboratório, que deverá permitir área de medição de 10 cm x 
25 cm, com campo de medição de 0,01 até 199,00 cd/lx, e permitir sua utilização à luz do dia. 

A monitoração da sinalização vertical e aérea deverá ser executada quanto à retrorrefletividade, 
através de um retrorrefletômetro, executado à luz do dia. 
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4.2.3 Relatórios de Monitoração de Obras de Arte Especiais 

Os procedimentos de inspeção e intervenção deverão respeitar as normas da ABNT e as normas, 
parâmetros e manuais do DNIT. 

A monitoração das OAEs deverá abranger, no mínimo, as seguintes atividades: observação da 
abertura de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e de infiltrações de água por 
fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros; análise da carbonatação do concreto e da presença de 
cloretos; detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas; integridade 
e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatação; verificação da 
limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos berços, nas zonas de 
apoio, sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos devidos à ação predatória do 
homem, principalmente em “pés” de pilares; existência de trincas no pavimento e desníveis na 
entrada e na saída das OAEs; condições do pavimento; infiltrações e erosões nos encontros; 
estado de deformação da estrutura; estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do 
nível dos cursos d’água. 

 

4.2.4 Relatórios de Monitoração do Sistema de Drenagem e Obras de Arte 
Correntes  

O relatório também deverá apresentar a avaliação das condições de funcionamento das bacias 
hidrográficas, a partir de restituição aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que forem 
detectados condições anormais de vazão, nos cursos d’água cortados pela Rodovia. 

A Concessionária também deverá encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico 
pluviométrico verificado nos últimos 100 (cem) anos. 

A Concessionária também deverá manter um banco de dados da monitoração dos sistemas de 
drenagem e OACs da Rodovia, alimentado com os elementos definidos anteriormente, 
permitindo: 

 

 A análise das condições de segurança do tráfego; 

 A análise das condições de proteção do pavimento; 

 A análise das condições de proteção dos acostamentos; 

 A análise das necessidades, complementarmente às ações de conservação, de 
limpeza e desobstrução das seções de vazão; 

 A análise das condições de vazão das bacias hidrográficas. 

 

4.2.5 Relatórios de Monitoração de Terraplenos e Estruturas de Contenção  

A Concessionária deverá realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamente de 
modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contenção da Rodovia. 

Os Relatórios de Monitoração deverão conter uma análise aprofundada das áreas consideradas 
de risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezômetro, inclinômetro, placas de recalque, 
medidores de nível de água e demais dispositivos, instalados em áreas de risco. 

A geração periódica de informação deverá manter atualizado um banco de dados contendo: 

 

 A monitoração geológica; 

 O registro das condições funcionais das obras de contenção; 

 O registro das condições estruturais das obras de contenção; 

 O registro dos processos morfológicos predominantes, como erosão e acumulação; 

 Os estudos de estabilidade das encostas; 

 Os estudos das áreas susceptíveis a inundações; 

 Os estudos de áreas susceptíveis a movimentos de massa nas vertentes; 

 A definição das áreas de risco quanto à estabilidade de taludes e inundações. 
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4.2.6 Relatórios de Monitoração de Canteiro Central e Faixa de Domínio 

O Relatório de Monitoração deverá conter o registro das inspeções rotineiras realizadas pela 
Concessionária para identificar tentativas de ocupação irregular da faixa de domínio, construções 
em áreas não edificantes e de acessos não autorizados. 

O Relatório de Monitoração deverá também observar as condições dos acessos regulares e 
autorizados da Rodovia e compreenderá a realização de inspeções periódicas de modo a verificar 
a compatibilidade de suas características geométricas, considerando o fluxo de tráfego avaliado 
nos respectivos locais e a estatística de acidentes, em função das necessidades operacionais.. 

A avaliação das ocupações autorizadas da faixa de domínio deverá verificar qualquer problema 
que possa comprometer as condições de segurança dos usuários. Deverão ser verificadas e 
acompanhadas as condições das ocupações irregulares não-retiradas. 
 

4.2.7 Relatórios de Monitoração de Instalações Operacionais 

Dentre os elementos das edificações, deverão ser objeto do Relatório de Monitoração os 
seguintes: 

 

 Fundações e estruturas; 

 Revestimentos de pisos, paredes e forros; 

 Coberturas; 

 Instalações elétricas, inclusive acessórios e iluminação; 

 Instalações hidrossanitárias e seus acessórios; 

 Esquadrias de madeira; 

 Caixilhos metálicos; 

 Vidros; 

 Pinturas; 

 Instalação de telefonia; 

 Pisos externos; 

 Paisagismo; 

 Pára-raios; 

 Cercas e alambrados. 

O banco de dados da monitoração de edificações e instalações operacionais da Rodovia deverá 
ser capaz de permitir: 

 A análise das condições das estruturas e infraestruturas das áreas edificadas; 

 A análise das condições das instalações elétricas e hidráulicas das edificações; 

 A análise das condições dos equipamentos; 

 A avaliação das alternativas para melhoramento tecnológico; 

 O planejamento das atividades de manutenção. 

De acordo com a monitoração das edificações e respectivas instalações, deverão ser definidas as 
intervenções necessárias para sanear problemas identificados, com orientações detalhadas dos 
serviços a executar, incluindo: 

 

 A orientação para projeto, obra ou serviços de conservação; 

 A priorização das ações preventivas e corretivas; 

 Alternativas para melhoramento tecnológico. 

 

4.2.8 Relatórios de Monitoração de Sistemas Elétricos e de Iluminação 

A monitoração dos sistemas de energia e iluminação deverá, entre outros aspectos, analisar a 
estabilidade de tensão, o equilíbrio do consumo de energia, a eficiência do sistema de 
aterramento, a necessidade de reposição de componentes, o reforço de sistemas, etc. 
Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminação, ou seja, subestações, 
transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminárias, postes, 
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dispositivos e sinais luminosos deverão ser monitorados através de inspeção visual e por 
instrumentos de medição, por rede de detectores automáticos. 

 

4.2.9 Relatórios de Monitoração de Acidentes  

O primeiro Relatório de Monitoração de Acidentes deverá apresentar um programa de longo 
prazo para a redução de acidentes de trânsito, incluído adaptações em sistemas da Rodovia e 
estratégias de gestão de obras, principalmente durante os primeiros ano da concessão.  

Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificação da necessidade 
de adequação ou melhorias, deverão ser entregues anualmente relatórios de acompanhamento, 
contendo, no mínimo: 

 

 As informações mensais de acidentes por trecho homogêneo considerado; 

 Acompanhamento do número de acidentes por km nos 12 (doze) meses corridos 

para cada mês do ano e identificação das intervenções realizadas pela 

Concessionária nos km em que o número de acidentes for superior a 3 (três) no 

período; 

 Todas as informações georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma visão 

espacial dos acidentes e tratamentos realizados. 

 Cálculo do IS, conforme previsto no Contrato, indicando o Volume de tráfego de cada 

trecho homogêneo da rodovia e a evolução do IS da rodovia ao longo dos últimos 3 

anos.  

Ao longo do período da Concessão, deverá ser realizada a Monitoração dos trechos 
homogêneos, a fim de que sejam identificados e tratados trechos homogêneos ou locais pontuais 
com elevação do número de acidentes ou de sua gravidade/severidade. 

 

4.2.10 Relatórios de Sistema de Gerenciamento Operacional  

A ANTT poderá exigir que a Concessionária envie relatório para o acompanhamento do tráfego 
em determinados trechos da Rodovia. Estes relatórios podem incluir informações suficientes para 
determinar com precisão a velocidade média de tráfego, nível de serviço, contagem volumétrica 
entre outros.  
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Área funcional Relatório Frequência 

Pavimento 

Relatório de monitoração para 
avaliar as condições funcionais e 
estruturais do pavimento (IRI, TR, 
resistência à derrapagem, 
macrotextura) 

Anualmente 

Relatório de monitoração para 
avaliar a deflexão característica 

Anualmente do 1º ao 5º e do 26º 
ao 30º ano-concessão e 
quinquenalmente do quinto ao 25º 
ano-concessão  

Relatório de monitoração para 
avaliar as condições do pavimento 
rígido (levantamento de defeitos e 
cálculo do ICP) 

Anualmente 

Elementos de 
proteção e 
segurança 

Relatório de monitoração da 
sinalização horizontal 

Semestralmente 

Relatório de monitoração da 
sinalização vertical e aérea 

A cada 2 anos 

Relatório de monitoração dos 
demais elementos de proteção e 
segurança 

Anualmente 

Obras de arte 
especiais 

Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas de 
drenagem e obras 
de arte correntes 

Relatório de monitoração Semestralmente 

Terraplenos e 
estruturas de 
contenção 

Relatório de monitoração Anualmente 

Canteiro central e 
faixa de domínio 

Relatório de monitoração Anualmente 

Edificações e 
instalações 
operacionais 

Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas elétricos e 
de iluminação 

Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas de 
Gerenciamento 
Operacional   

Relatório de Monitoramento de 
Tráfego 

Periodicidade definida pela ANTT 

Redução de 
acidentes 

Relatório de monitoração Anual 
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4.3 RELATÓRIO TÉCNICO, OPERACIONAL, FÍSICO E FINANCEIRO 

Conforme previsto nos normativos da ANTT, a Concessionária deverá apresentar mensalmente o 
Relatório Técnico-Operacional Físico (RETOF) à ANTT.  
A Concessionária deverá cumprir todas as obrigações previstas em normativos da ANTT quanto 
às datas, metodologias e conteúdo destes relatórios. 
 

4.4 PLANEJAMENTO ANUAL DE OBRAS E SERVIÇOS,  PROGRAMAÇÃO 
MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS e EXECUÇÃO MENSAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS 

Após o termino do 6º (sexto) mês do prazo da Concessão e conforme a Resolução nº 1187 da 
ANTT e futuras atualizações, a Concessionária deverá enviar anualmente um Planejamento Anual 
de Obras e Serviços e, mensalmente, a Programação Mensal de Obras e Serviços. As datas, 
conteúdos e metodologia destes documentos deverão obedecer as obrigações previstas em 
normativos da ANTT.  

A Concessionária deverá apresentar até o 5
o
(quinto) dia de cada mês, a Execução Mensal de 

Obras e Serviços identificando todas as intervenções de fato realizadas na Rodovia no mês 
anterior. Esse relatório deverá contrastar as atividades programadas com as atividades 
executadas e apresentar todas as informações necessárias para a realização do cálculo do 
Indicador de Disponibilidade de Pista, conforme anexo do contrato. A Concessionária deverá 
indicar a natureza de todas as intervenções, o numero de faixas de rolamento indiponibilizadas  
durante em cada intervenção, o tempo de duração de cada intervenção, o horário em que as 
faixas de rolamento estarão indisponibilizadas e as datas de cada intervenção. Ao final de cada 
relatório, a Concessionária deverá realizar o cálculo de Disponibilidade de Pista, conforme 
especificado neste Contrato.  

No último relatório de Execução Mensal de Obras e Serviços anterior à Revisão Ordinária, a 
Concessionária deverá apresentar o cálculo anual do Indicador de Disponibilidade de Pista, 
conforme descrito neste contrato.   

 

4.5 PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E 
MELHORIAS DA RODOVIA  

Em até 4 (quatro) meses do início do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar o 
Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o 
60º (sexagésimo) mês do prazo da Concessão. Este planejamento deverá compreender todas as 
obras descritas na seção Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias.  

Todas intervenções na rodovia deverão também estar previstas no Planejamento Anual de Obras 
e Serviços e na Programação Mensal de Obras e Serviços e as informações apresentadas nestes 
documentos deverão ser consistentes entre si.  

O Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia deverá identificar 
marcos intermediários de execução, incluindo elaboração e eventual apresentação de 
anteprojetos e projetos executivos, pedido de licenciamento ambiental, execução de estudos 
ambientais, terraplanagem, asfaltamento, sinalização e conclusão. Os prazos intermediários 
serão vinculantes e poderão ensejar penalidades ou Desconto de Reequilíbrio conforme previsto 
no Contrato. 

  

4.6 PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE FIBRAS ÓPTICAS. 

Em até 12 (doze) meses do início do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar 
os seguintes documentos: 

(i) Relatório dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER; 

(ii) Plano de contingência e restauração emergencial das fibras ópticas. 

O Relatório dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER deverá demonstrar o satisfatório 
cumprimento dos Parâmetros Técnicos e dos Parâmetros de Desempenho especificados no item 
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3.4.6.2 do PER. Os dados devem ser apresentados em forma de relatório, de forma clara e 
concisa e entregues impressos e em mídia eletrônica, logo após o término dos testes realizados. 

O Plano de contingência e restauração emergencial das fibras ópticas deverá conter as medidas 
e ações voltadas ao pleno reestabelecimento operacional das fibras ópticas em caso de 
interrupções, garantindo a pronta recuperação da integridade física das rotas. Além do Relatório 
dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER e do Plano de contingência e restauração 
emergencial das fibras ópticas, havendo a ocorrência de 3 (três) falhas originadas pela mesma 
causa, num intervalo de 60 (sessenta) dias, a Concessionária enviará à ANTT um Plano de 
melhoramento, no prazo máximo 30 (trinta) dias contados a partir da terceira falha. O Plano de 
melhoramento deverá identificar as ações e medidas voltadas a prevenir a reincidência das 
falhas, bem como o prazo para sua implantação. 

 

4.7 OUTROS RELATÓRIOS 

Adicionalmente, a Concessionária deverá enviar os relatórios especificados abaixo com a 
frequência indicada na tabela. 
 

Relatório Frequência Início 

Relatório a ser apresentado 
em caso de remoção de 
material proveniente de 
deslizamento em corte e 
limpeza da plataforma 

Mensal 
A partir do início do prazo da 

Concessão 

Relatório de todos os registros 
de reclamações e sugestões 
dos usuários, por todos os 
meios, e suas respectivas 

respostas, juntamente com os 
boletins mensais e folhetos 
distribuídos aos usuários no 

período 

Trimestral 
A partir do início do prazo da 

Concessão 

Relatórios gerenciais 
estatísticos sobre o volume de 

tráfego 
Relatório de funcionamento de 

todos os equipamentos 
instalados 

Mensal 
A partir do 3º ano do prazo da 

Concessão 

Relatório de Sistema de 
Controle de Velocidade com: 

notificações de infração e 
notificações de penalidade re 

Imagens e dados de todos os 
veículos infratores 

Demais informações exigidas 
no item 3.4.3.7 

Semanal 
A partir do 2º ano do prazo da 

Concessão 

Relatório com o resultado da 
aferição de todas as balanças 
fixas previstas no Sistema de 

Pesagem pelo INMETRO 

Anual 
A partir do 2º ano do prazo da 

Concessão 

 
4.8 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG)  

O gerenciamento dos dados que darão sustentação à monitoração do Sistema Rodoviário deverá 
contar com um Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando tecnologia de 
geoprocessamento, que fará a integração entre os sistemas de monitoração das estruturas físicas 
e dos processos gerenciais. 
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O SIG deverá ser implantado e estar em funcionamento até o final do 6° (sexto) mês do prazo da 
Concessão. Como primeira etapa para a implantação do SIG, deverá ser realizado um 
recobrimento aerofotogramétrico de todo o Sistema Rodoviário. 

Os dados serão incorporados ao SIG mediante restituição digital,  obtendo-se a base de dados 
primária do Sistema Rodoviário, incluindo-se os arquivos gráficos (contendo as informações 
espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento 
cadastrado). 

Em caso de elementos não cadastrados, deverá ser utilizado equipamento do Sistema de 
Posicionamento Global (GPS), de modo a prover os dados de localização com aproximação 
suficiente para sua perfeita definição. 
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5 GESTÃO AMBIENTAL  

A Concessionária deverá observar e cumprir, às suas expensas, a legislação ambiental vigente, 
incluindo eventuais providências exigidas pelos órgãos ambientais competentes, nos níveis 
federal, estadual e municipal, incluindo todas as instruções de serviço, normas, regulamentos e 
resoluções, tais como instruções e procedimentos do DNIT, a base legal adotada pelo IBAMA e 
pelos órgãos ambientais estaduais e municipais, leis federais, estaduais e municipais de Meio 
Ambiente, portarias, resoluções do CONAMA e resoluções da ANTT. 

Sem prejuízo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos os seguintes 
dispositivos, tal como alterados: 

 

 Lei nº 6.938/1981: dispõe sobre a política nacional do Meio Ambiente; 

 Decreto nº 99.274/1990: regulamenta a Lei nº 6.938/1981; 

 Decreto n° 96.044/1988: aprova o regulamento para o transporte rodoviário de 

produtos perigosos e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento 

ambiental estabelecidos na política nacional do Meio Ambiente; 

 Resolução ANTT nº 420/2004: aprova as instruções complementares ao regulamento 

do transporte terrestre de produtos perigosos; 

 Resolução ANTT nº 1.187/2005: dispõe sobre os procedimentos de execução de 

obras e serviços pelas concessionárias nas rodovias federais reguladas pela ANTT; 

 ABNT NBR 14.095/2003: área de estacionamento para veículos rodoviários de 

transporte de produtos perigosos; 

 DNIT/2005: instruções de proteção ambiental das faixas de domínio e lindeiras das 

rodovias federais; 

 DNIT/2005: manual para atividades rodoviárias ambientais; 

 DNIT/2005: manual rodoviário de conservação, monitoramento e controle ambientais. 

A Concessionária deverá encaminhar à ANTT cópia de todas as licenças ambientais e 
autorizações exigidas ou informar quando as mesmas não forem necessárias. 

Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental regular, da 
imposição de penalidades por descumprimento de exigências contidas na legislação ambiental e 
das cláusulas estabelecidas em termos de ajustamento de conduta, serão assumidos 
integralmente pela Concessionária. 

A Concessionária deverá enviar à ANTT, semestralmente, relatório de acompanhamento 
ambiental, com todas as informações relativas aos aspectos ambientais dos serviços e obras 
previstos e executados no Sistema Rodoviário no período, inclusive com relação aos respectivos 
licenciamentos ambientais. O relatório de acompanhamento ambiental deverá ser elaborado pela 
Concessionária de acordo com modelo da ANTT e deverá abranger os meios físico, biótico e 
sócio-econômico, para os serviços relevantes executados no Sistema Rodoviário, especialmente 
os referentes às obras e serviços de recuperação, manutenção e de Ampliação de Capacidade e 
Manutenção do Nível de Serviço. 

A Concessionária deverá implantar, até o final do 24º (vigésimo quarto) mês da Concessão, um 
Sistema de Gestão Ambiental, com base na norma NBR ISO 14.001, da ABNT, equivalente à 
norma ISO 14.001 da ISO, e suas atualizações, o que será comprovado mediante apresentação 
de certificado de entidade credenciada, que deve ser renovado anualmente. 

O Sistema de Gestão Ambiental deverá conter um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e 
um Plano de Ação de Emergência (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverão 
ser elaborados sob a orientação dos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais com 
jurisdição sobre o trecho concedido, e deverão ser apresentados à ANTT para aceitação.  
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6 GESTÃO SOCIAL 

A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer um Plano de Gestão Social para conduzir os 
processos de deslocamento de atividade econômica, reassentamento involuntário de população e 
indenizações resultantes da implementação do Contrato com base nas melhores práticas de 
mercado, garantindo que as condições de vida das Pessoas Afetadas pelo Projeto (PAPs) das 
ocupações indicadas no Apêndice E não fiquem piores do que eram quando do início do projeto. 
Este Plano deverá ser entregue até o final do 24º (vigésimo quarto) mês do prazo da Concessão 
à ANTT.  

A Concessionária deverá executar um levantamento detalhado das ocupações da faixa de 
domínio, incluindo pelo menos as seguintes atividades: 

 Identificação e cadastramento da população e das atividades econômicas que serão 

diretamente afetadas pelo Projeto (PAPs); 

 Levantamento do perfil socioeconômico global das PAPs; 

 Quantificar as necessidades de deslocamentos; 

 Definir as elegibilidades de PAPs com relação a cada medida indenizatória, 

compensatória e/ou assistencial prevista; 

 Estabelecer os valores indenizatórios mediante aplicação das normas de avaliação 

pertinentes; 

 Estabelecer o cronograma detalhado de implantação; 

 

Sem prejuízo de outros dispositivos legais, devem ser seguidos os seguintes dispositivos: 

 Lei Federal Nº 3.365/41 e Complementações; 

 As normas de avaliação de bens listadas a seguir: 
 

- NBR 14.653-1/01 – Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos;  

- NBR 14.653-2/04 – Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis urbanos;  

- NBR 14.653-3/04 – Avaliação de Bens – Parte 3: Imóveis rurais;  

- NBR 14.653-4/04 – Avaliação de Bens – Parte 4: Empreendimentos; 

- NBR 14.653-5/06 – Avaliação de Bens – Parte 5: Máquinas, equipamentos, 

Instalações e bens industriais em geral; 

- NBR 14.653-6/08 – Avaliação de Bens – Parte 6: Recursos naturais e ambientais. 

 

Os trechos de travessias urbanas deverão ser objeto de um Programa de Requalificação 
Urbanística de Travessias Urbanas a ser desenvolvido pela Concessionária em parceria com o 
Poder Público Municipal, envolvendo a adequação do trecho urbano afetado, seu asfaltamento, 
pintura, sinalização e paisagismo. 
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7 APÊNDICES 

 
Apêndice A – Detalhamento do Sistema Rodoviário 
Apêndice B – Subtrechos do Sistema Rodoviário 
Apêndice C – Verbas de desapropriação por trecho urbano 
Apêndice D – Subtrechos com obras de duplicação em andamento pelo DNIT 
Apêndice E – Inventário de Ocupações Irregulares na Faixa de Domínio 
Apêndice F – Quantitativos mínimos das instalações e equipamentos da Frente de Serviços 

Operacionais 
Apêndice G – Localização das praças de pedágio
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APÊNDICE A – DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 
 

Código PNV Local de Início Local de Fim km Início 
km 
Fim 

Ext. 
(km) 

Situação Obs. 

163BMT0560 DIV MS/MT ENTR MT-299 0,0 14,0 14,0 PAV  Obs.1 

163BMT0565 ENTR MT-299 ENTR MT-370 14,0 48,0 34,0 PAV   

163BMT0570 ENTR MT-370 ENTR MT-040 48,0 77,0 29,0 PAV   

163BMT0575 ENTR MT-040 ENTR MT-040(A) 77,0 86,0 9,0 PAV   

163BMT0577 ENTR MT-040(A) ENTR MT-471 86,0 102,0 16,0 PAV   

163BMT0580 ENTR MT-471 ENTR BR-364(A) 102,0 119,9 17,9 PAV   

163BMT0582 ENTR BR-364(A) 
ENTR MT-270(A) (ACESSO 
RONDONÓPOLIS (I)) 

119,9 122,2 2,3 DUP   

163BMT0585 
ENTR MT-270(A) 
(ACESSO 
RONDONÓPOLIS (I)) 

ACESSO 
RONDONÓPOLIS (II) 

122,2 125,2 3,0 DUP   

163BMT0590 
ACESSO 
RONDONÓPOLIS (II) 

ENTR MT-483 (ANEL 
RODOVIÁRIO 
RONDONÓPOLIS) 

125,2 128,7 3,5 EOD   

163BMT0591 
ENTR MT-483 (ANEL 
RODOVIÁRIO 
RONDONÓPOLIS) 

ENTR MT-270(B) 128,7 134,8 6,1 PAV   

163BMT0592 ENTR MT-270(B) ENTR MT-469(A) 134,8 157,6 22,8 PAV   

163BMT0595 ENTR MT-469(A) ENTR MT-469(B) 157,6 159,5 1,9 PAV   

163BMT0600 ENTR MT-469(B) 
ENTR MT-454 (SANTA 
ELVIRA) 

159,5 161,4 1,9 PAV   

163BMT0605 
ENTR MT-454 (SANTA 
ELVIRA) 

JUSCIMEIRA 161,4 177,0 15,6 PAV   

163BMT0610 JUSCIMEIRA ENTR MT-373 177,0 179,2 2,2 PAV   

163BMT0615 ENTR MT-373 
ENTR MT-472 (SÃO 
PEDRO DA CIPA) 

179,2 181,8 2,6 PAV   

163BMT0620 
ENTR MT-472 (SÃO 
PEDRO DA CIPA) 

ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 PAV   

163BMT0625 ENTR MT-344 
ENTR MT-457(A) 
(P/JACIÁRA) 

188,6 190,3 1,7 PAV   

163BMT0630 
ENTR MT-457(A) 
(P/JACIÁRA) 

ENTR MT-457(B) 190,3 192,6 2,3 PAV   

163BMT0635 ENTR MT-457(B) ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 PAV   

163BMT0640 ENTR MT-260 ENTR MT-453 216,0 230,2 14,2 PAV   

163BMT0645 ENTR MT-453 ENTR MT-140(A) 230,2 241,4 11,2 PAV   

163BMT0650 ENTR MT-140(A) 
ENTR BR-070(A)/MT-
140(B) (SÃO VICENTE) 

241,4 246,7 5,3 PAV   

163BMT0655 
ENTR BR-070(A)/MT-
140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 PAV   

163BMT0660 ENTR MT-455 
INÍCIO VARIANTE I 
SERRA DE SÃO VICENTE 

259,2 261,9 2,7 PAV   
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Código PNV Local de Início Local de Fim km Início 
km 
Fim 

Ext. 
(km) 

Situação Obs. 

163BMT0665 
INÍCIO VARIANTE I 
SERRA DE SÃO 
VICENTE 

FIM VARIANTE I SERRA 
DE SÃO VICENTE 

261,9 269,6 7,7 EOD Obs.2 

163BMT9500 
INÍCIO PISTA 
INVERSA I S DE SÃO 
VICENTE 

FIM PISTA INVERSA I S 
DE SÃO VICENTE 

0,0 7,7   EOD Obs.2 

163BMT0670 
FIM VARIANTE I 
SERRA DE SÃO 
VICENTE 

INÍC VARIANTE II SERRA 
DE SÃO VICENTE 

269,6 270,5 0,9 EOD   

163BMT0675 
INÍC VARIANTE II 
SERRA DE SÃO 
VICENTE 

FIM VARIANTE II SERRA 
DE SÃO VICENTE 

270,5 278,9 8,4 EOD Obs.2 

163BMT9510 
INÍCIO PISTA 
INVERSA II S DE SÃO 
VICENTE 

FIM PISTA INVERSA II S 
DE SÃO VICENTE 

7,7 18,2   EOD Obs.2 

163BMT0680 
FIM VARIANTE II 
SERRA DE SÃO 
VICENTE 

ACESSO DISTRITO 
INDUSTRIAL 

278,9 315,4 36,5 PAV   

163BMT0685 
ACESSO DISTRITO 
INDUSTRIAL 

ACESSO PASCOAL 
RAMOS 

315,4 320,1 4,7 DUP   

163BMT0690 
ACESSO PASCOAL 
RAMOS 

ENTR BR-163/MT-407 320,1 321,3 1,2 DUP   

Rod. Imigrantes ENTR BR-163/MT-407 ENTR MT-456     7,6 PAV Obs.3 

Rod. Imigrantes ENTR MT-456 ENTR MT-050     10,4 PAV Obs.3 

Rod. Imigrantes ENTR MT-050 ENTR MT-351     3,0 PAV Obs.3 

Rod. Imigrantes ENTR MT-351 
ACESSO AV. FILENTINO 
MULLER 

    4,6 PAV Obs.3 

Rod. Imigrantes 
ACESSO AV. 
FILENTINO MULLER 

ENTR BR-070(B)/MT-
060(B) (TREVO LAGARTO) 

    2,5 PAV Obs.3 

163BMT0740 
ENTR BR-070(B)/MT-
060(B) (TREVO 
LAGARTO) 

MATA GRANDE 353,5 401,5 48,0 PAV   

163BMT0745 MATA GRANDE 
ENTR MT-246(A) 
(P/ACORIZAL) 

401,5 411,5 10,0 PAV   

163BMT0750 
ENTR MT-246(A) 
(P/ACORIZAL) 

JANGADA 411,5 414,7 3,2 PAV   

163BMT0755 JANGADA ENTR MT-246(B) 414,7 421,7 7,0 PAV   

163BMT0760 ENTR MT-246(B) 
INÍCIO DA TRAVESSIA 
URB DE ROSÁRIO OESTE 

421,7 460,5 38,8 PAV   

163BMT0765 
INÍCIO DA 
TRAVESSIA URB DE 
ROSÁRIO OESTE 

FIM DA TRAVESSIA 
URBANA DE ROSÁRIO 
OESTE *TRECHO 
URBANO* 

460,5 464,9 4,4 PAV   

163BMT0770 
FIM DA TRAVESSIA 
URBANA DE 
ROSÁRIO OESTE 

ENTR MT-241 (NOBRES) 464,9 480,0 15,1 EOD   

163BMT0775 
ENTR MT-241 
(NOBRES) 

ENTR MT-240(A) 480,0 503,7 23,7 EOD   

163BMT0780 ENTR MT-240(A) 
ENTR BR-364(B)/MT-
010(B)/240(B) (POSTO 
GIL) 

503,7 507,1 3,4 EOD Obs.4 

163BMT0785 
ENTR BR-364(B)/MT-
010(B)/240(B) (POSTO 
GIL) 

INÍCIO DA TRAVESSIA 
URBANA DE NOVA 
MUTUM 

507,1 592,9 85,8 PAV   

163BMT0790 
INÍCIO DA 
TRAVESSIA URBANA 
DE NOVA MUTUM 

FIM DA TRAVESSIA 
URBANA DE NOVA 
MUTUM *TRECHO 
URBANO* 

592,9 600,7 7,8 EOD   

163BMT0795 
FIM DA TRAVESSIA 
URBANA DE NOVA 

ENTR MT-235 (P/SÃO 
JOSÉ DO RIO CLARO) 

600,7 642,2 41,5 PAV   

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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Código PNV Local de Início Local de Fim km Início 
km 
Fim 

Ext. 
(km) 

Situação Obs. 

MUTUM 

163BMT0800 
ENTR MT-235 (P/SÃO 
JOSÉ DO RIO 
CLARO) 

ENTR MT-338 642,2 655,4 13,2 PAV   

163BMT0805 ENTR MT-338 LUCAS DO RIO VERDE 655,4 689,4 34,0 PAV   

163BMT0808 
LUCAS DO RIO 
VERDE 

INÍCIO DA TRAVESSIA 
URBANA DE SORRISO 

689,4 746,0 56,6 PAV   

163BMT0810 
INÍCIO DA 
TRAVESSIA URBANA 
DE SORRISO 

ENTR BR-242/MT-242 
*TRECHO URBANO* 

746,0 751,8 5,8 EOD   

163BMT0815 ENTR BR-242/MT-242 
FIM DA TRAVESSIA 
URBANA DE SORRISO 
*TRECHO URBANO* 

751,8 760,0 8,2 EOD   

163BMT0820 
FIM DA TRAVESSIA 
URBANA DE 
SORRISO 

ENTR MT-225 (P/VERA) 760,0 787,3 27,3 PAV   

163BMT0821 
ENTR MT-225 
(P/VERA) 

INÍCIO DA TRAVESSIA 
URBANA DE SINOP 

787,3 821,6 34,3 PAV   

163BMT0822 
INÍCIO DA 
TRAVESSIA URBANA 
DE SINOP 

ENTR MT-140 (P/SANTA 
CARMEM) *TRECHO 
URBANO* 

821,6 832,2 10,6 DUP Obs.5 

163BMT0825 
ENTR MT-140 
(P/SANTA CARMEM) 

FIM DA TRAVESSIA 
URBANA DE SINOP 
*TRECHO URBANO* 

832,2 839,8 7,6 DUP Obs.5 

163BMT0830 
FIM DA TRAVESSIA 
URBANA DE SINOP 

ENTR MT-220 (P/PORTO 
DOS GAÚCHOS) 

839,8 855,0 15,2 PAV   

 
 

 

Legenda: 

DUP – Rodovia pavimentada, duplicada 

PAV – Rodovia pavimentada, pista simples 

EOD – Em obras de duplicação 

 

Observações:  
 

A informação apresentada na tabela acima tem como base o PNV 2011, com exceção da 

coluna “Situação”. 

 

 

Obs.1: A ponte da divisa MT/MS faz parte da concesssão 

 

Obs.2: Variante Serra de São Vicente. Computada extensão apenas de um dos PNVs para cada 

trecho 

 

Obs.3: Contorno de Cuiabá pela Rodovia dos Imigrantes 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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Obs.4: Croqui 1 - Interseção com a BR-364/MT 

 

*adequação a cargo do DNIT. Os demais serviços previstos no PER ficam a cargo da concessionária 

 

Obs.5: Trecho em multifaixa 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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APÊNDICE B – SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO 
 

Subtrecho Homogêneo Km inicial Km final 
Extensão 

(km) 
Rodovia 

A 0,0 48,0 48,0 BR-163/MT 

B 48,0 102,0 54,0 BR-163/MT 

C 102,0 134,8 32,8 BR-163/MT 

D 134,8 188,6 53,8 BR-163/MT 

E 188,6 246,7 58,1 BR-163/MT 

F 246,7 321,3 74,6 BR-163/MT 

G 
Contorno 

18,0 MT-407/MT 

H 10,1 MT-407/MT 

I 353,5 421,7 68,2 BR-163/MT 

J 421,7 530,3 108,6 BR-163/MT 

K 530,3 655,4 125,1 BR-163/MT 

L 655,4 760,0 104,6 BR-163/MT 

M 760,0 821,6 61,6 BR-163/MT 

N 821,6 855,0 33,4 BR-163/MT 

 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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APÊNDICE C – VERBAS DE DESAPROPRIAÇÃO POR TRECHO URBANO 

 

Não há desapropriações em trechos urbanos no Lote 7. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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APÊNDICE D – SUBTRECHOS COM OBRAS DE DUPLICAÇÃO A SEREM EXECUTADAS PELO DNIT 
 

Código PNV Local de Início Local de Fim km Início km Fim Ext. (km) Obs. 

163BMT0591 
ENTR MT-483 (ANEL RODOVIÁRIO 
RONDONÓPOLIS) 

ENTR MT-270(B) 128,7 134,8 6,1 
 

163BMT0592 ENTR MT-270(B) ENTR MT-469(A) 134,8 157,6 22,8 
 

163BMT0595 ENTR MT-469(A) ENTR MT-469(B) 157,6 159,5 1,9 
 

163BMT0600 ENTR MT-469(B) ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA) 159,5 161,4 1,9 
 

163BMT0605 ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA) JUSCIMEIRA 161,4 177,0 15,6 
 

163BMT0610 JUSCIMEIRA ENTR MT-373 177,0 179,2 2,2 
 

163BMT0615 ENTR MT-373 ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA) 179,2 181,8 2,6 
 

163BMT0620 ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA) ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 
 

163BMT0625 ENTR MT-344 ENTR MT-457(A) (P/JACIÁRA) 188,6 190,3 1,7 
 

163BMT0630 ENTR MT-457(A) (P/JACIÁRA) ENTR MT-457(B) 190,3 192,6 2,3 
 

163BMT0635 ENTR MT-457(B) ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 
 

163BMT0640 ENTR MT-260 ENTR MT-453 216,0 230,2 14,2 
 

163BMT0645 ENTR MT-453 ENTR MT-140(A) 230,2 241,4 11,2 
 

163BMT0650 ENTR MT-140(A) ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE) 241,4 246,7 5,3 
 

163BMT0655 ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE) ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 
 

163BMT0660 ENTR MT-455 INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE 259,2 261,9 2,7 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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Código PNV Local de Início Local de Fim km Início km Fim Ext. (km) Obs. 

163BMT0680 FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL 278,9 315,4 36,5 
 

163BMT0740 ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) MATA GRANDE 353,5 401,5 48,0 
 

163BMT0745 MATA GRANDE ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL) 401,5 411,5 10,0 
 

163BMT0750 ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL) JANGADA 411,5 414,7 3,2 
 

163BMT0755 JANGADA ENTR MT-246(B) 414,7 421,7 7,0 
 

163BMT0760 ENTR MT-246(B) INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE 421,7 460,5 38,8 
 

163BMT0765 INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE 
FIM DA TRAVESSIA URBANA DE ROSÁRIO OESTE 
*TRECHO URBANO* 

460,5 464,9 4,4 
 

 
O prazo de execução, pelo DNIT, das obras descritas neste apêndice é até o final do 60º mês do prazo da concessão. 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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APÊNDICE E – INVENTÁRIO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES NA FAIXA DE DOMÍNIO 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0560 DIV MS/MT ENTR MT-299 0,0 14,0 14,0 163-OF-001 21K 0739337 8070943 009+650 Sul 

163 MT 163BMT0565 ENTR MT-299 ENTR MT-370 14,0 48,0 34,0 163-OF-002 21K 0737840 8085008 023+980 Norte 

163 MT 163BMT0565 ENTR MT-299 ENTR MT-370 14,0 48,0 34,0 163-OF-003 21K 0737703 8089518 028+680 Sul 

163 MT 163BMT0565 ENTR MT-299 ENTR MT-370 14,0 48,0 34,0 163-OF-004 21K 0738915 8092617 032+170 
Norte/

Sul 

163 MT 163BMT0565 ENTR MT-299 ENTR MT-370 14,0 48,0 34,0 163-OF-005 21K 0738169 8093144 034+570 
Norte/

Sul 

163 MT 163BMT0565 ENTR MT-299 ENTR MT-370 14,0 48,0 34,0 163-OF-006 21K 0738610 8102293 041+370 Norte 

163 MT 163BMT0565 ENTR MT-299 ENTR MT-370 14,0 48,0 34,0 163-OF-007 21K 0738610 8102293 041+370 Sul 

163 MT 163BMT0565 ENTR MT-299 ENTR MT-370 14,0 48,0 34,0 163-OF-008 21K 0738597 8102922 042+200 Norte 

163 MT 163BMT0565 ENTR MT-299 ENTR MT-370 14,0 48,0 34,0 163-OF-009 21K 0738338 8105888 045+000 
Norte/

Sul 

163 MT 163BMT0570 ENTR MT-370 ENTR MT-040 48,0 77,0 29,0 163-OF-012 21K 0738425 8111614 050+840 
Norte/

Sul 

163 MT 163BMT0570 ENTR MT-370 ENTR MT-040 48,0 77,0 29,0 163-OF-014 21K 0738530 8117636 056+830 
Norte/

Sul 

163 MT 163BMT0577 
ENTR MT-

040(A) 
ENTR MT-471 86,0 102,0 16,0 163-OF-020 21K 0750361 8150455 092+740 

Norte/
Sul 

163 MT 163BMT0580 ENTR MT-471 
ENTR BR-

364(A) 
102,0 119,9 17,9 163-OF-021 21K 0745703 8159825 102+830 Sul 

163 MT 163BMT0580 ENTR MT-471 
ENTR BR-

364(A) 
102,0 119,9 17,9 163-OF-022 21K 0745416 8161154 104+200 Sul 

163 MT 163BMT0580 ENTR MT-471 
ENTR BR-

364(A) 
102,0 119,9 17,9 163-OF-026 21K 0748630 8168652 112+450 Sul 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0580 ENTR MT-471 
ENTR BR-

364(A) 
102,0 119,9 17,9 163-OF-029 21K 0750490 8173255 117+670 Norte 

163 MT 163BMT0591 

ENTR MT-483 
(ANEL 

RODOVIÁRIO 
RONDONÓP

OLIS) 

ENTR MT-
270(B) 

128,7 134,8 6,1 163-OF-030 21K 0748118 8180881 126+150 Sul 

163 MT 163BMT0591 

ENTR MT-483 
(ANEL 

RODOVIÁRIO 
RONDONÓP

OLIS) 

ENTR MT-
270(B) 

128,7 134,8 6,1 163-OF-032 21K 0744033 8185567 132+800 Norte 

163 MT 163BMT0592 
ENTR MT-

270(B) 
ENTR MT-

469(A) 
134,8 157,6 22,8 163-OF-034 21K 0739223 8196870 145+700 Norte 

163 MT 163BMT0592 
ENTR MT-

270(B) 
ENTR MT-

469(A) 
134,8 157,6 22,8 163-OF-035 21K 0739084 8197246 146+100 Sul 

163 MT 163BMT0595 
ENTR MT-

469(A) 
ENTR MT-

469(B) 
157,6 159,5 1,9 163-OF-039 21K 0736579 8209459 158+900 Sul 

163 MT 163BMT0605 
ENTR MT-454 

(SANTA 
ELVIRA) 

JUSCIMEIRA 161,4 177,0 15,6 163-OF-040 21K 0736058 8210904 160+200 Norte 

163 MT 163BMT0605 
ENTR MT-454 

(SANTA 
ELVIRA) 

JUSCIMEIRA 161,4 177,0 15,6 163-OF-044 21K 0731337 8215347 167+000 Norte 

163 MT 163BMT0605 
ENTR MT-454 

(SANTA 
ELVIRA) 

JUSCIMEIRA 161,4 177,0 15,6 163-OF-047 21K 0728935 8217309 170+100 Sul 

163 MT 163BMT0605 
ENTR MT-454 

(SANTA 
ELVIRA) 

JUSCIMEIRA 161,4 177,0 15,6 163-OF-048 21K 0728836 8217568 170+400 Norte 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0605 
ENTR MT-454 

(SANTA 
ELVIRA) 

JUSCIMEIRA 161,4 177,0 15,6 163-OF-049 21K 0728277 8219035 171+900 Norte 

163 MT 163BMT0610 JUSCIMEIRA ENTR MT-373 177,0 179,2 2,2 163-OF-058 21K 0725585 8225701 179+100 Sul 

163 MT 163BMT0615 ENTR MT-373 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
179,2 181,8 2,6 163-OF-059 21K 0725499 8225905 179+300 Sul 

163 MT 163BMT0615 ENTR MT-373 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
179,2 181,8 2,6 163-OF-062 21K 0725096 8226883 180+400 Sul 

163 MT 163BMT0615 ENTR MT-373 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
179,2 181,8 2,6 163-OF-063 21K 0724709 8227365 181+000 Sul 

163 MT 163BMT0615 ENTR MT-373 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
179,2 181,8 2,6 163-OF-064 21K 0724442 8227627 181+400 Sul 

163 MT 163BMT0620 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 163-OF-065 21K 0724136 8227931 181+800 Sul 

163 MT 163BMT0620 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 163-OF-066 21K 0724085 8227984 181+850 Norte 

163 MT 163BMT0620 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 163-OF-067 21K 0724085 8227984 181+850 Sul 

163 MT 163BMT0620 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 163-OF-068 21K 0723558 8228509 182+600 Norte 

163 MT 163BMT0620 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 163-OF-069 21K 0723440 8228628 182+800 Norte 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0620 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 163-OF-071 21K 0720774 8232715 187+600 Sul 

163 MT 163BMT0620 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 163-OF-074 21K 0720482 8233103 188+100 Sul 

163 MT 163BMT0620 
ENTR MT-472 
(SÃO PEDRO 

DA CIPA) 
ENTR MT-344 181,8 188,6 6,8 163-OF-075 21K 0720387 8233226 188+300 Sul 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-090 21K 0712015 8236911 198+500 Sul 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-091 21K 0719581 8237093 198+700 Sul 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-092 21K 0711875 8237375 199+000 Sul 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-093 21K 0711862 8237418 199+100 Sul 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-094 21K 0718371 8237497 199+100 Sul 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-095 21K 0711837 8237497 199+100 Norte 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-096 21K 0711821 8237546 199+100 Sul 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-097 21K 0711804 8237596 199+200 Sul 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-098 21K 0711769 8237744 199+300 Norte 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-101 21K 0710884 8233081 200+300 Sul 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-104 21K 0705631 8240558 202+400 Sul 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0635 
ENTR MT-

457(B) 
ENTR MT-260 192,6 216,0 23,4 163-OF-107 21K 0703633 8241233 209+200 Norte 

163 MT 163BMT0640 ENTR MT-260 ENTR MT-453 216,0 230,2 14,2 163-OF-110 21K 0696890 8248089 218+900 Norte 

163 MT 163BMT0640 ENTR MT-260 ENTR MT-453 216,0 230,2 14,2 163-OF-111 21K 0696549 8248031 219+300 Sul 

163 MT 163BMT0640 ENTR MT-260 ENTR MT-453 216,0 230,2 14,2 163-OF-112 21K 0693844 8249288 222+200 Norte 

163 MT 163BMT0640 ENTR MT-260 ENTR MT-453 216,0 230,2 14,2 163-OF-114 21K 0689613 8250517 226+500 Norte 

163 MT 163BMT0640 ENTR MT-260 ENTR MT-453 216,0 230,2 14,2 163-OF-115 21K 0687873 8250833 228+100 Norte 

163 MT 163BMT0640 ENTR MT-260 ENTR MT-453 216,0 230,2 14,2 163-OF-116 21K 0687707 8250860 228+400 Sul 

163 MT 163BMT0645 ENTR MT-453 
ENTR MT-

140(A) 
230,2 241,4 11,2 163-OF-117 21K 0682723 8251726 233+300 Sul 

163 MT 163BMT0650 
ENTR MT-

140(A) 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

241,4 246,7 5,3 163-OF-120 21K 0673552 8251260 243+200 Sul 

163 MT 163BMT0650 
ENTR MT-

140(A) 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

241,4 246,7 5,3 163-OF-121 21K 0673698 8251316 243+800 
Norte/

Sul 

163 MT 163BMT0650 
ENTR MT-

140(A) 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

241,4 246,7 5,3 163-OF-123 21K 0671337 8250609 245+500 Norte 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-124 21L 0670222 8250261 246+700 Sul 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-125 21L 0669781 8250101 247+200 Norte 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-126 21L 0669588 8250071 247+400 Sul 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-127 21L 0669532 8259067 247+450 Norte 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-128 21L 0669486 8250061 247+500 Norte 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-129 21L 0669486 8250061 247+500 Sul 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-130 21L 0669417 8250020 247+610 Sul 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-131 21L 0669375 8250049 247+610 Norte 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-132 21L 0669356 8250048 247+630 Norte 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 100 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-133 21L 0669303 8250043 247+690 Norte 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-134 21L 0669225 8250034 247+770 Norte 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-135 21L 0669225 8250034 247+770 Sul 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-136 21L 0669140 8250026 247+850 Norte 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-137 21L 0669140 8250026 247+850 Sul 

163 MT 163BMT0655 

ENTR BR-
070(A)/MT-

140(B) (SÃO 
VICENTE) 

ENTR MT-455 246,7 259,2 12,5 163-OF-148 21L 0660243 8249272 257+900 Norte 

163 MT 163BMT0660 ENTR MT-455 

INÍCIO 
VARIANTE I 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

259,2 261,9 2,7 163-OF-149 21L 0658697 8250372 259+800 Sul 

163 MT 163BMT0660 ENTR MT-455 

INÍCIO 
VARIANTE I 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

259,2 261,9 2,7 163-OF-150 21L 0658108 8250465 260+400 Norte 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 101 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0665 

INÍCIO 
VARIANTE I 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

FIM 
VARIANTE I 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

261,9 269,6 7,7 163-OF-152 21L 0656341 8251441 261+900 Norte 

163 MT 364BMT9510 

INÍCIO PISTA 
INVERSA II S 

SÃO 
VICENTE 

FIM PISTA 
INVERSA II S 

SÃO 
VICENTE 

7,7 18,2 10,5 163-OF-015 21L 0643401 8252879 014+870 Sul 

163 MT 364BMT9512 

INÍCIO PISTA 
INVERSA II S 

SÃO 
VICENTE 

FIM PISTA 
INVERSA II S 

SÃO 
VICENTE 

7,7 18,2 10,5 163-OF-017 21L 0644114 8255453 017+620 Sul 

163 MT 163BMT0680 

FIM 
VARIANTE II 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

ACESSO 
DISTRITO 

INDUSTRIAL 
278,9 315,4 36,5 163-ER-177 21L 0643425 8258726 281+800 Sul 

163 MT 163BMT0680 

FIM 
VARIANTE II 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

ACESSO 
DISTRITO 

INDUSTRIAL 
278,9 315,4 36,5 163-OF-179 21L 0585971 8269934 287+400 Sul 

163 MT 163BMT0680 

FIM 
VARIANTE II 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

ACESSO 
DISTRITO 

INDUSTRIAL 
278,9 315,4 36,5 163-OF-180 21L 0639602 8265230 287+400 Norte 

163 MT 163BMT0680 

FIM 
VARIANTE II 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

ACESSO 
DISTRITO 

INDUSTRIAL 
278,9 315,4 36,5 163-OF-183 21L 0612026 8267427 289+300 Sul 

163 MT 163BMT0680 

FIM 
VARIANTE II 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

ACESSO 
DISTRITO 

INDUSTRIAL 
278,9 315,4 36,5 163-OF-184 21L 0637916 8263310 289+300 Norte 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 102 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0680 

FIM 
VARIANTE II 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

ACESSO 
DISTRITO 

INDUSTRIAL 
278,9 315,4 36,5 163-OF-185 21L 0632765 8263487 294+500 Sul 

163 MT 163BMT0680 

FIM 
VARIANTE II 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

ACESSO 
DISTRITO 

INDUSTRIAL 
278,9 315,4 36,5 163-OF-189 21L 0616277 8265531 311+500 Sul 

163 MT 163BMT0680 

FIM 
VARIANTE II 
SERRA DE 

SÃO 
VICENTE 

ACESSO 
DISTRITO 

INDUSTRIAL 
278,9 315,4 36,5 163-OF-190 21L 0615044 8266098 312+800 Sul 

163 MT 163BMT0740 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 

MATA 
GRANDE 

353,5 401,5 48,0 163-OF-191 21L 0585396 8274193 358+300 Sul 

163 MT 163BMT0740 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 

MATA 
GRANDE 

353,5 401,5 48,0 163-OF-192 21L 0585400 8274216 358+400 Sul 

163 MT 163BMT0740 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 

MATA 
GRANDE 

353,5 401,5 48,0 163-OF-195 21L 0582053 8276575 362+900 Norte 

163 MT 163BMT0740 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 

MATA 
GRANDE 

353,5 401,5 48,0 163-OF-203 21L 0570329 8294730 386+400 Sul 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 103 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0740 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 

MATA 
GRANDE 

353,5 401,5 48,0 163-OF-204 21L 0570105 8295128 386+600 Sul 

163 MT 163BMT0740 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 

MATA 
GRANDE 

353,5 401,5 48,0 163-OF-208 21L 0565557 8297995 392+200 Sul 

163 MT 163BMT0740 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 

MATA 
GRANDE 

353,5 401,5 48,0 163-OF-209 21L 0565482 8298051 392+300 Norte 

163 MT 163BMT0740 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 

MATA 
GRANDE 

353,5 401,5 48,0 163-OF-210 21L 0565225 8298481 392+900 Norte 

163 MT 163BMT0740 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 

MATA 
GRANDE 

353,5 401,5 48,0 163-OF-212 21L 0565100 8298741 393+150 Norte 

163 MT 163BMT0745 
MATA 

GRANDE 

ENTR MT-
246(A) 

(P/ACORIZAL) 
401,5 411,5 10,0 163-OF-217 21L 0561546 8305496 402+600 

Norte/
Sul 

163 MT 163BMT0745 
MATA 

GRANDE 

ENTR MT-
246(A) 

(P/ACORIZAL) 
401,5 411,5 10,0 163-OF-218 21L 0561399 8305743 402+900 Norte 

163 MT 163BMT0750 
ENTR MT-

246(A) 
(P/ACORIZAL) 

JANGADA 411,5 414,7 3,2 163-OF-222 21L 0556939 8313974 412+300 Norte 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 104 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0750 
ENTR MT-

246(A) 
(P/ACORIZAL) 

JANGADA 411,5 414,7 3,2 163-OF-223 21L 0556914 8313991 412+300 Sul 

163 MT 163BMT0750 
ENTR MT-

246(A) 
(P/ACORIZAL) 

JANGADA 411,5 414,7 3,2 163-OF-224 21L 0556805 8314059 412+500 Sul 

163 MT 163BMT0750 
ENTR MT-

246(A) 
(P/ACORIZAL) 

JANGADA 411,5 414,7 3,2 163-OF-225 21L 0556547 8314218 412+800 Sul 

163 MT 163BMT0750 
ENTR MT-

246(A) 
(P/ACORIZAL) 

JANGADA 411,5 414,7 3,2 163-OF-226 21L 0556436 8314287 412+900 Sul 

163 MT 163BMT0750 
ENTR MT-

246(A) 
(P/ACORIZAL) 

JANGADA 411,5 414,7 3,2 163-OF-227 21L 0556365 8316333 413+000 Sul 

163 MT 163BMT0750 
ENTR MT-

246(A) 
(P/ACORIZAL) 

JANGADA 411,5 414,7 3,2 163-OF-228 21L 0556247 8314406 413+100 Sul 

163 MT 163BMT0750 
ENTR MT-

246(A) 
(P/ACORIZAL) 

JANGADA 411,5 414,7 3,2 163-OF-229 21L 0555922 8314607 413+500 
Norte/

Sul 

163 MT 163BMT0755 JANGADA 
ENTR MT-

246(B) 
414,7 421,7 7,0 163-OF-230 21L 0552884 8318986 418+400 Sul 

163 MT 163BMT0760 
ENTR MT-

246(B) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 

URB DE 
ROSÁRIO 

OESTE 

421,7 460,5 38,8 163-OF-231 21L 0551074 8322755 422+300 Norte 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 105 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0760 
ENTR MT-

246(B) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 

URB DE 
ROSÁRIO 

OESTE 

421,7 460,5 38,8 163-OF-232 21L 0551405 8327846 427+700 Norte 

163 MT 163BMT0760 
ENTR MT-

246(B) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 

URB DE 
ROSÁRIO 

OESTE 

421,7 460,5 38,8 163-OF-234 21L 0551555 8330333 430+900 Norte 

163 MT 163BMT0760 
ENTR MT-

246(B) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 

URB DE 
ROSÁRIO 

OESTE 

421,7 460,5 38,8 163-OF-235 21L 0551865 8334332 433+800 Norte 

163 MT 163BMT0760 
ENTR MT-

246(B) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 

URB DE 
ROSÁRIO 

OESTE 

421,7 460,5 38,8 163-OF-237 21L 0552093 8337623 437+100 Norte 

163 MT 163BMT0760 
ENTR MT-

246(B) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 

URB DE 
ROSÁRIO 

OESTE 

421,7 460,5 38,8 163-OF-238 21L 0552058 8340556 440+100 Norte 

163 MT 163BMT0760 
ENTR MT-

246(B) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 

URB DE 
ROSÁRIO 

OESTE 

421,7 460,5 38,8 163-OF-239 21L 0551968 8341444 441+000 Sul 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 106 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0785 

ENTR BR-
364(B)/MT-

010(B)/240(B) 
(POSTO GIL) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

NOVA 
MUTUM 

507,1 592,9 85,8 163-OF-244 21L 0589040 8398328 509+100 Sul 

163 MT 163BMT0785 

ENTR BR-
364(B)/MT-

010(B)/240(B) 
(POSTO GIL) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

NOVA 
MUTUM 

507,1 592,9 85,8 163-OF-251 21L 0593425 8424506 546+000 Sul 

163 MT 163BMT0785 

ENTR BR-
364(B)/MT-

010(B)/240(B) 
(POSTO GIL) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

NOVA 
MUTUM 

507,1 592,9 85,8 163-OF-263 21L 0597309 8450389 578+500 Sul 

163 MT 163BMT0785 

ENTR BR-
364(B)/MT-

010(B)/240(B) 
(POSTO GIL) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

NOVA 
MUTUM 

507,1 592,9 85,8 163-OF-264 21L 0597792 8459529 586+000 Sul 

163 MT 163BMT0785 

ENTR BR-
364(B)/MT-

010(B)/240(B) 
(POSTO GIL) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

NOVA 
MUTUM 

507,1 592,9 85,8 163-OF-265 21L 0598677 8466698 592+200 Sul 

163 MT 163BMT0795 

FIM DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

NOVA 
MUTUM 

ENTR MT-235 
(P/SÃO JOSÉ 

DO RIO 
CLARO) 

600,7 642,2 41,5 163-OF-266 21L 0602497 8480069 606+200 Sul 

163 MT 163BMT0795 

FIM DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

NOVA 
MUTUM 

ENTR MT-235 
(P/SÃO JOSÉ 

DO RIO 
CLARO) 

600,7 642,2 41,5 163-OF-267 21L 0603180 8482472 609+400 Sul 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 107 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0795 

FIM DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

NOVA 
MUTUM 

ENTR MT-235 
(P/SÃO JOSÉ 

DO RIO 
CLARO) 

600,7 642,2 41,5 163-OF-268 21L 0603902 8486531 613+700 Norte 

163 MT 163BMT0795 

FIM DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

NOVA 
MUTUM 

ENTR MT-235 
(P/SÃO JOSÉ 

DO RIO 
CLARO) 

600,7 642,2 41,5 163-OF-271 21L 0605275 8502346 629+300 
Norte/

Sul 

163 MT 163BMT0800 

ENTR MT-235 
(P/SÃO JOSÉ 

DO RIO 
CLARO) 

ENTR MT-338 642,2 655,4 13,2 163-OF-272 21L 0603805 8528519 655+200 Sul 

163 MT 163BMT0810 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

SORRISO 

ENTR BR-
242/MT-242 
*TRECHO 
URBANO* 

746,0 751,8 5,8 163-OF-279 21L 0635789 8606618 746+700 Norte 

163 MT 163BMT0820 

FIM DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

SORRISO 

ENTR MT-225 
(P/VERA) 

760,0 787,3 27,3 163-OF-285 21L 0643676 8619909 762+600 Sul 

163 MT 163BMT0820 

FIM DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

SORRISO 

ENTR MT-225 
(P/VERA) 

760,0 787,3 27,3 163-OF-286 21L 0645826 8623587 766+400 Sul 

163 MT 163BMT0821 
ENTR MT-225 

(P/VERA) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

SINOP 

787,3 821,6 34,3 163-OF-293 21L 0656387 8641323 787+300 Sul 

163 MT 163BMT0821 
ENTR MT-225 

(P/VERA) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

SINOP 

787,3 821,6 34,3 163-OF-301 21L 0661320 8664092 801+000 Norte 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 108 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

163 MT 163BMT0821 
ENTR MT-225 

(P/VERA) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

SINOP 

787,3 821,6 34,3 163-OF-302 21L 0661387 8667863 813+300 Norte 

163 MT 163BMT0821 
ENTR MT-225 

(P/VERA) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

SINOP 

787,3 821,6 34,3 163-OF-303 21L 0661426 8669613 816+800 Norte 

163 MT 163BMT0821 
ENTR MT-225 

(P/VERA) 

INÍCIO DA 
TRAVESSIA 
URBANA DE 

SINOP 

787,3 821,6 34,3 163-OF-304 21L 0661427 8671477 818+400 Norte 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-001 21L 0606933 8269160 000+450 Sul 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-003 21L 0605135 8265301 004+670 Sul 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-004 21L 0605135 8265301 004+670 Sul 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.



 

 109 

BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-006 21L 0602424 8263975 007+840 Norte 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-007 21L 0602414 8263967 007+920 Sul 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-008 21L 0602222 8263947 008+110 Norte 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-009 21L 0602222 8263947 008+110 Sul 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-016 21L 0594390 8263691 016+530 Norte 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388202.
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BR Estado Código PNV 
Local de 

Início 
Local de Fim 

Km 
Inicial 

Km 
Final 

Exten
são 

Código do 
Passivo 

(Ficha de 
Caracteriza

ção) 

Coordenadas do Passivo (UTM-
WGS 84) 

KM Pista 

Fuso 
Coord. X 

(E) 
Coord. Y (S) 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-017 21L 0593005 8263380 018+222 Sul 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-018 21L 0592815 8263392 018+408 Norte 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-019 21L 0591676 8263444 018+408 Sul 

MT407 MT - ENTR MT-407 

ENTR BR-
070(B)/MT-

060(B) 
(TREVO 

LAGARTO) 
*TRECHO 
URBANO* 

0 28,1 28,1 407-OF-020 21L 0591676 8263444 019+555 Sul 
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APÊNDICE F - QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS  

 
SAU´s   

Bases Operacionais 18 

    

Recursos Operacionais   

Ambulâncias do tipo C 13 

Ambulâncias do tipo D 5 

Guinchos Pesados  8 

Guinchos Leves 18 

Inspeção de Trânsito (Caminhonete 4 x2) 19 

Caminhões – Pipa 5 

Caminhões Apreensão de Animais 5 

    

Postos de Pesagem   

Fixos 6 

Móveis 0 

    

Edificações Administrativas e de apoio Operacional   

Centro de Operações da Concessionária-COC+CCO 1 

Predio ANTT 1 

Bases da PRF 7 

    

Veículos   

ANTT 3 

 
Nota: As equipes operacionais deverão ter equipamentos necessários para 

desobstrução e limpeza de pista tais como: mini pá carregadora, bobcat, etc.) 
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Equipamentos Operacionais   

ITS   

Call Box 0 

PMV Fixo 8 

PMV Móvel 18 

CFTV Cameras* 499 

Estações Meteorologicas 0 

Sensoreamento de Trafego 82 

Detecção de Altura 6 

CCO (monitores, software e mobiliário) 1 

Radar Fixo 12 

Radar Móvel 0 

SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO   

Estação Repetidora 18 

Estação Fixa 36 

Estação Fixa (ANTT) 1 

Estação Fixa (PRF) 7 

Estação Móvel 159 

Estação Móvel (ANTT) 3 

Portátil 185 

Central de Radiocomunicação (CCO) 1 

*câmeras a cada 2km, 4 por passarela, 1 por posto da PRF e 1 por posto de pesagem 
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APÊNDICE G – LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO 
 

Praça de 
pedágio 

KM Município Rodovia UF 

P01 38 Itiquira BR163 MT 

P02 138 Rondonópolis BR163 MT 

P03 237 Campo Verde / Santo Antônio do Leverger BR163 MT 

P04 300 Cuiabá / Santo Antônio do Leverger BR163 MT 

P05 402 Acorizal / Jangada BR163 MT 

P06 515 Diamantino BR163 MT 

P07 582 Nova Mutum BR163 MT 

P08 667 Lucas do Rio Verde BR163 MT 

P09 772 Sorriso BR163 MT 
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BR-163lMT e 28,1 km na MT-407 
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CONTRATO DE CONCESSAO 

Aos 12 dias do mês de março de 2014, pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de 
contratante: 

(1) A UNIAO, por intermédio da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, 
autarquia integrante da Administração Federal indireta, com sede em Brasília, Distrito 
Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste 
ato representada por seu Diretor-Geral em Exercício, Sr JORGE LUIZ MACEDO BASTOS, 
nomeado pela Deliberação n V 8 ,  de 7 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da 
União de 19 de fevereiro de 2013, residente e domicialiado em Brasília, Distrito Federal, 
com Cédula de Identidade RG n"2858670-9 IFPIRJ, inscrito no CPFIMF sob o 
nVO8.486.207-04, por sua Diretora Interina ANA PATR~ZIA GONÇALVES LIRA, nomeada 
pelo Decreto de 7.703, de 20 de março de 2012, e pela Portaria MT 17-54, de 21 de março 
de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 22 de março de 2012, residente e 
domiciliada em Brasília, Distrito Federal, com Cédula de Identidade RG n"03.032.847 
SSPIPA, inscrita no CPFIMF sob o n"99.524.582-15, por sua Diretora Interina NATÁLIA 
MARCASSA DE SOUZA, nomeada pelo Decreto nV.703, de 20 de março de 2012, e pela 
Portaria MT 17-5, de 21 de março de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 22 de 
março de 2012, residente e domiciliada em Brasília, Distrito Federal, com Cédula de 
Identidade RG nV7860529-1 SSPISP, inscrita no CPFIMF sob o nV90.513.838-60 e por 
seu Diretor Interino CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO, nomeado pelo Decreto 
nV.703, de 20 de março de 2012 e pela Portaria MT n-6, de 21 de março de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União de 22 de março de 2012, residente e domiciliado em 
Brasília, Distrito Federal, com Cédula de Identidade nV28097 OABIRJ, inscrito no CPFIMF 
sob o nW70.696.027-07 doravante denominada "ANTT, e em conjunto com a União, 
"Poder Concedente"; e 

de outro lado, na qualidade de "Concessionária", doravante assim denominada: 

(2) ROTA DO OESTE - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S. A,, sociedade por ações, 
com sede social na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Avenida Sebastião, nq.285 
- Santa Helena - CEP 78.045-000, inscrita no CNPJ sob o no 19.521.322/0001-04, neste ato 
devidamente representada pelos Srs LUCAS SEOANE AZEVEDO, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito no CPFIMF sob o nQ 011.775.375-08, portador da cédula de identidade 
RG nW9322904-69 SSPIBA, com endereço comercial na Cidade de Cuiabá, Estado do 
Mato Grosso, Avenida Sebastião, n"3.85, Santa Helena, CEP 78.045-000 e PAULO DE 
MEIRA LINS, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPFIMF sob o nW25.512.814-23, 
portador da carteira de identidade RG n3.319.849 SSPIPE, com endereço comercial na 
Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Avenida Sebastião, nq.285, Santa Helena, 
CEP 78.045-000; 

ANTT e Concessionária doravante denominadas, em conjunto, como "Partes" e, individualmente, 
como "Parte", 

CONSIDERANDO QUE 

(A) O Poder Concedente decidiu atribuir a iniciativa privada a exploração, mediante 
concessão, do Sistema Rodoviário (conforme definido abaixo), conforme autorizado pelo 
Decreto nV.444, de 30 de dezembro de 1997, o qual foi alterado pelos Decretos n3.427, 
de 19 de abril de 2005 e n"8.54, de 15 de julho de 201 3; 

(B) Em virtude da decisão mencionada no considerando anterior, a ANTT, de acordo com as 
competências legais que/lhe foram atribuídas, realizou o Leilão para desestatização do 
Sistema Rodoviário; e 

d/ 
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(C) O objeto da desestatização foi adjudicado a Concessionária, em conformidade com a 
Resolução ANTT nq.277, de 17 de fevereiro de 2014, publicado no Diário Oficial da União 
de 18 de fevereiro de 2014, 

resolvem as Partes celebrar o presente contrato de concessão (o "Contrato"), de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições: 

1 Disposições Iniciais 

1.1 Definições 

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuízo de outras definições 
aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se as respectivas 
expressões: 

(i) Acréscimo de Reequilíbrio: percentual que será incrementado na 
Tarifa Básica de Pedágio na forma da subcláusula 22.6, com 
vistas a manutenção da equivalência contratual entre os serviços 
prestados e a sua remuneração, em função da antecipação de 
Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias, tal como 
previsto no PER e no Anexo 5, mediante a aplicação do Fator D. 

(ii) Anexo: cada um dos documentos anexos ao Contrato. 

(iii) Anexo do Edital: cada um dos documentos anexos ao Edital. 

(iv) ANTT: significado definido no preâmbulo do Contrato. 

(v) Bens da Concessão: significado definido na subcláusula 4.1 .I 

(vi) Bens Reversíveis: bens da Concessão necessários a 
continuidade dos serviços relacionados a Concessão, conforme 
definidos pela ANTT, que lhe serão revertidos ao término do 
Contrato. 

(vii) CCI: Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. 

(viii) Concessão: significado definido na subcláusula 2.1. 

(ix) Concessionária: significado definido no preâmbulo do Contrato. 

(x) Contrato: significado definido no preâmbulo deste instrumento. 

(xi) CVM: Comissão de Valores Mobiliários. 

(xii) Data da Assunção: data da assinatura do Termo de Arrolamento e 
Transferência de Bens (Anexo 1 do Contrato). 

(xiii) Desconto de Reequilíbrio: percentual que será deduzido da Tarifa 
Básica de Pedágio na forma da subcláusula 22.6, com vistas a 
manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados 
e a sua remuneração, em função do não atendimento aos 
Parâmetros de Desempenho e a inexecução das obras e serviços 
da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível 
de Serviço, tal como previstos no PER e no Anexo 5, mediante a 
aplicação do Fator D. 

h 
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(xiv) DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 
autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes. 

(xv) 

(xvi) 

(xvi i) 

(xvi i i) 

(xix) 

(xxi) 

(xxi i) 

(xxiii) 

(xxiv) 

DOU: Diário Oficial da União. 

Edital: Edital da Concessão nW0312013, incluindo os Anexos do 
Edital. 

EPL: a Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL, empresa 
pública criada pela União, conforme autorizado pela Lei nV2.404, 
de 4 de maio de 2011, com as alterações promovidas pela Medida 
Provisória 1-1-76, de 15 de agosto de 201 2, vinculada ao Ministério 
dos Transportes, que tem por finalidade, entre outras, planejar e 
promover o desenvolvimento do transporte ferroviário de alta 
velocidade de forma integrada com as demais modalidades de 
transporte, por meio de estudos, pesquisas, administração e gestão 
de patrimônio, desenvolvimento tecnológico e atividades destinadas 
a absorção de novas tecnologias. 

Escopo: serviços mínimos a serem executados pela 
Concessionária, conforme previsto no PER. 

Fator C: redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio, 
utilizado como mecanismo de reequilíbrio do Contrato aplicável 
sobre eventos que gerem impactos exclusivamente na receita e nas 
verbas indicadas, conforme a metodologia prevista no Anexo 6. 

Fator D: redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio, 
utilizado como mecanismo de aplicação do Desconto de 
Reequilíbrio relativo ao não atendimento aos Parâmetros de 
Desempenho, as Obras de Ampliação de Capacidade e de 
Manutenção do Nível de Serviço, ou como Acréscimo de 
Reequilíbrio no caso de antecipação na entrega de obras, 
conforme previsto no Anexo 5. 

Fator Q: redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio, 
utilizado como mecanismo de aplicação de desconto por não 
atendimento aos indicadores de qualidade previstos no Anexo 7 ou, 
conforme o caso, como acréscimo em razão do atendimento desses 
mesmos indicadores. 

Fator X: redutor do reajuste da Tarifa de Pedágio - calculado na 
forma da subcláusula 18.3.3, e revisto na forma da subcláusula 
18.4.5 - referente ao compartilhamento, com os usuários do 
Sistema Rodoviário, dos ganhos de produtividade obtidos pela 
Concessionária. 

Financiadores: instituições financeiras responsáveis pelos 
financiamentos a Concessionária para a realização dos 
investimentos previstos no PER; 

Fluxo de Caixa Marginal: forma de calcular o impacto no equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, nos termos da subcláusula 22.5. 
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(xxv) Garantia de Execução do Contrato: garantia do fiel cumprimento 
das obrigações contratuais da Concessionária, por ela prestada 
em favor da ANTT, na forma da cláusula 12. 

(xxvi) IPCA: índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que será 
o índice utilizado na composição do IRT, devendo ser substituído 
por outro que venha a ser criado em seu lugar na hipótese de sua 
extinção. 

(xxvii) IRT: índice de reajustamento para atualização monetária do valor 
da Tarifa de Pedágio e de outras variáveis definidas no Contrato, 
calculado com base na variação do IPCA entre março de 2012 e 
dois meses anteriores a data-base de reajuste da Tarifa de 
Pedágio ou de qualquer das variáveis, conforme a seguinte 
fórmula: IRT = IPCA, / IPCA, (onde: IPCA, significa o número- 
índice do IPCA do mês de março de 2012, e IPCA, significa o 
número-índice do IPCA de dois meses anteriores a data-base de 
reajuste da Tarifa de Pedágio ou de qualquer das variáveis). 

(xxviii) Leilão: conjunto de procedimentos realizados para a 
desestatização e contratação da Concessão. 

(xxix) Multiplicador da Tarifa: multiplicadores utilizados para cálculo da 
Tarifa de Pedágio, correspondentes as categorias de veículos, 
indicados na tabela da subcláusula 18.2.6. 

(xxx) P1 a P9: as praças de pedágio do Sistema Rodoviário, cuja 
localização está indicada no PER. 

(xxxi) Parâmetros de Desempenho: indicadores estabelecidos no 
Contrato e no PER que expressam as condições mínimas de 
qualidade e quantidade do Sistema Rodoviário que devem ser 
implantadas e mantidas durante todo o Prazo da Concessão. 

(xxxii) Parâmetros Técnicos: especificaçóes técnicas mínimas 
estabelecidas no Contrato e no PER que devem ser observadas 
pela Concessionária nas obras e serviços. 

(xxxiii) Partes Relacionadas: com relação a Concessionária, qualquer 
pessoa Controladora ou Controlada, entendida como tal a 
sociedade na qual a Controladora, diretamente ou através de outras 
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de 
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e 
poder de eleger a maioria dos administradores da Controlada, nos 
termos do art. 243, 5 2" da Lei nQ 6.404176. 

(xxxiv) PER: Programa de Exploração da Rodovia constante do Anexo 2, 
que abrange todas as condições, metas, critérios, requisitos, 
intervenções obrigatórias e especificações mínimas que 
determinam as obrigações da Concessionária, englobando, dentre 
outros, (a) os Parâmetros de Desempenho e respectivas metas de 
prazo de atendimento, indicados na Frente de Recuperação e 
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Manutenção; (b) as Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias, as Obras em Trechos Urbanos, as Obras de 
Manutenção de Nível do Serviço, as Obras Emergenciais e 
respectivos prazos de implantação, indicados na Frente de 
Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço; 
(c) as obrigações relativas a conservação indicadas na Frente de 
Conservação; (d) as obrigações de implantação e 
operacionalização dos Serviços Operacionais e respectivos 
prazos, indicados na Frente de Serviços Operacionais; (e) os 
Escopos e Parâmetros Técnicos mínimos a serem observados 
pela Concessionária; (f) as obrigações quanto a Monitoração e 
Relatórios; e (g) as obrigações quanto a Gestão Ambienta1 e a 
Gestão Social. 

(xxxv) Poder Concedente: significado definido no preâmbulo do 
Contrato. 

(xxxvi) Postulada: a Parte que receber notificação da outra Parte 
solicitando o início do processo de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato. 

(xxxvii) Postulante: a Parte que intenta iniciar o processo de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

(xxxviii) Prazo da Concessão: o prazo de duração da Concessão, fixado 
em 30 (trinta) anos, contados a partir da Data da Assunção. 

(xxxix) Proponente: qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento, 
entidade de previdência complementar ou consórcio participante do 
Leilão. 

(xl) Proposta: oferta feita pela Proponente vencedora do Leilão para 
exploração da Concessão consubstanciada no valor da Tarifa 
Básica de Pedágio da Proposta Econômica Escrita. 

(xli) Receitas Extraordinárias: quaisquer receitas complementares, 
acessórias ou alternativas a Tarifa de Pedágio, decorrentes da 
exploração do Sistema Rodoviário e de projetos associados, como 
por exemplo, ocupações na faixa de domínio, etc. 

(xlii) SAC: Serviço de Atendimento ao Consumidor. 

(xliii) SPE: Sociedade de Propósito Específico constituída, pela 
Proponente vencedora, sob a forma de sociedade por ações, que 
celebra o presente Contrato com a União, representada pela 
ANTT. 

(xliv) Sistema Rodoviário: área da Concessão, composta pelos trechos 
da rodovia BR-163lMT descritos no PER, incluindo todos os seus 
elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e 
alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou 
locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com 
a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer 
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outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, 
bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e 
administrativas relacionadas a Concessão. 

(xlv) Tarifa Básica de Pedágio (TBP): equivale ao valor indicado na 
Proposta, de R$ 0,02638 (dois mil, seiscentos e trinta e oito 
centésimos de milésimos de real), correspondente ao valor básico 
da Tarifa Quilométrica para a categoria 1 de veículos, sujeito as 
revisões indicadas nas subcláusulas 18.4 e 18.5. 

(xlvi) Tarifa de Pedágio (TP): tarifa de pedágio a ser efetivamente 
cobrada dos usuários, calculada e reajustada anualmente na forma 
da subcláusula 18.3, para cada praça de pedágio. 

(xlvii) Trabalhos Iniciais: as obras e serviços a serem executados pela 
Concessionária imediatamente após a Data da Assunção, 
conforme estabelecido no PER, contemplando aqueles necessários 
ao atendimento dos Parâmetros de Desempenho previstos na 
Frente de Recuperação e Manutenção, bem como a implantação 
e operacionalização das instalações e sistemas da Frente de 
Serviços Operacionais, nos prazos indicados no PER. 

(xlviii) URT: unidade de referência correspondente a 1 .O00 (mil) vezes o 
valor médio da Tarifa de Pedágio aplicável a categoria 1 de 
veículos vigente em cada praça na data do recolhimento da multa 
aplicada, nos termos deste Contrato ou em virtude da legislação e 
das normas aplicáveis. 

(xlix) VDMA-Equivalente móvel: para um determinado subtrecho do 
Sistema Rodoviário, é a média móvel do volume diário de 
veículos, aferido nos dois sentidos, calculada diariamente para os 
últimos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, na forma prevista 
no item Obras de Capacidade condicionadas ao volume de 
tráfego do PER. 

1.2 Interpretação 

1.2.1 Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

(i) as definições do Contrato serão igualmente aplicadas em suas 
formas singular e plural; e 

(ii) as referências ao Contrato ou a qualquer outro documento devem 
incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados 
entre as Partes. 

1.2.2 OS títulos dos capítulos e das cláusulas do Contrato e dos Anexos não 
devem ser usados na sua aplicação ou interpretação. 

1.2.3 NO caso de divergência entre o Contrato e os Anexos, prevalecerá o 
disposto no Contrato. 

1.2.4 NO caso de divergência entre os Anexos, prevalecerão aqueles emitidos 
pelo Poder Concedente. 
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1.2.5 NO caso de divergência entre os Anexos emitidos pelo Poder 
Concedente, prevalecerá aquele de data mais recente. 

1.3 Anexos 

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos 
e respectivos Apêndices relacionados nesta cláusula: 

(i) Anexo 1: Termo de Arrolamento e Transferência de Bens; 

(ii) Anexo 2: Programa de Exploração da Rodovia (PER): 

(a) Apêndice A - Detalhamento do Sistema Rodoviário 

(b) Apêndice B - Subtrechos do Sistema Rodoviário 

(c) Apêndice C - Verbas de desapropriação por trecho urbano 

(d) Apêndice D - Subtrechos com obras em andamento pelo 
DNIT 

(e) Apêndice E - Inventário de Ocupações Irregulares na Faixa 
de Domínio 

(f) Apêndice F - Quantitativos mínimos das instalações e 
equipamentos da Frente de Serviços Operacionais 

(g) Apêndice G - Localização das praças de pedágio 

(iii) Anexo 3: Modelo de Fiança Bancária; 

(iv) Anexo 4: Modelo de Seguro-Garantia; 

(v) Anexo 5: Fator D; 

(vi) Anexo 6: Fator C; 

(vii) Anexo 7: Fator Q; 

(viii) Anexo 8: Composição Societária e Atos Constitutivos da 
Concessionária; 

(ix) Anexo 9: Edital e Proposta Econômica Escrita. 

2 Objeto do Contrato 

2.1 O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da 
prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do 
nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidos no 
Contrato e no PER e segundo os Escopos, Parâmetros de Desempenho e 
Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos no PER. 

2.2 A Concessão é remunerada mediante cobrança de Tarifa de Pedágio e outras 
fontes de receitas, nos termos deste Contrato. 
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3 Prazo da Concessão 

3.1 O prazo da Concessão é de 30 (trinta) anos contados a partir da Data da 
Assunção. 

3.2 O presente Contrato poderá ser prorrogado, a exclusivo critério do Poder 
Concedente, por até 30 (trinta) anos, nas seguintes hipóteses: 

(i) por imposição do interesse público, devidamente justificado; 

(ii) em decorrência de força maior, devidamente comprovada; 

(iii) para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando exigidos 
pelo Poder Concedente novos investimentos ou serviços, não previstos no 
PER, ou em decorrência de sua alteração. 

3.2.1 0 s  atos administrativos pertinentes a prorrogação do Contrato deverão ser 
adequadamente motivados pela ANTT, inclusive quanto ao prazo fixado, 
observada a legislação que rege a matéria. 

3.2.2 O instrumento contratual de prorrogação deverá explicitar o respectivo 
prazo, as obras ou serviços a serem executados, os valores estimados e a 
Tarifa Básica de Pedágio a ser cobrada. 

4 Bens da Concessão 

4.1 Composição 

4.1.1 Integram a Concessão os Bens da Concessão a seguir indicados, cuja 
posse, guarda, manutenção e vigilância são de responsabilidade da 
Concessionária: 

(i) o Sistema Rodoviário, conforme alterado durante o Prazo da 
Concessão, de acordo com os termos do Contrato; 

(ii) todos os bens vinculados a operação e manutenção do Sistema 
Rodoviário, transferidos a Concessionária, conforme listados no 
Termo de Arrolamento e transferência de bens; e 

(iii) os bens adquiridos, arrendados ou locados pela Concessionária, 
ao longo do Prazo da Concessão, que sejam utilizados na 
operação e manutenção do Sistema Rodoviário. 

4.2 Assunção do Sistema Rodoviário 

4.2.1 O Sistema Rodoviário e os bens mencionados na subcláusula 4.1.1 (ii) 
acima serão transferidos a Concessionária mediante a assinatura de 
Termo de Arrolamento e transferência de bens entre a Concessionária, o 
DNIT e a ANTT, cujo modelo integra o Anexo 1. Este Termo de 
Arrolamento e transferência de bens deve ser firmado em 30 (trinta) dias a 
contar da publicação do extrato do Contrato no DOU. 

4.2.2 Em até 30 (trinta) dias a contar da publicação do extrato do Contrato no 
DOU, a Concessionária deverá firmar com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA o Termo de 
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Compromisso de regularização ambienta1 que faz menção o art. 4 V a  
Portaria nV88/MT/MMA, de 16 de julho de 201 3. 

4.2.3 A Concessionária declara que tem conhecimento da natureza e das 

condições dos Bens da Concessão que lhe serão transferidos pela União 
na Data da Assunção. 

4.2.4 Outros bens integrantes do Sistema Rodoviário e que não constem do 
Termo de Arrolamento e transferência de bens devem ser regularizados 
pela Concessionária e integrados aos Bens da Concessão. 

4.3 RestriçCbes a Alienação e a Aquisição 

4.3.1 A Concessionária somente poderá alienar ou transferir a posse dos Bens 
da Concessão mencionados nos itens (ii) e (iii) da subcláusula 4.1.1 acima 
se proceder a sua imediata substituição por outros que apresentem 
atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas 
ou superiores as dos substituídos, ou mediante prévia e expressa anuência 
da ANTT. 

4.3.2 A partir do início do 29" (vigésimo nono) ano da Concessão, contado a 
partir da Data da Assunção, a Concessionária não poderá alienar 
quaisquer bens sem a prévia e expressa autorização da ANTT. 

4.3.3 Todos os Bens da Concessão ou investimentos neles realizados deverão 
ser integralmente depreciados e amortizados pela Concessionária no 
Prazo da Concessão de acordo com os termos da legislação vigente, não 
cabendo qualquer pleito de recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro no advento do termo contratual. 

(i) O disposto nesta subcláusula se aplica a todas as obrigações de 
investimento previstas no PER, independentemente do momento 
em que elas forem realizadas ou tenham sua realização 
solicitada pela ANTT. 

5 Autorizações Governamentais 

5.1 A Concessionária deverá: 

5.1.1 obter todas as licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno 
exercício das atividades objeto da Concessão, incluindo as licenças 
ambientais, observadas as disposições da subcláusula 5.2; 

(i) Dentre as licenças ambientais referidas na subcláusula 5.1.1, a 
Concessionária deverá obter: 

(a) Concordância do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA para as Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias que se enquadrem 
nas condições do art. 8", inciso III da Portaria n" 
288lMTlMMA. Em até 4 (quatro) meses após a assinatura do 
Contrato, a Concessionária deverá protocolar junto ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA os documentos necessários que 
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comprovem o enquadramento dos trechos nas condições do 
art. 85 inciso III da Portaria n"88/MT/MMA. 

(b) Licença prévia e licença de instalação das Obras em 
Trechos Urbanos previstas no PER; 

5.1.2 adotar todas as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos 
termos da legislação vigente, para a obtenção das licenças, permissões e 
autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da 
Concessão, arcando com as despesas e custos correspondentes; 

5.1.3 cumprir as condicionantes ambientais já existentes ou que vierem a ser 
exigidas pelos órgãos ambientais, exceto o inventário florestal e os Planos 
Básicos Ambientais, e arcar com os custos delas decorrentes, ainda que a 
licença seja obtida ou tenha sido solicitada por terceiros ou seja obtida na 
forma prevista na subcláusula 5.2.1. 

5.2 O Poder Concedente deverá: 

5.2.1 Obter licença prévia e licença de instalação das Obras de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias do item 3.2.1 do PER, nas condições previstas 
na subcláusula 10.3.2. 

5.2.2 Elaborar o inventário florestal e os Planos Básicos Ambientais. 

6 Projetos 

6.1 A Concessionária deverá elaborar e manter atualizados os projetos executivos para 
a execução das obras da Concessão, que deverão atender integralmente aos 
prazos e condições previstos no PER e nos Regulamentos da ANTT. 

6.2 Como condição para execução das obras da Frente de Ampliação de Capacidade 
e Manutenção do Nível de Serviço e da Frente de Serviços Operacionais 
previstas no PER, a Concessionária deverá encaminhar o anteprojeto a ANTT, 
com Anotação de Responsabilidade Técnica, garantindo que o anteprojeto está de 
acordo com as normas técnicas vigentes, e obter a não objeção desta Agência, nos 
termos desta subcláusula. 

6.2.1 A apresentação do anteprojeto não exime a Concessionária da 
obrigatoriedade da entrega do projeto executivo. 

6.2.2 A ANTT deverá manifestar-se sobre o anteprojeto no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias a contar da apresentação pela Concessionária. Caso a 
ANTT não se manifeste durante este prazo, o anteprojeto será considerado 
sem objeção, e a obra ou serviço estará apto a iniciar. 

6.2.3 Caso a obra executada esteja em desacordo com as normas técnicas e 
parâmetros do PER, os ajustes ou correções necessários serão 
executados pela Concessionária sem qualquer direito a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro. 

6.2.4 A apresentação do anteprojeto em desacordo com a regulamentação 
vigente ou o não atendimento do PER implicará na interrupção do prazo de 
avaliação previsto na subcláusula 6.2.2. 
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6.2.5 Caso a Concessionária deixe de apresentar os documentos e informações 
exigidos pela regulamentação vigente, a reapresentação do anteprojeto 
implicará no reinício da contagem de prazo descrito na subcláusula 6.2.2. 

6.2.6 Caso a ANTT verifique inconformidades técnicas, a reapresentação do 
anteprojeto implicará em um novo prazo de avaliação pela ANTT de até 60 
(sessenta) dias. 

6.3 A não objeção ao anteprojeto ou projeto executivo pela ANTT, quando for o caso, 
não significa a assunção de qualquer responsabilidade técnica por parte desta. 

6.4 A Concessionária deverá apresentar o projeto executivo das demais obras não 
indicadas no item 6.2 para a ANTT, previamente ao seu início. O início dessas obras 
não é condicionado a análise do projeto pela ANTT. 

6.5 A ANTT poderá dispensar a apresentação do projeto executivo para obras de 
pequeno porte ou de baixa complexidade, não alcançadas pela subcláusula 6.2 
acima, mediante solicitação fundamentada da Concessionária. 

6.6 A aceitação dos projetos pela ANTT, a resposta as consultas feitas pela 
Concessionária a ANTT e os esclarecimentos ou modificações solicitados pela 
ANTT a Concessionária não alterarão, de qualquer forma, a alocação de riscos 
prevista no Contrato. 

6.7 A Concessionária deverá entregar a ANTT no prazo de 2 (dois) meses contados da 
data de assinatura do Contrato o anteprojeto das Obras de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias do item 3.2.1 PER. 

6.8 A Concessionária, em conjunto com a ANTT, deverá realizar vistoria de todos os 
trechos da rodovia que serão objeto das Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias do PER para identificação dos trechos que poderão ser enquadrados no 
art. 85 inciso III do da Portaria nQ88lMTlMMA previsto na subcláusula 5.1 .l(i)(a), 
em até 2 (dois) meses contados da assinatura do Contrato. 

6.9 A Concessionária deverá submeter no prazo de 3 (três) meses contados da data de 
assinatura do Contrato o projeto dos trechos da rodovia objeto das Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias do PER que são passíveis de 
enquadramento no inciso III do art. 8 V a  Portaria nQ 288lMTlMMA previsto na 
subcláusula 5.1.l(i)(a), conforme constatado na execução da vistoria prevista na 
subcláusula 6.8. O projeto deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

6.9.1 Projeto Geométrico plotado sobre imagem aérea ou ortofotocarta, com 
projeção do eixo estaqueado, faixa de domínio, projeções de offset, obras 
de arte especiais e correntes, passagens de fauna e áreas de preservação 
permanente; 

6.9.2 Projeto em perfil, com seções transversais da plataforma rodoviária; 

6.9.3 Anteprojeto de drenagem com obras de arte especial e correntes 
contemplando no mínimo, localização, tipo de dispositivo, arquitetura, 
seção transversal e gabarito do vão; 

6.9.4 Locação de áreas de empréstimo e de deposição de materiais, canteiros de 
obras e áreas de apoio; 
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6.9.5 Atendimento integral das disposições contidas no Boletim Administrativo nQ 
017, de 22 a 26 de abril de 2013 do DNIT. 

6.1 0 A Concessionária deverá submeter no prazo de 4 (quatro) meses contados da data 
de assinatura do Contrato o projeto de todos os trechos da rodovia que serão objeto 
das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias, devendo conter, 
obrigatoriamente, os trechos que atendem as metas definidas no item 3.2.1 PER e 
os elementos previstos na subcláusula 6.9, acima. 

7 Estudos Ambientais 

7.1 A Concessionária considerou na Proposta apresentada o montante para 
ressarcimento de estudos ambientais de R$ 11.805.582,31 (onze milhões, 
oitocentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos) a ser 
reajustada anualmente pelo mesmo índice de reajuste da Tarifa de Pedágio. 

7.1.1 O reajuste terá por data-base a Data da Assunção do Sistema 
Rodoviário pela Concessionária. 

7.1.2 A Concessionária faz jus a recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro pelos dispêndios excedentes com o ressarcimento de estudos 
ambientais, na forma prevista na subcláusula 22.5. 

7.1.3 A Concessionária deverá pagar o valor correspondente ao ressarcimento 
de estudos ambientais, ao Poder Concedente ou a entidade por ele 
indicada, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
Licença Ambienta1 de Instalação das Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias do item 3.2.1 do PER. 

8 Cessão de cabos de fibras ópticas a EPL 

8.1 A Concessionária deverá disponibilizar para uso da EPL, um cabo composto por no 
mínimo 36 (trinta e seis) fibras ópticas, conforme as especificações do item Cabos 
de Fibra Óptica do PER, bem como o acesso irrestrito as caixas de passagem, 
pontos de emenda ou outros pontos de acesso existentes na infraestrutura e a 
instalação de estruturas civis necessárias ao usufruto das fibras ópticas ao longo da 
faixa de domínio. 

8.2 A Concessionária deverá manter a infraestrutura e as fibras ópticas referidas no 
item 8.1. em perfeito estado de uso, ficando obrigada a promover a sua reposição no 
caso da ocorrência de eventos que inviabilizem a sua utilização, bem como sua 
manutenção ao longo do prazo de Concessão, nos termos fixados no PER. 

8.3 A EPL utilizará as fibras ópticas colocadas a sua disposição nos termos de sua 
legislação de regência, de seu estatuto social e de suas demais normas internas. 

8.3.1 A Concessionária deverá entregar a EPL cópia de toda a documentação 
técnica, plantas e diagramas detalhados do Projeto de Infraestrutura de 
Fibra Óptica atualizado (as built), produzidos em sistema CAD a serem 
entregues em arquivo formato DWG. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388213.



8.4 Caso os cabos de fibra óptica de que trata a subcláusula 8.1. estejam ociosos por 
parte da EPL, em qualquer momento da Concessão, sua exploração e utilização 
poderão ser franqueadas a Concessionária mediante autorização prévia da ANTT. 

8.4.1 Deverá a Concessionária retornar a disponibilização dos cabos objeto 
desta cláusula a EPL, quando da solicitação desta, em prazo razoável a 
ser definido pela ANTT. 

9 Desapropriações e Desocupações da Faixa de Domínio 

9.1 Desapropriações 

9.1.1 Cabe a Concessionária, como entidade delegada do Poder Concedente, 
promover desapropriações, servidões administrativas, propor limitações 
administrativas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários a 
execução e conservação de obras e serviços vinculados a Concessão. Ao 
Poder Concedente cabe providenciar a declaração de utilidade pública, 
mediante solicitação justificada da Concessionária, observado o disposto 
na subcláusula 9.3.1. 

9.1.2 A Concessionária considerou na Proposta apresentada o montante para 
desapropriação de R$ 0,00 (zero real) a ser reajustada anualmente pelo 
mesmo índice de reajuste da Tarifa de Pedágio. 

(i) O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do Sistema 
Rodoviário pela Concessionária. 

(ii) O montante para desapropriação previsto na subcláusula 9.1.2, 
deverá ser utilizado para a execução dos atos referidos na 
subcláusula 9.1 para cada trecho urbano previsto no Apêndice C 
do PER, observado o montante específico de desapropriação 
fixado para cada trecho urbano. 

(iii) A Concessionária poderá optar pela realização das Obras 
Alternativas em Trechos Urbanos, nos termos do PER, 
hipótese em que a verba de desapropriação prevista para o 
respectivo trecho urbano ficará integralmente alocada a 
Concessionária, seja ela utilizada ou não. 

9.1.3 A Concessionária deverá arcar com os investimentos, pagamentos, custos 
e despesas decorrentes da execução dos atos referidos na subcláusula 
9.1, seja por via consensual ou por intermédio de ações judiciais, até o 
limite da verba disponível para cada trecho urbano previsto no Apêndice C 
do PER, fazendo jus a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
pelos dispêndios excedentes em cada trecho urbano, na forma prevista na 
subcláusula 22.5. 

(i) 0 s  investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes 
da execução dos atos referidos na subcláusula 9.1 nos trechos 
não previstos no Apêndice C do PER serão objeto de 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma 
prevista na subcláusula 22.5. sx 
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9.1.4 Para fins da subcláusula 9.1 .l, cabe a Concessionária apresentar 
antecipadamente a ANTT as seguintes informações e documentos: 

(i) descrição da estrutura sócio-econômica da área atingida e dos 
critérios adotados para valoração da área, avaliação de benfeitorias 
e indenizações; 

(ii) cadastro discriminando as propriedades, conforme sua situação 
fundiária, especificando a extensão, por propriedade, das áreas 
atingidas; 

(iii) certidão atualizada do registro de imóveis competente com 
informaç6es acerca da titularidade dos imóveis atingidos; e 

(iv) outras informações que a ANTT julgar relevantes. 

9.1.5 A promoção e conclusão dos processos judiciais de desapropriação, 
instituição de servidão administrativa, imposição de limitação administrativa 
e ocupação provisória de bens imóveis cabe exclusivamente a 
Concessionária, competindo a sua fiscalização a ANTT. 

9.1.6 A Concessionária deverá envidar esforços, junto aos proprietários ou 
possuidores das áreas destinadas a implantação das instalações 
necessárias a exploração dos serviços da Concessão, objetivando 
promover, de forma amigável, a liberação dessas áreas. 

9.1.7 O pagamento, pela Concessionária, ao terceiro desapropriado ou sobre 
cuja propriedade foi instituída servidão administrativa ou provisoriamente 
ocupada para os fins previstos no presente Contrato, quando realizado 
pela via privada, ou seja, por acordo entre a Concessionária e terceiro 
indicado, deverá estar baseado em laudo de avaliação subscrito por perito 
especializado, a ser apresentado a ANTT, quando solicitado. 

9.2 Desocupações da faixa de domínio 

9.2.1 A Concessionária é responsável por manter a integridade da faixa de 
domínio do Sistema Rodoviário, inclusive adotando as providências 
necessárias a sua desocupação se e quando invadida por terceiros. 

9.2.2 A Concessionária deverá submeter a aprovação prévia da ANTT o plano 
de desocupação da faixa de domínio no prazo máximo de 3 (três) meses 
da Concessão, contendo as ações necessárias para o cumprimento das 
metas e objetivos da Concessão, que deverá ser executado nos prazos 
máximos descritos no PER, contados a partir da Data da Assunção. 

9.2.3 A Concessionária deverá arcar com todos os custos e despesas 
relacionados a execução do plano de desocupação, sem que lhe caiba 
qualquer indenização ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
em razão de tais dispêndios. 

9.2.4 Após a realização das ações de desocupação, a Concessionária deverá 
encaminhar a ANTT relatório que comprove a execução do plano 
apresentado e a inexistência de ocupações irregulares na faixa de domínio. 

9.3 Prazos e autorizações da ANTT 

9' 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388213.



9.3.1 A não obtenção da declaração de utilidade pública dentro do prazo de 6 
(seis) meses contados a partir da solicitação formulada perante a ANTT 
não acarretará responsabilização da Concessionária, desde que, 
comprovadamente, o fato não lhe possa ser imputado. 

9.3.2 Caberá única e exclusivamente a ANTT, após manifestação técnica da 
Concessionária, a autorização para abertura de novos acessos ou 
serventias a rodovia. 

10 Obras e Serviços 

10.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços 

i o . . i  A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao 
cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos 
Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e 
as demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER. 

(i) a Concessionária também deverá implantar, em prazo máximo de 
2 (dois) anos contados da Data da Assunção, um sistema de 
gestão de qualidade para todas as obras e serviços necessários ao 
cumprimento do objeto do Contrato, com base na Norma 
NBR ISO 9.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, equivalente a Norma NBR ISO 9.004 da "lnternational 
Standards Organization", e suas atualizações; 

(ii) o sistema de gestão de qualidade a ser implantado pela 
Concessionária, e permanentemente acompanhado pela ANTT, 
deverá contemplar o "Manual de Qualidade" especificado na Norma 
NBR ISO 9.004, incluindo medidas que assegurem um processo 
continuado de atualização técnica e tecnológica de produtos e 
serviços, bem como o desenvolvimento de recursos humanos. 

(iii) o atendimento ao disposto na subcláusula 10.1 . l ,  itens (i) e (ii), 
se dará mediante a apresentação do certificado emitido por 
entidade credenciada a sua verificação e emissão. 

10.1.2 A Concessionária deverá realizar: 

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, que incluem 
obras e serviços previstos nas Frentes de Recuperação e 
Manutenção, Frente de Ampliação de Capacidade e 
Manutenção do Nível de Serviço, Frente de Conservação e 
Serviços Operacionais, nos prazos indicados; e 

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento 
dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos 
e Escopos estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos 
indicados. 

10.1.3 A Concessionária declara e garante ao Poder Concedente que a 
qualidade dos projetos, da execução e da manutenção das obras e dos 
serviços objeto da Concessão é, e será durante a vigência da Concessão, 
suficiente e adequada ao cumprimento do Contrato e do PER, 
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responsabilizando-se integralmente por qualquer desconformidade com os 
Parâmetros de Desempenho, com os Parâmetros Técnicos e com os 
Escopos e especificações técnicas mínimas neles estabelecidos. 

10.1.4 O Poder Concedente obriga-se a rescindir, até a Data da Assunção, 
todos os contratos referentes a obras e serviços no Sistema Rodoviário 
que estejam em vigor na data de assinatura do Contrato, que impeçam ou 
prejudiquem a Concessionária no atendimento aos Parâmetros de 
Desempenho nele estabelecidos, com exceção das obras em andamento 
pelo DNIT indicadas no Apêndice D do PER. 

10.1.5 O Poder Concedente obriga-se a disponibilizar o acesso da 
Concessionária a todo o Sistema Rodoviário para a execução das obras 
e serviços do Contrato, incluindo nos locais com obras em andamento pelo 
DNIT indicadas no Apêndice D do PER. 

10.1.6 A Concessionária é integralmente responsável pela remoção de todas as 
interferências existentes no Sistema Rodoviário. 

10.1.7 Durante a Concessão, o Poder Público poderá realizar investimentos no 
Sistema Rodoviário concedido, estejam ou não previstos no PER. Nesse 
caso, far-se-á a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro conforme 
a subcláusula 22.5, em decorrência da alteração de obrigações a cargo da 
Concessionária. 

(i) A alteração destes investimentos ao Contrato deverá ser 
formalizada mediante termo aditivo. 

10.2 Obras e serviços da Frente de Recuperação e Manutenção 

10.2.1 As obras e serviços de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário 
descritos no PER na Frente de Recuperação e Manutenção deverão 
atender ao Escopo e aos Parâmetros de Desempenho nos prazos 
indicados. 

10.2.2 Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de 
Desempenho constantes da Frente de Recuperação e Manutenção, a 
ANTT aplicará as penalidades previstas neste Contrato, sem prejuízo da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro mediante aplicação 
automática do Desconto de Reequilíbrio previsto na subcláusula 22.6 
deste Contrato. 

10.2.3 Até a conclusão das Obras obrigatórias em Trechos Urbanos e de 
eventuais Obras Alternativas em Trechos Urbanos, a Concessionária 
deverá atender ao Escopo e aos Parâmetros de Desempenho constantes 
da Frente de Recuperação e Manutenção nos trechos urbanos objeto de 
contorno. 

(i) Após a conclusão das Obras obrigatórias em Trechos Urbanos 
e de eventuais Obras Alternativas em Trechos Urbanos, o 
trecho urbano objeto de contorno será transferido ao Poder 
Público. 
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10.3 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços 
Operacionais 

10.3.1 AS obras e serviços de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário 
descritos no PER no item Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias, Obras em Trechos Urbanos e da Frente de Serviços 
Operacionais deverão estar concluídas e em operação no prazo e 
condições estabelecidas no PER, observados o Escopo, os Parâmetros 
Técnicos e os Parâmetros de Desempenho previstos. 

(i) Somente serão consideradas implantadas as pistas duplas e, 
portanto, como atendidas as metas de duplicação indicadas no 
PER e neste Contrato, quando concluídas as obras de 
duplicação e as respectivas melhorias, observadas as exceções 
previstas no PER, e quando essas pistas e melhorias forem 
abertas ao tráfego. 

(ii) Sem prejuízo da possibilidade da ANTT demandar a 
comprovação da execução de outras atividades constantes no 
Escopo, nos Parâmetros Técnicos e nos Parâmetros de 
Desempenho previsto PER, o recebimento das obras e serviços 
de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário descritos no 
PER nos itens 3.2.1 .l, 3.2.1.2 (apenas as vias marginais) e 3.2.2 
será atestado por meio da comprovação de atendimento dos 
seguintes Parâmetros de Desempenho: 

(a) Ausência total de flechas nas trilhas de roda medidas sob 
corda de 1,20 m; 

(b) Irregularidade longitudinal máxima de 2,s mlkm; 

(c) Ausência de defeitos de alçamento de placa, fissura de 
canto, placa dividida (rompida), escalonamento ou degrau, 
placa bailarina, quebras localizadas ou passagem de nível 
com grau de severidade classificado como alto; 

(d) Deflexão característica (Dc) máxima de 50 x 1 0 - ~  mm; 

(e) Ausência total de sinalização horizontal com índice de 
retrorrefletância menor que 130 mcd/lx/m2 em 100% do 
trecho; 

(f) Ausência de sinalização vertical e aérea com índice de 
retrorrefletância inferior ao especificado na NBR 14.644, 
sendo o índice mínimo de 85% do valor inicial para as 
películas das placas para 100% das placas da Rodovia. 

(iii) As obras e serviços da Frente de Serviços Operacionais 
deverão estar concluídos e em operação conforme os 
Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos nos 
prazos e condições estabelecidas no PER incluindo os trechos 
com obras em andamento pelo DNIT indicadas no Apêndice D do 
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10.3.2 A licença de instalação prevista na subcláusula 5.2.1 será disponibilizada a 
Concessionária em prazo compatível para o atendimento das metas 
anuais de duplicação previstas no item 3.2.1 .l. do PER, de acordo com as 
seguintes condições. 

(i) A licença de instalação necessária ao cumprimento da primeira 
meta anual das Obras de Ampliaqão de Capacidade e 
Melhorias prevista no item 3.2.1 do PER será disponibilizada a 
Concessionária em até 12 (doze) meses contados da Data da 
Assunção. 

(a) Para o cálculo da extensão equivalente ao cumprimento da 
primeira meta anual das Obras de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias prevista no item 3.2.1 do PER será 
descontada a extensão passível de enquadramento no art. 
8" inciso III da Portaria n"88/MT/MMA, nos termos da 
subcláusula 5.1 .l (i)(a). 

(b) A não obtenção da licença de instalação no prazo previsto na 
subcláusula 10.3.2 (i) para os 10% (dez por cento) das Obras 
de Ampliação de Capacidade e Melhorias ensejará a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma 
prevista na subcláusula 22.5. 

(c) Após o início da cobrança da Tarifa de Pedágio, o 
desatendimento da meta de duplicação de cada ano prevista 
no item 3.2.1 .I. do PER, por força da ausência de obtenção 
da licença de instalação, não acarretará responsabilização da 
Concessionária, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro mediante aplicação automática do 
Desconto de Reequilíbrio previsto na subcláusula 22.6 
deste Contrato. 

10.3.3 AS Obras obrigatórias em Trechos Urbanos previstas no PER deverão 
ser integralmente implantadas pela Concessionária, conforme indicado no 
PER. 

(i) Caso a Concessionária demonstre a ANTT que as Obras 
obrigatórias em Trechos Urbanos demandarão uma extensão 
maior ou menor do que a indicada no PEW, deverá ser observado 
o procedimento e as regras previstos na cláusula 22.5 - Fluxo de 
Caixa Marginal e, ainda, as seguintes regras: 

(a) Nos termos do item 22.5, no que tange aos dispêndios 
marginais, deverão ser estimados os investimentos 
necessários para a implantação da totalidade do contorno, 
excetuados os custos de desapropriação que seguirão a 
regra prevista na cláusula 9.1.3(i); 

(b) Uma vez aprovada a estimativa de investimentos pela ANTT, 
será calculado o valor médio por km de contorno, 
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independentemente das características geológicas, das 
melhorias de cada trecho e demais aspectos das obras; 

(c) Caso a extensão do contorno urbano seja maior do que a 
indicada no PER, a Concessionária terá direito ao 
reequilíbrio econômico-financeiro em relação a extensão que 
ultrapassar aquela inicialmente prevista no PER, observado o 
valor médio por km. 

(d) Caso a extensão do contorno urbano seja menor do que a 
indicada no PER, o Poder Concedente terá direito ao 
reequilíbrio econômico-financeiro em relação a extensão que 
for menor do que a inicialmente prevista no PER, observado 
o valor médio por km. 

(e) Para os contornos urbanos em que haja a necessidade de 
implantação de Obras de Arte Especiais, a extensão e os 
custos de tais Obras de Arte Especiais serão considerados 
para fins de reequilíbrio seguindo o procedimento da cláusula 
22.5, sem prejuízo da aplicação das regras dos itens (a), (b), 
(c) e (d) quanto ao trecho do contorno urbano que não 
apresente Obras de Arte Especiais. 

10.3.4 Na hipótese de a Concessionária não concluir as obras ou não 
disponibilizar os serviços, a ANTT aplicará as penalidades previstas neste 
Contrato, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro, mediante aplicação automática do Desconto de Reequilíbrio 
previsto na subcláusula 22.6 deste Contrato. 

10.4 Obras de Manutenção de Nível de Serviço 

10.4.1 AS obras condicionadas ao volume de tráfego são aquelas constantes do 
item Obras de Manutenção de Nível de Serviço - Obras de Capacidade 
condicionadas ao volume de tráfego, do PER, e correspondem as obras 
e serviços de ampliação da capacidade do Sistema Rodoviário cuja 
execução dependerá do volume de tráfego, na forma deste Contrato e do 
PER. 

(i) As obras condicionadas de cada um dos subtrechos do Sistema 
Rodoviário descritos no PER deverão estar concluídas até 12 
(doze) meses contados da data em que for verificado que o 
VDMA - Equivalente móvel do respectivo subtrecho atingiu o 
volume de veículos indicado na tabela constante do PER. 

(ii) As obras condicionadas ao volume de tráfego não serão 
executadas pela Concessionária caso o VDMA - Equivalente 
móvel do respectivo subtrecho atinja o volume de veículos 
indicado na tabela constante do PER após o 25"vigésimo 
quinto) ano de vigência do Contrato. 

10.4.2 AS obras condicionadas a velocidade média da rodovia na proximidade de 
dispositivos de interconexão são aquelas constantes do item Obras de 
Manutenção de Nível de Servi90 - Obras de Fluidez e Conforto e 
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correspondem as obras a serem propostas pela Concessionária para 
reestabelecer a velocidade média indicada. 

10.5 Obras 

10.5.1 

As demais obras de manutenção do nível do serviço são aquelas 
constantes do item Obras de Manutenção de Nível de Serviço - Obras 
de Melhoria, e correspondem as obras e serviços de melhoria e 
manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, cuja execução 
dependerá da solicitação da ANTT, devendo ser observados os prazos e 
procedimentos previstos no PER. 

O não cumprimento das obrigações das subcláusulas anteriores sujeitará a 
Concessionária a aplicação das penalidades previstas neste Contrato, 
sem prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro mediante 
aplicação automática do Desconto de Reequilíbrio previsto na 
subcláusula 22.6 deste Contrato. 

O recebimento das Obras de Manutenção de Nível de Serviço Serviço - 
Obras de Capacidade condicionadas ao volume de tráfego, será 
realizado na forma prevista nas subcláusulas 10.3.1 (i) e 10.3.1 (ii). 

executadas pelo DNIT 

A execução das obras listadas no Apêndice D do PER são de 
responsabilidade do DNIT, sendo transferidas a Concessionária, 
juntamente com os demais bens integrantes do respectivo subtrecho, após 
sua conclusão total ou parcial. 

Caso a Concessionária seja instada a realizar as obras listadas no 
Apêndice D do PER, total ou parcialmente, o equilíbrio econômico- 
financeiro do Contrato será recomposto de acordo com os termos das 
subcláusulas 22.3.1 (ii) e 22.5. 

A Concessionária poderá acompanhar a execução de cada etapa 
construtiva das obras de que trata a subcláusula 10.5.1, ocasião em que 
todas as inconsistências entre a obra e seus projetos deverão ser 
comunicadas a ANTT. 

Quando da transferência total ou parcial das obras de que trata a 
subcláusula 10.5.1, a Concessionária, esta terá 30 (trinta) dias para 
encaminhar a ANTT documento de recebimento provisório, onde deverão 
ser apontadas: 

(i) Todas as inconsistências entre a obra e seu projeto; 

(ii) Todas as inconsistências observadas em relação ao atendimento 
dos seguintes Parâmetros de Desempenho: 

(a) Irregularidade longitudinal máxima exigida no item 3.1.1 do 
PER para o 60" (sexagésimo) mês da Concessão. 

(b) Deflexão característica (Dc) exigida no item 3.1.1 do PER 
para o 60~sexagésimo) mês da Concessão. 

Observado o prazo definido na subcláusla 10.5.4, caso não verifique as 
inconsistências indicadas na mesma subcláusula, a Concessionária 
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encaminhará a ANTT documento de recebimento definitivo das obras de 
que trata a subcláusula 10.5.1, condição para transferência dos bens a 
Concessionária. 

(i) O documento de recebimento definitivo deverá conter também 
a relação dos Parâmetros de Desempenho previstos no PER 
não atendidos pelas obras de que trata a subcláusula 10.5.1 (a 
exceção dos Parâmetros de Desempenho previstos na 
subcláusula 10.5.4 e na Frente de Serviços Operacionais do 
PER), assim como o orçamento dos serviços necessários a sua 
adequação. 

10.5.6 Será obrigação da Concessionária a adequação dos demais 
Parâmetros de Desempenho dos bens recebidos em definitivo do DNIT, 
que não os previstos em 10.5.4, sendo que o os itens dos Parâmetros de 
Desempenho a serem adequados, assim como seu valor serão 
aprovados pela ANTT em até 60 (sessenta) dias contados da data de 
recebimento do documento previsto na subcláusula 10.5.4, sendo assistido 
à Concessionária prazo compatível para sua execução. 

(i) O não atendimento ao prazo para adequação dos Parâmetros 
de Desempenho das obras recebidas do DNIT pela 
Concessionária acarretará na aplicação do Desconto de 
Reequilíbrio, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
no Contrato. 

10.5.7 Durante o prazo de responsabilidade previsto em lei, vícios construtivos 
observados em bens transferidos a Concessionária, ainda que não 
constatados por ocasião dos eventos previstos nas subcláusulas 10.5.3 e 
10.5.4, serão comunicados a ANTT. 

(i) No prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento 
da comunicação da Concessionária, a ANTT deverá determinar 
as medidas que serão adotadas para saneamento dos vícios 
construtivos observados nos bens transferidos a 
Concessionária. 

10.5.8 Nos termos da subcláusula 10.3.1 (iii), a Concessionária será responsável 
pela implantação das obras e serviços da Frente de Serviços 
Operacionais nos subtrechos em obras pelo DNIT, desde a Data de 
Assunção, devendo observar todos os Parâmetros de Desempenho, 
Parâmetros Técnicos e os prazos e condições estabelecidos no PER para 
a Frente de Serviços Operacionais. 

(i) Nos termos da subcláusula 10.5.6, após a transferência dos 
subtrechos em definitivo para a Concessionária, todas as 
demais obrigações previstas no Contrato, no PER e nos demais 
Anexos deverão ser integralmente cumpridas pela 
Concessionária, ressalvando-se os prazos fixados para 
adequação dos demais Parâmetros de Desempenho. 

&Y 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388213.



10.6 Comprovação a ANTT 

10.6.1 Para o atendimento do PER, a Concessionária deverá comprovar a 
ANTT : 

(i) a conclusão de cada uma das obras nos respectivos cronogramas, 
observado o previsto nas subcláusulas 10.3.1 (i) e 10.3.1 (ii); 

(ii) o cumprimento do Escopo, dos Parâmetros de Desempenho e 
dos Parâmetros Técnicos mínimos; e, 

(iii) entrega do projeto "as built" de cada intervenção executada. 

11 Declarações 

11.1 A Concessionária declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informações 
necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais. 

11.2 A Concessionária não será de qualquer maneira liberada de suas obrigações 
contratuais, tampouco terá direito a ser indenizada pelo Poder Concedente, em 
razão de qualquer informação incorreta ou insuficiente, seja obtida por meio da 
ANTT, da União ou qualquer outra fonte, reconhecendo que era sua a incumbência 
de fazer seus próprios levantamentos para verificar a adequação e a precisão de 
qualquer informação que lhe foi fornecida. 

12 Garantia de Execução do Contrato 

12.1 A Concessionária deverá manter, em favor da ANTT, como garantia do fiel 
cumprimento das obrigações contratuais, a Garantia de Execução do Contrato nos 
montantes indicados na tabela abaixo: 

12.1.1 A redução do valor da Garantia de Execução do Contrato está 
condicionada ao cumprimento das metas de duplicação da rodovia 
descritas no PER. 

Meta de duplicação 

Até o atendimento da meta total 
de duplicação prevista no item 
3.2.1 . I .  do PER 

Do atendimento da meta total de 
duplicação prevista no item 
3.2.1 .I.  do PER até o 30"no 

12.1.2 Caso as obras de duplicação da rodovia descritas no Anexo 2 deste 
Contrato não sejam concluídas, o valor da Garantia de Execução do 
Contrato definido deverá manter-se inalterado até a entrega definitiva das 
respectivas obras de duplicação. 

Valor 

R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco 
milhões de reais) 

R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de 
reais) 

12.1.3 A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente, com o 
mesmo índice de reajuste da Tarifa Básica de Pedágio. 

(i) O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do Sistema 
Rodoviário pela Concessionária. 
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12.2 A Concessionária permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações 
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, 
independentemente da utilização da Garantia de Execução do Contrato. 

12.3 A Garantia de Execução do Contrato, a critério da Concessionária, poderá ser 
prestada em uma das seguintes modalidades: 

12.3.1 caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 

12.3.2 fiança bancária, na forma do modelo que integra o Anexo 3; ou 

12.3.3 seguro-garantia cuja apólice deve observar, no mínimo, o conteúdo do 
Anexo 4. 

12.4 As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 
1 (um) ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira responsabilidade da 
Concessionária mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o 
Prazo da Concessão, devendo para tanto promover as renovações e atualizações 
que forem necessárias com o mínimo de 30 (trinta) dias antes do vencimento das 
garantias. 

12.4.1 Qualquer modificação no conteúdo da carta de fiança ou no seguro- 
garantia deve ser previamente submetida a aprovação da ANTT. 

12.4.2 A Concessionária deverá encaminhar a ANTT, na forma da 
regulamentação vigente, documento comprobatório de que as cartas de 
fiança bancária ou apólices dos seguros-garantia foram renovadas e 
tiveram seus valores reajustados na forma da subcláusula 12.1.3(i). 

12.5 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Contrato e na regulamentação 
vigente, a Garantia de Execução do Contrato poderá ser utilizada nos seguintes 
casos: 

12.5.1 quando a Concessionária não realizar as obrigações de investimentos 
previstas no PER ou as intervenções necessárias ao atendimento dos 
Parâmetros de Desempenho, dos Parametros Técnicos, ou executá-las 
em desconformidade com o estabelecido; 

12.5.2 quando a Concessionária não proceder ao pagamento das multas que lhe 
forem aplicadas, na forma do Contrato e de regulamentos da ANTT; 

12.5.3 nos casos de devolução de Bens Reversíveis em desconformidade com 
as exigências estabelecidas no Contrato, incluindo, mas não se limitando, 
ao cumprimento do PER, dos Parâmetros de Desempenho e do plano de 
ação e demais exigências estabelecidas pela ANTT, em decorrência do 
disposto na subcláusula 15.7; ou 

12.5.4 quando a Concessionária não efetuar, no prazo devido, o pagamento da 
verba de fiscalização, conforme previsto na subcláusula 15.9 abaixo, bem 
como de quaisquer indenizações ou outras obrigações pecuniárias de 
responsabilidade da Concessionária, relacionadas a Concessão. 

12.6 A Garantia de Execução do Contrato também poderá ser executada sempre que a 
Concessionária não adotar providências para sanar inadimplemento de obrigação 
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legal, contratual ou regulamentar, sem qualquer outra formalidade além do envio de 
notificação pela ANTT, na forma da regulamentação vigente, o que não eximirá a 
Concessionária das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo Contrato. 

12.7 Sempre que a ANTT utilizar a Garantia de Execução do Contrato, a 
Concessionária deverá proceder a reposição do seu montante integral, no prazo de 
10 (dez) dias Úteis a contar da data de sua utilização, sendo que, durante este 
prazo, a Concessionária não estará eximida das responsabilidades que lhe são 
atribuídas pelo Contrato. 

13 Direitos e Obrigações dos Usuários 

13.1 Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, regulamentos da 
ANTT e em outros diplomas legais aplicáveis, são direitos e obrigações dos usuários 
do Sistema Rodoviário: 

(i) obter e utilizar os serviços relacionados a Concessão, observadas as 
normas do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e da ANTT; 

(i i) receber da ANTT e da Concessionária informações para o uso correto do 
serviço prestado pela Concessionária e para a defesa de interesses 
individuais ou coletivos: 

(iii) levar ao conhecimento da ANTT e da Concessionária as irregularidades 
de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

(iv) comunicar as autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 
Concessionária na prestação do serviço; e 

(V) pagar a Tarifa de Pedágio. 

14 Prestação de Informações 

14.1 No Prazo da Concessão, e sem prejuízo das demais obrigações de prestar as 
informações estabelecidas no Contrato, no PER ou na legislação aplicável, a 
Concessionária deverá: 

14.1.1 dar conhecimento imediato a ANTT de todo e qualquer fato que altere de 
modo relevante o normal desenvolvimento da Concessão, apresentando, 
por escrito e no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência, 
relatório detalhado sobre esse fato, incluindo, se for o caso, pareceres 
técnicos, com as medidas tomadas para sanar o problema; 

14.1.2 apresentar a ANTT, no prazo por ela estabelecido, informações adicionais 
ou complementares que esta venha formalmente a solicitar; 

14.1.3 apresentar a ANTT, na periodicidade por ela estabelecida, relatório com 
informações detalhadas sobre: 

(i) as estatísticas de tráfego e acidentes, com análise de pontos 
críticos e medidas saneadoras implementadas ou a serem 
implementadas; 

(ii) o estado de conservação do Sistema Rodoviário; 
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(iii) a qualidade ambienta1 ao longo do Sistema Rodoviário, bem como 
impactos ambientais decorrentes da execução das obras e dos 
serviços previstos no Contrato; 

(iv) a execução das obras e dos serviços da Concessão; 

(v) o desempenho de suas atividades, especificando, dentre outros, a 
forma de realização das obras e da prestação dos serviços 
relacionados ao objeto do Contrato, os resultados da exploração 
do Sistema Rodoviário, bem como a programação e execução 
financeira; e 

(vi) os Bens da Concessão, inclusive os Bens Reversíveis a ANTT, 
no que concerne a descrição do seu estado, valor, bem como seu 
efetivo controle durante todo o período de exploração, conforme ato 
normativo regulamentador; 

14.1.4 apresentar a ANTT, trimestralmente, balancete contábil nos termos da 
regulamentação da ANTT e suas demonstrações financeiras completas 
correspondentes ao trimestre anterior, devendo publicá-las no DOU e em 
jornal de grande circulação; 

14.1.5 apresentar a ANTT, conforme resolução específica, e publicar no DOU e 
em jornal de grande circulação as Demonstrações Financeiras Anuais 
completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria independente, 
de acordo com as normas de contabilidade brasileiras elou regulamentação 
da ANTT, com destaque para as seguintes informações, relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior: 

(i) detalhamento das transações com Partes Relacionadas; 

(ii) depreciação e amortização de ativos; 

(iii) provisão para contingências (civeis, trabalhistas, previdenciárias, 

tributárias, ambientais ou administrativas); 

(iv) relatório da administração; 

(v) relatório dos auditores externos e, se houver, do conselho fiscal; 

(vi) declaração da Concessionária contendo o valor do seu capital 
social integralizado e as alterações na sua composição 
societária: e 

(vii) operações com derivativos ou outro instrumento financeiro 
lastreado em índices ou taxas. 

14.1.6 manter cadastro atualizado dos responsáveis técnicos pelos projetos, as 
obras realizadas e os serviços prestados durante o Prazo da Concessão; 
e 

14.1.7 divulgar em seu sítio eletrônico as seguintes informações durante todo o 
Prazo da Concessão: Q! 
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(a) Tarifas de Pedágio vigentes em P1 a P9, assim como o montante 
alterado da tarifa em decorrência da aplicação do Fator D e o 
histórico de tarifas anteriores e as respectivas datas de vigência; 

(b) estatísticas mensais de acidentes, durante a Concessão, incluindo 
a identificação do local e causa (quando fornecida pela Polícia 
Rodoviária Federal), bem como as providências adotadas para 
redução da incidência conforme previsto no PER; 

(c) condições de tráfego por subtrechos, atualizados diariamente e com 
orientações aos usuários; e 

(d) estatísticas mensais de movimentação de veículos, por tipo de 
veículo (motocicleta, carro de passeio, caminhão e Ônibus), em P1 
a P9. 

14.2 A Concessionária deverá realizar o monitoramento permanente do tráfego - 
incluindo contagens volumétricas, medições e demais procedimentos estabelecidos 
no PER nos locais do Sistema Rodoviário necessários a: 

(i) apuração do cumprimento de suas obrigações; 

(ii) verificação da obrigação de realizar obras de ampliação de 
capacidade condicionadas ao volume de tráfego referida na 
subcláusula 10.4; 

(iii) avaliação dos Indicadores de ocupação da pista estipulados no 
Anexo 7; 

(iv) verificação do nível de ocorrência de acidentes conforme os 
critérios do PER e do Anexo 7; e 

(v) verificação da necessidade de executar melhorias em dispositivos 
de interconexão nos termos do PER. 

14.3 0 s  relatórios, documentos e informações previstos nesta cláusula deverão integrar 
banco de dados, em base eletrônica, conforme padrão mínimo determinado pela 
ANTT. 

14.3.1 A ANTT será assegurado o acesso irrestrito e em tempo real ao banco de 
dados referido nesta subcláusula. 

14.3.2 AS informações atualizadas provenientes do monitoramento permanente de 
tráfego, referido na subcláusula 14.2, notadamente o VDMA-Equivalente 
móvel dos subtrechos sujeitos a ampliação de capacidade condicionada ao 
volume de tráfego, deverão ser disponibilizadas para a ANTT em tempo 
real por intermédio de sítio eletrônico exclusivo. 

14.4 A Concessionária deverá obedecer as regras constantes da Cartilha de 
Governança Corporativa da CVM e adotar o Elenco de Contas, as Demonstrações 
Financeiras padronizadas e as diretrizes constantes do Manual de Contabilidade do 
Serviço Público de Exploração da Infraestrutura Rodoviária Federal Concedida para 
o registro da escrituração contábil de suas operações. 
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14.5 Incumbe a Concessionária informar as autoridades quaisquer atos ou fatos ilegais 
ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das atividades objeto da 
Concessão. 

14.6 É obrigação da Concessionária manter um SAC com estrutura mínima para 
suportar as demandas dos usuários, nos termos da resolução específica da ANTT. 

14.7 A Concessionária fica obrigada a disponibilizar a EPL, sempre que requisitada, as 
informações e dados necessários para subsidiar o planejamento da logística e dos 
transportes no País, independentemente do fornecimento das referidas informações 
elou dados a outros órgãos ou entidades públicas. 

14.8 A Concessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
tributários e comerciais resultante da execução deste contrato. 

15 Fiscalização pela ANTT e Segurança no Trânsito 

15.1 0 s  poderes de fiscalização da execução do Contrato serão exercidos pela ANTT, 
diretamente ou mediante convênio, que terá, no exercício de suas atribuições, livre 
acesso, em qualquer época, aos dados relativos a administração, a contabilidade e 
aos recursos técnicos, econômicos e financeiros pertinentes a Concessão, assim 
como aos Bens da Concessão. 

15.2 Os órgãos de fiscalização e controle da ANTT são responsáveis pela supervisão, 
pela inspeção e pela auditoria do Contrato, bem como pela avaliação do 
desempenho da Concessionária, que poderão ser realizadas a qualquer tempo. 

15.3 As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações previstas 
serão imediatamente aplicáveis e vincularão a Concessionária, sem prejuízo do 

recurso eventualmente cabível. 

15.4 A fiscalização da ANTT anotará em termo próprio para o registro de ocorrências, as 
ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente a 
Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados. 

15.4.1 A não regularização das faltas ou defeitos indicados no termo próprio para 
o registro de ocorrências, nos prazos regulamentares, configura infração 
contratual e ensejará a lavratura de auto de infração, sem prejuízo do 
Desconto de Reequilíbrio eventualmente devido em virtude do 
descumprimento dos indicadores, avaliado na forma do Anexo 5. 

15.4.2 A violação pela Concessionária de preceito legal, contratual ou de 
resolução da ANTT implicará na lavratura do devido auto de infração, na 
forma regulamentar. 

15.4.3 Caso a Concessionária não cumpra determinações da ANTT no âmbito 
da fiscalização, assistirá a esta a faculdade de proceder a correção da 
situação, diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por 
conta da Concessionária. 

15.5 A Concessionária será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, as obras e serviços pertinentes a Concessão em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de 
materiais empregados, nos prazos que forem fixados pela ANTT. 
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15.5.1 A ANTT poderá exigir que a Concessionária apresente um plano de ação 
visando reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra ou 
serviço prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente a 
Concessão, em prazo a ser estabelecido pela ANTT. 

15.6 A ANTT vistoriará periodicamente o Sistema Rodoviário, para fins de verificar seu 
constante estado, de forma a garantir que estará nas condições adequadas e 
previstas no Contrato e no PER quando de sua reversão ao Poder Público. 

15.7 A ANTT realizará, até 1 (um) ano antes do encerramento do Prazo da Concessão, 
uma fiscalização detalhada específica para: 

15.7.1 avaliar a condição dos Bens Reversíveis, inclusive em relação ao 
cumprimento dos Parâmetros de Desempenho definidos no PER; e 

15.7.2 avaliar a condição do pavimento de cada um dos subtrechos do Sistema 
Rodoviário, a fim de determinar se os Parâmetros de Desempenho estão 
sendo mantidos. 

15.8 Recebidas as notificações expedidas pela ANTT, a Concessionária poderá exercer 
o direito de defesa na forma da regulamentação vigente. 

15.9 Verba de Fiscalização 

15.9.1 A Concessionária deverá recolher a ANTT, ao longo de todo o Prazo da 
Concessão, a verba de fiscalização que será destinada a cobertura de 
despesas com a fiscalização da Concessão, tendo início no primeiro mês 
após a Data de Assunção. 

(i) O valor anual a título de verba de fiscalização consistirá num 
montante de R$ 6.234.788,OO (seis milhões, duzentos e trinta e 
quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais). 

(a) A verba de fiscalização será reajustada anualmente, com o 
mesmo índice de reajuste da Tarifa de Pedágio. 

(b) O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do 
Sistema Rodoviário pela Concessionária. 

15.9.2 A verba anual de fiscalização será distribuída em 12 (doze) parcelas 
mensais de mesmo valor e recolhida a conta da ANTT até o 5' (quinto) dia 
útil do mês subsequente ao vencido. 

15.9.3 É vedada ao longo de todo o período do Contrato a utilização da verba de 
fiscalização para qualquer tipo de compensação em reajustes ou revisões 
do Contrato. 

15.1 0 Segurança no Trânsito 

15.10.1 A Concessionária deverá disponibilizar a ANTT, ao longo de todo o Prazo 
da Concessão, a partir do primeiro mês após a Data de Assunção, verba 
anual para segurança no trânsito, destinada exclusivamente ao custeio de 
programas relacionados a prevenção de acidentes, educação no trânsito, 
comunicação e aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. 
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(i) A verba para segurança no trânsito será no montante anual de 
R$ 1.582.618,OO (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, 
seiscentos e dezoito reais) que será reajustado anualmente, com 
o mesmo índice de reajuste da Tarifa de Pedágio. 

(a) O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do 
Sistema Rodoviário pela Concessionária. 

(ii) A ANTT indicará a forma e oportunidade em que a Concessionária 
disponibilizará a referida verba anual para segurança no trânsito, 
que poderá compor fundo com recursos provenientes das 
concessões de rodovias federais sob a responsabilidade da ANTT, 
poderá ser aplicada diretamente em bens e serviços relacionados 
ao Sistema Rodoviário ou poderá reverter em favor da modicidade 
tarifária. 

16 Recursos para Desenvolvimento Tecnológico - RDT 

161.1 Durante todo o período da Concessão, a partir do primeiro mês após a 
Data de Assunção, a Concessionária deverá, anualmente, destinar R$ 
1.039.131 ,O0 (um milhão, trinta e nove mil, cento e trinta e um reais) a 
projetos e estudos que visem ao desenvolvimento tecnológico, de acordo 
com a regulamentação da ANTT. 

16.1.2 0 s  Recursos para Desenvolvimento Tecnológico serão corrigidos com o 
mesmo índice de reajuste da Tarifa Básica de Pedágio. 

(i) O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do Sistema 
Rodoviário pela Concessionária. 

16.1.3 0 s  recursos de que trata a subcláusula 16.1.1, quando não utilizados para 
os fins a que se destinam no exercício, poderão ser revertidos para a 
modicidade tarifária por ocasião das Revisões Ordinárias, conforme 
previsto na regulamentação da ANTT. 

16.1.4 OS produtos e estudos decorrentes da aplicação dos Recursos para 
Desenvolvimento Tecnológico serão de propriedade da ANTT. 

17 Remuneração 

17.1 Remuneração 

17.1.1 A principal fonte de receita da Concessionária advirá do recebimento da 
Tarifa de Pedágio, das Receitas Extraordinárias e das respectivas 
receitas financeiras delas decorrentes. 

18 Tarifa de Pedágio 

18.1 Início da Cobrança 

18.1.1 A cobrança da Tarifa de Pedágio somente poderá ter início, em qualquer 
das praças de pedágio, após a conclusão dos Trabalhos Iniciais no 
Sistema Rodoviário, a implantação de 10% (dez por cento) da extensão 
total das obras de duplicação previstas no PER, a implantação de praça de 
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pedágio e o cumprimento, pela Concessionária, do disposto na 
subcláusula 24.2.2, bem como da entrega do programa de redução de 
acidentes e do cadastro do passivo ambiental. 

(i) A conclusão dos Trabalhos Iniciais de acordo com o 
estabelecido no PER será atestada, mediante solicitação prévia 
da Concessionária, através de Termo de Vistoria emitido pela 
ANTT em até 30 (trinta) dias da data de recebimento da sua 
solicitação. 

(ii) A conclusão das referidas obras de duplicação de acordo com o 
estabelecido no PER e neste Contrato será atestada na forma 
prevista nas subcláusulas 10.3.l(i) e 10.3.l(ii), mediante 
solicitação prévia da Concessionária, através de Termo de 
Vistoria emitido pela ANTT em até 30 (trinta) dias da data de 
recebimento da sua solicitação. 

(iii) A implantação das praças de pedágio de acordo com o 
estabelecido no PER será atestada, mediante solicitação prévia 
da Concessionária, através de Termo de Vistoria emitido pela 
ANTT em até 30 (trinta) dias da data de recebimento da sua 
solicitação. 

18.1.2 Após atendido o exposto na subcláusula 18.1.1, a ANTT expedirá, em até 
10 (dez) dias, a resolução de autorização para o início da cobrança da 
Tarifa de Pedágio para as praças de pedágio indicadas pela 
Concessionária. 

18.1.3 Na hipótese de as obras e serviços descritos na subcláusula 18.1.1 não 
atenderem ao estabelecido no PER elou apresentaram vícios, defeitos ou 
incorreções, a ANTT notificará a Concessionária, indicando as exigências 
a serem cumpridas e prazo compatível para sua execução. 

18.1.4 A Concessionária iniciará a cobrança da Tarifa de Pedágio em 10 (dez) 
dias a contar da data de expedição da resolução de que trata a subcláusula 
18.1.2. Durante esse período, a Concessionária dará ampla divulgação da 
data de início da cobrança da Tarifa de Pedágio, seus valores, o processo 
de pesagem de veículos e outras informações pertinentes, inclusive sobre 
o sistema de atendimento ao usuário. 

18.1.5 Se cumpridas as exigências, a cobrança da Tarifa de Pedágio poderá ser 
autorizada anteriormente ao prazo estabelecido no PER, ficando a 
Concessionária com os ganhos decorrentes da antecipação do 
recebimento das receitas tarifárias. 

18.2 Sistema Tarifário 

18.2.1 A Concessionária deverá organizar a cobrança da Tarifa de Pedágio nos 
termos do sistema de arrecadação de pedágio previsto no PER, 
implementando-o com a maior eficiência gerencial possível, de modo a 
provocar o mínimo de desconforto e perda de tempo para os usuários do 
Sistema Rodoviário. ,a 
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18.2.2 Com o objetivo de manter a adequada fluidez do trânsito e propiciar maior 
comodidade aos usuários, os valores das Tarifas de Pedágio serão 
arredondados, observados os termos da subcláusula 18.3.4. 

18.2.3 É vedado ao Poder Concedente, no curso do Contrato, estabelecer 
privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de usuários do 
Sistema Rodoviário, exceto se no cumprimento de lei, observado o 
disposto no artigo 35 da Lei nq.074195. 

18.2.4 Terão trânsito livre no Sistema Rodoviário e ficam, portanto, isentos do 
pagamento de Tarifa de Pedágio, os veículos oficiais, devidamente 
identificados, assim entendidos aqueles que estejam a serviço da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, seus respectivos órgãos, 
departamentos, autarquias ou fundações públicas, bem como os veículos 
de Corpo Diplomático. 

18.2.5 A Concessionária, por seu único e exclusivo critério e responsabilidade, 
poderá conceder descontos tarifários, bem como arredondamentos de 
Tarifa de Pedágio, em favor do usuário, visando facilitar o troco, bem como 
realizar promoções tarifárias, inclusive procedendo a reduções sazonais 
em dias e horas de baixa demanda, não podendo requerer o 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato caso este 
venha a ser rompido em decorrência dessa prática de promoções e 

descontos tarifários. 

18.2.6 As Tarifas de Pedágio são diferenciadas por categoria de veículos, em 
razão do número de eixos e da rodagem. Para efeito de contagem do 
número de eixos dos veículos, será considerado o número de eixos do 
veículo, independentemente de serem suspensos ou não, adotando-se os 
Multiplicadores da Tarifa constantes da tabela abaixo: 

n 

Multiplicador 
da Tarifa 

1 ,o 

2,o 

1,5 

3,O 

2,O 

4,O 

Rodagem 

Simples 

Dupla 

Simples 

Dupla 

Simples 

Dupla 

Número 
de eixos 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

Categoria 

4 

6 

Tipos de veículos 

Automóvel, caminhonete e 
furgão 

Caminhão leve, ônibus, 
caminhão-trator e furgão 

Automóvel e caminhonete com 
semirreboque 

Caminhão, caminhão-trator, 
caminhão-trator com 
semirreboque e ônibus 

Automóvel e caminhonete com 
reboque 

Caminhão com reboque, 
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18.2.7 Para os veículos com mais de 6 (seis) eixos, será adotado o Multiplicador 
de Tarifa equivalente a categoria 8, acrescido do resultado da multiplicação 
entre: (i) o Multiplicador de Tarifa correspondente a Categoria 1 e (ii) o 
número de eixos do veículo que excederem a 6 (seis) eixos. Para efeito de 
contagem do número de eixos do veículo será considerado o número de 
eixos do veículo, independentemente de serem suspensos ou não. 

Categoria 

7 

8 

O 

18.2.8 A Tarifa de Pedágio para cada categoria de veículo em cada uma das 
praças de pedágio será resultante do produto entre (i) a Tarifa de Pedágio 
reajustada e arredondada para a categoria 1 e (ii) o respectivo 
Multiplicador da Tarifa, estipulado na subcláusula 18.2.6. 

18.2.9 O valor da Tarifa Básica de Pedágio da Proposta vencedora é de R$ 
0,02638 (dois mil, seiscentos e trinta e oito centésimos de milésimos de 
real), estando sujeito a alterações com as revisões indicadas nas 
subcláusulas 18.4 e 18.5. 

Tipos de veículos 

caminhão-trator com semi- 
reboque 

Caminhão com reboque, 
caminhão-trator com semi- 
reboque 

Caminhão com reboque, 
caminhão-trator com semi- 
reboque 

Motocicletas, motonetas e 
bicicletas moto 

Veículos oficiais e do Corpo 
Diplomático 

1 8.3 Reajustes da Tarifa de Pedágio 

18.3.1 A Tarifa de Pedágio terá o seu primeiro reajuste contratual na data do 
ínicio da cobrança de pedágio, ainda que se inicie nas condições previstas 
na subcláusula 18.1 .S. 

Número 
de eixos 

5 

6 

2 

18.3.2 A data-base para os reajustes seguintes da Tarifa de Pedágio será a data 
do primeiro reajuste, de forma que nos anos posteriores os reajustes da 
Tarifa de Pedágio serão realizados sempre no mesmo dia e mês em que 
foi realizado o primeiro reajuste. 

18.3.3 A Tarifa de Pedágio será reajustada anualmente para incorporar a 
variação do IPCA, devendo ser calculada, para a categoria 1, pela seguinte 

Rodagem 

Dupla 

Dupla 

Simples 

fórmula: 

3 

Multiplicador 
da Tarifa 

5,O 

6,O 

0,5 
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Tarifa de Tarifa Básica x (1 - D - Q )  )( (IRT - )o + C 
Pedágioi = TCP de Pedágio 

Onde: 

Tarifa de Pedágio (i): tarifa de pedágio a ser efetivamente cobrada dos 
usuários, definida na cláusula 1 -1.1 do Contrato. 

TCP: Trecho de Cobertura da Praça, de acordo com a seguinte tabela: 

Tarifa Básica de Pedágio: equivale ao valor indicado na Proposta, definida 
na cláusula 1.1.1 (xlv) do Contrato. 

D: Fator D, conforme definido na cláusula 1.1.1 (xx)(xlv) do Contrato. 

Q: Fator Q, conforme definido na cláusula 1.1.1 (xxi)(xx)(xlv) do Contrato. 

IRT: índice de reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa 
de Pedágio, conforme definido na cláusula 1.1.1 (xxvii)(xlv) do Contrato. 

X: Fator X, conforme definido na cláusula 1.1.1 (xxii)(xlv) do Contrato. 

C: Fator C, conforme definido na cláusula 1.1.1 (xix)(xlv) do Contrato. 

(i) A alteração da localização das praças de pedágio não acarretará 
alteração nos multiplicadores do Trecho de Cobertura das 
Praças. 

18.3.4 A Tarifa de Pedágio a ser praticada na categoria 1 será arredondada para 
múltiplos de 10 (dez) centavos de real e será obtida mediante a aplicação 
do seguinte critério de arredondamento: 

(i) quando a segunda casa decimal for menor do que cinco, arredonda- 
se para baixo esta casa; 
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(ii) quando a segunda casa decimal for igual ou superior a cinco, 
arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente 
superior. 

18.3.5 OS efeitos econômicos decorrentes do arredondamento serão 
considerados na revisão ordinária subsequente, mediante aplicação da 
metodologia do Fator C. 

18.3.6 O valor da Tarifa de Pedágio será autorizado mediante publicação de 
resolução específica da ANTT no DOU. 

18.3.7 A partir do 5"quinto) dia a contar da data-base do reajuste, fica a 
Concessionária autorizada a praticar a Tarifa de Pedágio reajustada caso 
não seja comunicada pela ANTT dos motivos para não concessão do 
reajuste. 

18.3.8 Em caso de extinção de qualquer dos índices de reajuste previstos neste 
Contrato, o índice a ser utilizado deverá ser aquele que o substituir. Caso 
nenhum índice venha a substituir automaticamente o índice extinto, as 
Partes deverão determinar, de comum acordo, o novo índice a ser 
utilizado. Caso as Partes não cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e 
cinco) dias após a extinção do referido índice de reajuste, a ANTT deverá 
determinar o novo índice de reajuste. 

18.4 Revisão Ordinária da Tarifa Básica de Pedágio 

18.4.1 É a revisão anual da Tarifa Básica de Pedágio, realizada pela ANTT 
previamente ao reajuste, com o objetivo de incluir os efeitos de ajustes 
previstos neste Contrato, mediante aplicação do Fator Q, Fator C, Fator 
D e Fator X. 

18.4.2 O Fator Q terá o valor atribuído mediante a verificação dos indicadores de 
qualidade previstos no Anexo 7. 

(i) O Fator Q será revisto, quinquenalmente, pela ANTT, de modo a 
assegurar os parâmetros de qualidade do Sistema Rodoviário, 
não gerando qualquer reequilíbrio econômico-financeiro ao 
Contrato. 

18.4.3 O Fator C será calculado e aplicado conforme a metodologia prevista no 
Anexo 6. 

18.4.4 O Fator D será calculado conforme os critérios indicados na subcláusula 
22.6 e no Anexo 5. 

18.4.5 O Fator X, cujo valor será igual a O (zero) até o final do 5" (quinto) ano do 
Prazo da Concessão, será revisto, quinquenalmente, pela ANTT, com 
base em estudos de mercado por ela realizados, de modo a contemplar a 
projeção de ganhos de produtividade do setor rodoviário brasileiro, não 
gerando qualquer reequilíbrio econômico-financeiro ao Contrato. 

Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio 
n 
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18.5.1 É a revisão da Tarifa Básica de Pedágio decorrente de recomposiçáo do 
equilíbrio econômico-financeiro da Concessão em razão das hipóteses 
estabelecidas na subcláusula 21.2, quando cabíveis. 

18.6 Efeito do Reajuste, da Revisão e dos Fatores 

18.6.1 O efeito na Tarifa Básica de Pedágio decorrente de suas revisões e da 
aplicação dos Fatores será aplicado na mesma data-base do reajuste da 
Tarifa de Pedágio. 

18.6.2 A Tarifa de Pedágio a ser praticada será autorizada mediante publicação 
de resolução específica da ANTT no DOU. 

19 Receitas Extraordinárias 

19.1 A utilização ou exploração da faixa de domínio de trecho integrante do Sistema 
Rodoviário pela Concessionária, bem como a exploração de Receitas 
Extraordinárias, deverão ser previamente autorizadas pela ANTT. 

19.2 A proposta de exploração de Receitas Extraordinárias deverá ser apresentada 
pela Concessionária a ANTT, acompanhada de projeto de viabilidade jurídica, 
técnica e econômico-financeira, bem como da comprovação da compatibilidade da 
exploração comercial pretendida com as normas legais e regulamentares aplicáveis 
ao Contrato. 

19.3 Uma vez aprovada pela ANTT, a Concessionária deverá manter contabilidade 
específica de cada contrato gerador das Receitas Extraordinárias, com 
detalhamento das receitas, custos e resultados líquidos. 

19.4 O contrato de Receita Extraordinária terá natureza precária e vigência limitada ao 
término deste Contrato. 

19.5 0 s  convênios e autorizações para utilização, por entidades prestadoras de serviços 
públicos, da faixa de domínio de trecho integrante do Sistema Rodoviário e seus 
respectivos acessos deverão obedecer as disposições regulamentares da ANTT. 

19.6 Parcela da receita advinda de Receita Extraordinária será revertida a modicidade 
tarifária, anualmente, no momento da revisão ordinária da Tarifa Básica de 
Pedágio, mediante a análise pela ANTT dos resultados das Receitas 
Extraordinárias, nos termos deste Contrato e da regulamentação vigente da 
ANTT. 

20 Penalidades 

20.1 O não cumprimento das Cláusulas deste Contrato, de seus Anexos e do Edital 
ensejará a aplicação das penalidades previstas nesses instrumentos e nos demais 
dispositivos legais e regulamentares da ANTT. 

20.2 Será aplicada multa em virtude do descumprimento ou do atraso do cumprimento 
das obrigações contratuais, sem prejuízo de recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro na forma prevista neste Contrato, nos seguintes casos: 
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Frente de Recuperação e Manutenção 

Área Trincada máxima superior aos índices previstos no PER 

Irregularidade Longitudinal máxima superior aos índices previstos no PER 

URTs por URTs por 1 dia I dia 

Pavimentação 

Multa moratória 

URTs por URTs por 
dia I dia 

Recuperação* Manutenção** 

Permanência de buracos (panelas) nas faixas de rolamento e nos 
acostamentos, após vinte e quatro horas contadas da notificação expedida 
pela fiscalização 

I I 

*Penalidade moratória aplicada entre o 10e (décimo) e o 600 (sexagésimo) mês do Prazo da Concessão. 
** Penalidade moratória aplicada a partir do 610 (sexagésimo primeiro) mês do Prazo da Concessão. 

Deflexão característica (Dc) máxima em desacordo com a prevista no PER 

URTs por 
2 

dia 

URTs por 
5 

dia 

URTs por 
2 

dia 

Ampliações de Capacidade e Melhorias 

Não apresentação do anteprojeto da rodovia que será duplicado no prazo 
previsto no Contrato, no prazo e condições da subcláusula 6.7. 

Não apresentação do projeto dos trechos da rodovia objeto das Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias do PER que passíveis de 
enquadramento no inciso III do art. 80 da Portaria no 288/MT/MMA no 
prazo e condições da sub cláusula 6.9 

Não apresentação do projeto dos trechos da rodovia objeto das Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias do PER, no prazo e condições da 
subcláusula 6.10. 

Não cumprimento do prazo de entrega das obras necessárias para o 
atendimento das metas previstas no PER, Quantitativos e prazos para 
implantação de pista dupla 

Não cumprimento do prazo de entrega das obras de implantação de faixas 
adicionais em segmentos duplicados previstas no PER 

Não cumprimento do prazo de entrega das obras de correções de traçado 
previstas no PER 

Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas previstas no PER 

URTs por 
5 

dia 

Multa moratória 

URTs por dia 

URTs por dia 

5 URTs por dia 

URTs por dia (na 
3 

meta do 20 ano) 

URTs por dia (na 
3 

meta do 30 ano) 

URTs por dia (na 
3 

meta do 40 ano) 

URTs por dia (na 
3 

meta do 50 ano) 

URTs por 

dia/km** 

URTs por 

dia/km** 

URTs por 
1 

dia/Passarela 
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Não cumprimento do prazo de implantação de vias marginais previstas no 
PER 

Não cumprimento do prazo de implantação de retornos operacionais no PER 

Não cumprimento do prazo implantação de interconexões previstas no PER 

Não cumprimento do prazo de implantação de melhoramento de acessos 
previstos no PER 

Não adequação das OAEs ao TB-45, conforme exigido no PER* 

Dispositivos de interseção dimensionados em desconformidade com o item 
3.2.3.1 do PER 

URTs por 
1 

dia/km** 

URTs por 

1 dialretorno 

operacional 

URTs por 
1 

dia/interconexão 

URTs por 
1 

dia/acesso 

URTs por 

1 dia/l.OOOmz 

inadequados 

URTs por dia/ 
1 

dispositivo 

* A penalidade moratória será calculada proporcionalmente à área da OAE. 
* * A  penalidade moratória será calculada multiplicando pela extensão do segmento homogêneo 

Não atendimento às características geométricas previstas pelo PER 

Segmento homogêneo em desconformidade 

Multa moratória 

5 URTs por dia 

Frente de serviços operacionais 

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o 
Sistema de Atendimento ao Usuário 

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o 
Sistema de Comunicação 

Não atendimento dos prazos de construção e reforma previstos no PER para 
as Edificações previstas na Frente de Serviços Operacionais. 

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o 
Sistema de Pesagem 

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o 
Sistema de Controle de Tráfego 

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o 
Sistema de pedágio e controle de arrecadação 

Multa moratória 

40 URTs por mês 

40 URTs por mês 

40 URTs por mês 

40 URTs por mês 

40 URTs por mês 

40 URTs por mês 

Prestação de Informações 

Prestação de informações incorretas para a ANlT que impactem na aferição 
ou aplicação dos fatores, índices e indicadores previstos no presente 
contrato ou prejudiquem a atividade fiscalizatória da ANTi 

Multa fixa 

100 URTs porevento 
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20.3 Caso não haja previsão de multa específica no presente Contrato, os atrasos no 
cumprimento dos prazos acordados para execução das obras novas e refazimento 
de obras deficientemente executadas, importarão na aplicação de multa moratória, 
calculadas de acordo com a seguinte fórmula: 

Multa moratória (por dia de atraso) = 0,1 % x Valor total da obra 

20.4 A ANTT poderá instaurar processo administrativo para aplicação de multa moratória 
a cada período de 30 (trinta) dias corridos de atraso decorrentes de um mesmo 
evento de inexecução contratual, ainda que a inexecução persista. 

20.5 No momento em que a ANTT realizar a fiscalização final de que trata a subcláusula 
15.7.2, caso a condição do pavimento de cada um dos subtrechos do Sistema 
Rodoviário definidos na tabela abaixo não atenda aos Parâmetros de 
Desempenho indicados no PER, serão aplicadas multas nos seguintes valores: 

Lote Rodoviário BR 163 MT 

km 
Rodovia Subtrecho 

inicial 

km 

final 

Extensão 
URT 

(kml 

163 MT G contorno contorno 18.0 560 

163 MT H contorno contorno 10,l 3 10 

163 M T  I 353,5 421,7 68,2 2.120 

20.6 O não atingimento dos Parâmetros de Desempenho constantes do PER será 
considerado inexecução parcial do Contrato e ensejará, a Concessionária, a 
aplicação das sanções previstas nos subitens (ii) elou (iii) da subcláusula 20.7, sem 
prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro calculada na forma do 
Anexo 5. Tais penalidades não poderão ser cumulativas com as multas previstas na 
subcláusula 20.5 acima. 

20.7 Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, a ANTT poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar a Concessionária as seguintes sanções: 

(i) advertência; 
n 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388213.



(ii) multa; 

(iii) suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a 
Administração Pública Federal; 

(iv) caducidade. 

20.8 Na aplicação das sanções, será observada regulamentação da ANTT quanto a 
graduação da gravidade das infrações. 

20.9 A aplicação das multas aludidas nas subcláusulas anteriores não impede que a 
ANTT declare a caducidade do Contrato, observados os procedimentos nele 
previstos, ou aplique outras sanções nele previstas. 

20.10 Após a conclusão do processo administrativo de aplicação de multa, caso a 
Concessionária não proceda ao pagamento da multa no prazo estabelecido, a 
ANTT procederá a execução da Garantia de Execução do Contrato. 

20.11 O débito originado de processo administrativo de aplicação de multa transitado em 
julgado, não quitado pela Concessionária e não coberto pela Garantia de 
Execução do Contrato, poderá ser inscrito junto ao Cadastro Informativo de 
créditos não quitados do Setor Público Federal (Cadin) até o efetivo pagamento. 

20.12 O processo administrativo de aplicação de penalidades observará o disposto na 
legislação vigente, incluindo as normas da ANTT. 

20.13 A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração 
Pública Federal poderá se dar no caso de práticas reiteradas de infrações 
contratuais ou regulamentares, incluindo aquelas que ensejam aplicação da pena de 
caducidade nos termos do presente Contrato, além das situações previstas na 
legislação e regulamentação aplicável, destacando-se aquelas previstas no art. 88 
da Lei nV.666193. 

20.13.1 A penalidade prevista na subcláusula 20.13 alcança também o controlador 
da Concessionária, assim entendido o acionista ou grupo de acionistas 
que detenha o controle da Concessionária, e não poderá ser aplicado por 
prazo superior a 2 (dois) anos. 

20.13.2 Será considerada como prática reiterada de infrações contratuais, 
considerando a data do evento gerador da multa: 

(i) aplicação de mais de 3 (três) multas relativas a Frente de 
Recuperação e Manutenção dentro de um período de 1 (um) 
ano; 

(ii) aplicação de mais de 3 (três) multas relativas a Frente de 
Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço 
dentro de um período de 1 (um) ano; ou 

(iii) aplicação de mais de 3 (três) multas relativas a Frente de 
Serviços Operacionais dentro de um período de 1 (um) ano. 

20.14 As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação de multas poderão ser 
revertidas Dara a modicidade tarifária. conforme decisão da ANTT. 
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21 Alocação de Riscos 

Com exceção das hipóteses da subcláusula 21.2, a Concessionária é integral e 
exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados a Concessão, 
inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.1 volume de tráfego em desacordo com as projeções da Concessionária ou 
do Poder Concedente, com exceção do disposto: i) na subcláusula 21.2.8, 
no tocante a não execução ou ao atraso nas obras do DNIT previstas no 
Apêndice D do PER; ii) na subclAusula 22.5; e iii) na aplicação do Fator C; 

21 .i .2 recusa de usuários em pagar a Tarifa de Pedágio; 

21 .i .3 obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas a Concessão, 
excetuadas as licenças a cargo do Poder Concedente; 

21.1.4 custos com o atendimento das condicionantes das licenças previstas na 
subcláusula 5.2.1 e das condicionantes das licenças a cargo da 
Concessionária, nos termos da subcláusula 5.1 ; 

21.1.5 valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das 
desapropriações, instituição de servidões administrativas, imposição de 
limitações administrativas ou ocupação provisória de bens imóveis, até o 
limite da verba destinada para desapropriações; 

21.1.6 custos excedentes relacionados as obras e aos serviços objeto da 
Concessão, exceto nos casos previstos na subcláusula 21.2 abaixo; 

21.1.7 custos para execução dos serviços previstos nas Frentes de 
Recuperação e Manutenção, Ampliação e Manutenção do Nível de 
Serviço, Conservação e Servi~os Operacionais de todas as Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias da Frente de Ampliação e 
Manutenção do Nível de Serviço; 

21.1.8 custos necessários para implantação dos contornos em trecho urbano 
conforme a extensão prevista no PER e respectivas melhorias, com 
exceção dos custos de desapropriação e da eventual necessidade de 
implantação de Obras de Artes Especiais, observado o disposto na 
subcláusula 10.3.3; 

21.1.9 atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de outros 
prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigência do Contrato, 
exceto nos casos previstos na subcláusula 21.2 abaixo; 

21.1.10 tecnologia empregada nas obras e serviços da Concessão; 

21.1.11 perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de 
danos causados aos Bens da Concessão, responsabilidade que não é 
reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da ANTT; 

21.1.12 manifestações sociais elou públicas que afetem de qualquer forma a 
execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao Contrato 
por: 

9 
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(i) até 15 (quinze) dias, sucessivos ou não, a cada período de 12 
(doze) meses contados a partir da Data da Assunção, caso as 
perdas e danos causados por tais eventos não sejam objeto de 
cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua 
ocorrência; e 

(ii) até 90 (noventa) dias a cada período de 12 (doze) meses contados 
a partir da Data da Assunção, se as perdas e danos causados por 
tais eventos se sujeitem a cobertura de seguros oferecidos no Brasil 
na data de sua ocorrência; 

aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das 
taxas de juros; 

variação das taxas de câmbio; 

modificações na legislação de Imposto sobre a Renda; 

caso fortuito e força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros 
oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência; 

recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento do passivo 
ambienta1 relacionado ao Sistema Rodoviário; 

riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil 
na data de sua ocorrência, mas que deixem de sê-lo como resultado direto 
ou indireto de ação ou omissão da Concessionária; 

possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ou 
inferior ao índice utilizado para reajuste da Tarifa de Pedágio ou de outros 
valores previstos no Contrato para o mesmo período; 

responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais 
decorrentes da operação do Sistema Rodoviário; 

prejuízos causados a terceiros, pela Concessionária ou seus 
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou 
qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das 
atividades abrangidas pela Concessão; 

vícios ocultos dos Bens da Concessão por ela adquiridos após a Data de 
Assunção, arrendados ou locados para operações e manutenção do 
Sistema Rodoviário ao longo do Prazo da Concessão; 

defeitos em obras realizadas pelo Poder Público, conforme previsto na 
cláusula 10.1.7, após o recebimento definitivo destas obras pela 
Concessionária; 

defeitos em obras realizadas pelo DNIT, após o recebimento destas obras 
pela Concessionária, exceto quanto aos aspectos expressamente 
indicados pela Concessionária nos termos da cláusula 10.5, não sendo 
considerados defeitos eventual desatendimento aos Parâmetros de 
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21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados a 
Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: 

manifestações sociais elou públicas que afetem de qualquer forma a 
execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao 
Contrato, quando tais eventos excederem os períodos estabelecidos na 
subcláusula 21.1 . I 2  acima, hipótese na qual a responsabilidade do Poder 
Concedente se resume ao período excedente aos referidos prazos da 
aludida subcláusula; 

decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 
Concessionária de cobrar a Tarifa de Pedágio ou de reajustá-la de 
acordo com o estabelecido no Contrato, exceto nos casos em que a 
Concessionária houver dado causa a tal decisão; 

descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações contratuais 
ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de 
prazos aplicáveis ao Poder Concedente previstos neste Contrato e/ou na 
legislação vigente, e a disponibilização de acesso ao Sistema Rodoviário 
prevista na cláusula 10.1.5; 

caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura de 
seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorrência; 

alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, 
alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem a composição 
econômico-financeira da Concessão, excetuada a legislação dos impostos 
sobre a renda; 

implantação de novas rotas ou caminhos alternativos rodoviários livres de 
pagamento de Tarifa de Pedágio, que não existissem e que não 
estivessem previstos, na data de assinatura do Contrato, nos instrumentos 
públicos de planejamento governamental ou em outras fontes oficiais 
públicas; 

recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento do passivo 
ambiental fora do Sistema Rodoviário; 

atraso nas obrigações conferidas ao DNIT pelo Contrato ou pelo Edital, 
inclusive quanto: i) a entrega do Termo de Arrolamento e transferência de 
bens entre a Concessionária e o DNIT; e ii) quanto a não realização ou 
atraso das obras que estão sob responsabilidade do DNIT, identificadas no 
Apêndice D do PER ou no Termo de Arrolamento na ocasião da 
transferência dos bens; 

atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças 
ambientais a cargo da Concessionária quando os prazos de análise do 
órgão ambiental responsável pela emissão das licenças ultrapassarem as 
previsões legais, exceto se decorrente de fato imputável a 
Concessionária; 

21.2.9.1 presume-se como fato imputável a Concessionária, qualquer 
atraso decorrente da não entrega de todos os documentos, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388213.



estudos e informações exigidos pelo órgão ambiental, ou em 
qualidade inferior a mínima estabelecida pelo órgão licenciador, 
prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento; 

21.2.10 atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças 
ambientais a cargo do Poder Concedente; 

21.2.11 custos com a elabração do inventário florestal e dos Planos Básicos 
Am bientais; 

21.2.12 vícios ocultos do Sistema Rodoviário e dos Bens da Concessão, 
vinculados a manutenção e operação, transferidos a Concessionária na 
Data de Assunção; 

21.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder 
Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o 
equilíbrio econômico-financeiro; 

21.2.14 defeitos em obras realizadas pelo Poder Público, conforme previsto na 
cláusula 10.1.7, até o recebimento definitivo destas obras pela 
Concessionária; 

21.2.15 defeitos e demais aspectos expressamente indicados pela Concessionária 
nas obras executadas pelo DNIT de que trata a cláusula 10.5; 

21.2.16 atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças 
ambientais a cargo da Concessionária por força da exigência de 
pesquisas arqueológicas, ou condicionantes relacionadas a áreas 
indígenas ou comunidades quilombolas, bem como os custos relacionados 
ao atendimento destas exigências e condicionantes nas licenças a cargo 
da Concessionária ou do Poder Concedente; 

21.2.17 OS custos necessários para implantação das Obras obrigatórias em 
Trechos Urbanos da Frente de Ampliação e Manutenção do Nível de 
Serviço que ultrapassem a extensão indicada no PER, assim como os 
custos de desapropriação e da eventual necessidade de implantação das 
Obras de Artes Especiais, observado o disposto na subcláusula 10.3.3; 

21.2.18 custos com desapropriação nos valores que excederem o montante 
indicado na subcláusula 9.1.2; 

21.2.19 custos com os Estudos Ambientais nos valores que excederem o montante 
indicado na subcláusula 7.1; 

21.2.20 custos decorrentes da necessidade de remoção elou recolocação de 
interferências existentes no Sistema Rodoviário, necessárias a execução 
das obras e serviços previstos no Contrato, junto aos demais 
concessionários de serviços públicos e outras empresas atuantes no setor 
de infra-estrutura; 

21.2.21 fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto 
econômico-financeiro no Contrato. 

21.3 A Concessionária declara: 
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(i) ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela 
assumidos no Contrato; e 

(ii) ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua 
Proposta. 

21.4 A Concessionária não fará jus a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar. 

22 Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro 

22.1 Cabimento da Recomposição 

22.1.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação de 
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico- 
financeiro. 

22.1.2 A Concessionária somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro nas hipóteses previstas na subcláusula 21.2 acima. 

22.1.3 A ANTT poderá efetuar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
quando cabível nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste 
Contrato. 

22.2 Procedimento para Pleito de Recomposição pela Concessionária 

22.2.1 O procedimento para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
por meio de revisão dar-se-á conforme estabelecido em resolução da 
ANTT. 

22.3 Meios para a Recomposição 

22.3.1 AO final do procedimento indicado na subcláusula anterior, caso a 
recomposição tenha sido julgada cabível, a ANTT deverá adotar, a seu 
exclusivo critério, uma ou mais formas de recomposição que julgar 
adequadas, incluindo, mas não se limitando a: 

(i) aumento ou redução do valor da Tarifa Básica de Pedágio; 

(ii) pagamento a Concessionária, pelo Poder Concedente, de valor 
correspondente aos investimentos, custos ou despesas adicionais 
com os quais tenham concorrido ou de valor equivalente a perda de 
receita efetivamente advinda, levando-se em consideração os 
efeitos calculados dentro do próprio Fluxo de Caixa Marginal; 

(iii) modificação de obrigações contratuais da Concessionária; ou 

(iv) estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio, bem como 
alteração da localização de praças de pedágio. 

22.3.2 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ocorrer, 
também, mediante prorrogação deste Contrato, em conformidade com a 
subcláusula 3.2 (iii) e com a subcláusula 22.8. 

22.4 Critérios e Princípios para a Recomposição 
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22.4.1 OS processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não 
poderão alterar a alocação de riscos originalmente prevista no Contrato. 

22.4.2 A forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dependerá do 
evento ensejador do desequilíbrio: 

(i) na hipótese de atraso ou inexecução dos serviços e obras, dos 
Escopos, Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos 
da Frente de Recuperação e Manutenção e da Frente de 
Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço, a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio 
da aplicação automática do Desconto de Reequlíbrio, nos termos 
da subcláusula 22.6, sendo que a hipótese de antecipação da 
entrega das Obras de Ampliação de Capacidade poderá ensejar o 
Acréscimo de Reequilíbrio, tudo conforme a metodologia de 
aplicação do Fator D; 

(ii) o reequilíbrio se dará pela aplicação do Fator C, na hipótese de 
evento que ensejar impacto exclusivamente na receita ou verba da 
Concessionária, conforme hipóteses previstas nos termos do item 
1.2 do Anexo 6, bem como aquelas assim consideradas pela ANTT 
ou em regulamentação própria; 

(iii) em quaisquer outras hipóteses, que não as previstas nos itens (i) e 
(ii) acima, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se 
dará por meio da elaboração de Fluxo de Caixa Marginal, nos 
termos de regulamentação específica. 

22.5 Fluxo de Caixa Marginal 

22.5.1 O processo de recomposição de evento não sujeito a aplicação do Fator D 
e do Fator C será sempre realizado de forma que seja nulo o valor 
presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do 
evento que ensejou a recomposição, nos termos de regulamentação 
específica. 

22.6 Desconto e Acréscimo de Reequilíbrio 

22.6.1 A ANTT promoverá a avaliação do desempenho da Concessão de acordo 
com as regras e procedimentos previstos no Anexo 5, considerando o 
descumprimento dos indicadores, bem como o atraso e a inexecução das 
obras e serviços da Frente de Recuperação e Manutenção e da Frente 
de Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível dos Serviços. A 
antecipação da entrega das Obras de Ampliação de Capacidade poderá 
ensejar o Acréscimo de Reequilíbrio, observadas as regras previstas no 
Anexo 5. 

22.6.2 A cada ano do Prazo da Concessão, o resultado da avaliação de 
desempenho determinará o Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio 
para o respectivo ano, na forma prevista no Anexo 5. 
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22.6.3 O percentual do Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio de cada ano 
será aplicado sobre a Tarifa Básica de Pedágio na forma indicada na 
subcláusula 18.3.3. 

22.6.4 A Concessionária declara ter pleno conhecimento e reconhece que: 

(i) considerando o caráter objetivo da avaliação realizada pela ANTT, 
o seu resultado indicará as condições físicas do Sistema 
Rodoviário e a sua conformidade com os Parâmetros de 
Desempenho, com o cumprimento do prazo de execução das 
obras e demais exigências do Contrato e do PER, observados os 
Parâmetros Técnicos e os Escopos; 

(ii) o Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio, determinado pela 
avaliação anual de desempenho e execução de obras, é um 
mecanismo pactuado entre as Partes para reequilibrar o Contrato 
nos casos de atraso ou inexecução de obras e serviços ou no caso 
de antecipação de determinadas obras, e será aplicado de forma 
imediata e automática pela ANTT; 

(iii) a redução ou aumento do valor da Tarifa Básica de Pedágio em 
decorrência da aplicação do Desconto ou Acréscimo de 
Reequilíbrio não constitui penalidade contratual ou receita 
adicional, mas sim mecanismo preestabelecido no Contrato para 
manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro; 

(iv) a avaliação do desempenho da Concessão e a aplicação do 
Desconto de Reequilíbrio não prejudicam a verificação, pela 
ANTT, de inadimplemento contratual da Concessionária e 
consequente aplicação das penalidades previstas no Contrato e na 
regulamentação da ANTT; 

(v) em caso de atraso na execução das obras e serviços da Frente de 
Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível dos Serviços 
decorrente de eventos que sejam comprovados e reconhecidos 
expressamente pela ANTT como de enquadramento na cláusula 
21.2 será aplicado o Desconto de Reequilíbrio, mas não será 
aplicada a penalidade. 

22.7 Projeto para novos Investimentos 

22.7.1 Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pela ANTT e 
não previstos no Contrato, a ANTT poderá requerer a Concessionária, 
previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro, a elaboração de projeto das obras e serviços nos termos de 
regulamentação específica. 

22.8 Revisão do Fluxo de Caixa Marginal resultante de cada Recomposição 

22.8.1 AO final do Prazo da Concessão, caso a última revisão do Fluxo de Caixa 
Marginal revele resultado favorável a Concessionária, a ANTT poderá: 
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(i) imputar encargos adicionais a Concessionária de forma que os 
respectivos dispêndios anulem o valor presente líquido do Fluxo 
de Caixa Marginal; ou 

(ii) reter valores pagos pela Concessionária, a exemplo da 
Garantia de Execução do Contrato, até que esses valores 
anulem o valor presente Iíquido do Fluxo de Caixa Marginal. 

22.8.2 AO final do Prazo da Concessão, caso a última revisão do Fluxo de Caixa 
Marginal revele resultado desfavorável a Concessionária, a ANTT deverá 
recompor o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato para proporcionar 
receitas adicionais a Concessionária, de forma a anular o valor presente 
Iíquido do Fluxo de Caixa Marginal. 

22.8.3 O disposto nas subcláusulas 22.8.1 e 22.8.2 poderá ser aplicado também 
para eventual reversão de resultado favorável a Concessionária 
decorrente da aplicação do Fator C, sendo admitida a hipótese de 
compensação de eventual saldo negativo ou positivo do Fator C com 
saldos positivos ou negativos do Fluxo de Caixa Marginal. 

23 Contratação com Terceiros e Empregados 

23.1 Sem prejuízo de suas responsabilidades, a Concessionária deverá executar as 
obras e os serviços da Concessão, conforme estabelecido no PER, por si ou por 
meio de terceiros, por sua conta e risco. 

23.2 0 s  terceiros contratados pela Concessionária deverão ser dotados de higidez 
financeira e de competência e habilidade técnica, sendo a Concessionária direta e 
indiretamente responsável perante o Poder Concedente por quaisquer problemas 
ou prejuízos decorrentes da falta de higidez financeira, bem como de competência e 
habilidade técnica. 

23.3 A ANTT poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a contratação de 
terceiros para a execução das obras e dos serviços da Concessão. 

23.4 O fato de a existência do contrato com terceiros ter sido levada ao conhecimento da 
ANTT não exime a Concessionária do cumprimento, total ou parcial, de suas 
obrigações decorrentes do Contrato. 

23.5 Os contratos entre a Concessionária e terceiros reger-se-ão pelas normas de 
direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os 
terceiros e o Poder Concedente. 

23.6 0 s  contratos entre a Concessionária e terceiros deverão, ainda, prever cláusula de 
sub-rogação a União, que será exercida a critério da União. 

23.7 A Concessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, bem como da 
contratação de terceiros. 
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24 Capital Social 

24.1 A Concessionária será uma SPE, na forma de sociedade por ações, constituída de 

acordo com a lei brasileira, com a finalidade exclusiva de explorar a Concessão. 

24.2 O capital social mínimo da Concessionária será de R$ 2400.000.000,00 (duzentos 
e quarenta milhões de reais). 

24.2.1 A Concessionária não poderá, durante o Prazo da Concessão, reduzir o 
seu capital social abaixo do valor mínimo acima especificado, sem prévia e 
expressa autorização da ANTT. 

24.2.2 O capital social integralizado da Concessionária na data de assinatura do 
Contrato é de R$ 179.000.000,00 (cento e setenta e nove milhões de 
reais). O restante do capital social de R$ 61.000.000,00 (sessenta e um 
milhões de reais) será integralizado até o final do primeiro ano da 
Concessão. 

24.3 Se houver perdas que reduzam o patrimônio líquido da Concessionária a um valor 
inferior a terça parte do capital social, o patrimônio Iíquido da Concessionária 
deverá ser aumentado até o valor equivalente, no mínimo, a terça parte do capital 
social, em até 4 (quatro) meses contados da data de encerramento do exercício 
social. 

24.4 A Concessionária deverá registrar-se como companhia de capital aberto junto a 
CVM, em até 2 (dois) anos a partir da Data de Assunção, mantendo tal condição 
durante todo o prazo da Concessão. 

24.5 A Concessionária deverá encaminhar a ANTT até o final do 25"vigésimo quinto) 
mês de vigência da Concessão, a comprovação de abertura do capital. 

25 Transferência do Controle 

25.1 A transferência de controle da Concessionária não poderá ocorrer antes da 
conclusão das obras de duplicação da rodovia sob sua responsabilidade descritas 
no PER, ressalvada a hipótese de insolvência iminente por parte da 
Concessionária, desde que tal insolvência seja devidamente fundamentada. 

25.2 Em qualquer hipótese, a transferência da titularidade do controle societário da 
Concessionária está condicionada a prévia autorização da ANTT, sob pena de 
caducidade da Concessão, conforme disposto na Lei n"8.87195 e na Lei nQ 
10.233/01. 

26 Financiamento 

26.1 A Concessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos 
financiamentos necessários a exploração da Concessão, de modo a cumprir, cabal 
e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no Contrato. 

26.2 A Concessionária deverá apresentar a ANTT cópia autenticada dos contratos de 
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos representativos 
dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, bem como quaisquer alterações 
a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura e 
emissão. conforme o caso. 
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26.3 A Concessionária não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição 
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, 
para eximir-se, total ou parcialmente, das obrigações assumidas no Contrato. 

26.4 A Concessionária, desde que autorizada pela ANTT, poderá dar em garantia dos 
financiamentos contratados nos termos desta cláusula, os direitos emergentes da 
Concessão, tais como as receitas de exploração do Sistema Rodoviário, desde 
que não comprometa a operacionalização e a continuidade da execução das obras e 
dos serviços objeto da Concessão. 

26.4.1 OS direitos a percepção (i) das receitas oriundas da cobrança da Tarifa de 
Pedágio, (i i) das Receitas Extraordinárias, e (iii) das indenizações 
devidas a Concessionária em virtude do Contrato poderão ser 
empenhados, cedidos ou de qualquer outra forma transferidos diretamente 
ao Financiador, sujeitos aos limites e aos requisitos legais. 

26.5 E vedado a Concessionária: 

(i) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras 
formas de transferência de recursos para seus acionistas elou 
Partes Relacionadas, exceto transferências de recursos a título de 
distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital 
próprio elou pagamentos pela contratação de obras e serviços 
celebrados em condições equitativas de mercado; e 

(ii) prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de 
suas Partes Relacionadas elou terceiros. 

27 Assunção do Controle pelos Financiadores 

27.1 Os contratos de financiamento da Concessionária poderão outorgar aos 
Financiadores, de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o direito de 
assumir o controle da Concessionária em caso de inadimplemento contratual pela 
Concessionária dos referidos contratos de financiamento ou deste Contrato. 

27.2 A assunção referida na subcláusula anterior poderá ocorrer no caso de 
inadimplemento, pela Concessionária, de obrigações do Contrato, nos casos em 
que o inadimplemento inviabilize ou coloque em risco a Concessão. 

27.3 Após a realização regular do correspondente processo administrativo, mediante 
solicitação, a ANTT autorizará a assunção do controle da Concessionária por seus 
Financiadores com o objetivo de promover a reestruturação financeira da 
Concessionária e assegurar a continuidade da exploração da Concessão. 

27.4 A autorização será outorgada mediante comprovação por parte dos Financiadores 
de que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal previstos no Edital. 

27.4.1 0 s  Financiadores ficarão dispensados de demonstrar idoneidade 
financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como 
instituição financeira no Brasil. 

27.5 A assunção do controle da Concessionária nos termos desta cláusula não alterará 
as obrigações da Concessionária e dos Financiadores controladores perante o 
Poder Concedente. Todavia, os Financiadores não serão responsáveis pelqs 
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obrigações que sejam de responsabilidade direta dos antigos acionistas da 
Concessionária. 

28 Intervenção da ANTT 

28.1 A ANTT poderá intervir na Concessionária com o fim de assegurar a adequação na 
prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, 
regulamentares e legais pertinentes. 

28.2 A intervenção far-se-á por decreto do Poder Concedente, devidamente publicado 
no DOU, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os 
limites da medida. 

28.3 Decretada a intervenção, a ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará processo 
administrativo que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias, para comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as 
respectivas responsabilidades, assegurado a Concessionária direito a ampla 
defesa. 

28.4 Cessada a intervenção, se não for extinta a Concessão, os serviços objeto do 
Contrato voltarão a responsabilidade da Concessionária, devendo o interventor 
prestar contas de seus atos. 

28.5 A Concessionária obriga-se a disponibilizar a ANTT o Sistema Rodoviário e os 
demais Bens da Concessão imediatamente após a decretação da intervenção. 

28.6 As receitas obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para a 
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessários para restabelecer o 
normal funcionamento do Sistema Rodoviário. 

28.7 Se eventualmente as receitas não forem suficientes para cobrir o valor dos 
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concessão incorridas 
pela ANTT, esta poderá: 

(i) se valer da Garantia de Execução do Contrato para cobri-las, integral ou 
parcialmente; elou 

(i i) descontar, da eventual remuneração futura a ser recebida pela 
Concessionária, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas em 
que incorreu. 

29 Casos de Extinção 

29.1 A Concessão extinguir-se-á por: 

29.1.1 advento do termo contratual; 

29.1.2 encampação; 

29.1.3 caducidade; 

29.1.4 rescisão; 

29.1.5 anulação; ou 

29.1.6 falência ou extinção da Concessionária. 
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29.2 Extinta a Concessão, serão revertidos a União todos os Bens Reversíveis, livres e 
desembaraçados de quaisquer Ônus ou encargos, e cessarão, para a 
Concessionária, todos os direitos emergentes do Contrato. 

29.2.1 NO caso de bens arrendados ou locados pela Concessionária, 
necessários para a operação e manutenção do Sistema Rodoviário, a 
União poderá, a seu exclusivo critério, suceder a Concessionária nos 
respectivos contratos de arrendamento ou locação de tais bens. 

29.3 Na extinção da Concessão, haverá imediata assunção dos serviços relacionados a 
Concessão pelo DNIT, que ficará autorizado a ocupar as instalações e a utilizar 
todos os Bens Reversíveis. 

29.4 De acordo com os prazos e condições estabelecidos em regulamentação da ANTT, 
terceiros serão autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o 
término do Prazo da Concessão, para fins de realização de estudos para a 
promoção de novos procedimentos licitatórios elou realização de novas obras. 

30 Advento do Termo Contratual 

30.1 Encerrado o Prazo da Concessão, a Concessionária será responsável pelo 
encerramento de quaisquer contratos inerentes a Concessão celebrados com 
terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e Ônus daí resultantes. 

30.2 A Concessionária deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar 
plenamente com a ANTT para que os serviços objeto da Concessão continuem a 
ser prestados de acordo com o PER sem que haja interrupção dos serviços objeto 
da Concessão, bem como prevenindo e mitigando qualquer inconveniência ou risco 
a saúde ou segurança dos usuários e dos funcionários da ANTT. 

30.3 Indenização 

30.3.1 A Concessionária não fará jus a qualquer indenização relativa a 
investimentos vinculados aos Bens da Concessão em decorrência do 
término do Prazo da Concessão, tendo em vista o que dispõe a 
subcláusula 4.3.3. 

31 Encampação 

31.1 A União poderá, a qualquer tempo, mediante proposta da ANTT, encampar a 
Concessão, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica e 
prévio pagamento de indenização, a ser calculada nos termos da subcláusula 31.2 
abaixo. 

31.2 Indenização 
A indenização devida a Concessionária em caso de encampação cobrirá: 

31.2.1 as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de 
manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, 
que tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato, 
deduzidos os ônus financeiros remanescentes; 

A 
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31.2.2 a desoneração da Concessionária em relação as obrigações decorrentes 
de contratos de financiamentos por esta contraídas com vistas ao 
cumprimento do Contrato, mediante, conforme o caso: 

(i) prévia assunção, perante as instituições financeiras credoras, das 
obrigações contratuais da Concessionária, em especial quando a 
receita tarifaria figurar como garantia do financiamento; ou 

(ii) prévia indenização a Concessionária da totalidade dos débitos 
remanescentes desta perante as instituições financeiras credoras; 

31.2.3 todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações 
que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, 
inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente 
rompimento dos respectivos vínculos contratuais celebrados em função 
deste Contrato. 

31.3 A parte da indenização devida a Concessionária, correspondente ao saldo devedor 
dos financiamentos, poderá ser paga diretamente aos Financiadores. O 
remanescente será pago diretamente a Concessionária. 

31.4 As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela Concessionária 
serão descontados da indenização prevista para o caso de encampação, até o limite 
do saldo devedor dos financiamentos contraídos pela Concessionária para cumprir 
as obrigações de investimento previstas no Contrato. 

32 Caducidade 

32.1 A União poderá, mediante proposta da ANTT, declarar a caducidade da Concessão 
na hipótese de inexecuçáo total ou parcial do Contrato, observado o disposto nas 
normas regulamentares e legais pertinentes, e especialmente quando a 
Concessionária: 

32.1.1 prestar os serviços objeto deste Contrato de forma inadequada ou 
deficiente, tendo por base os Parâmetros de Desempenho; 

32.1.2 descumprir os prazos para implantação e operacionalizaçáo das Obras de 
Ampliação e Melhorias e de Manutenção de Nível de Serviço ou da 
Frente de Serviços Operacionais; 

32.1.3 descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares 
concernentes a Concessão; 

32.1.4 paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 
decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

32.1.5 perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 
adequada prestação do serviço concedido; 

32.1.6 nCio cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

32.1.7 não atender a intimaçáo do Poder Concedente no sentido de regularizar a 
prestação do serviço; ou 

n 
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32.1.8 for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de 
tributos, inclusive contribuições sociais. 

32.2 A União não poderá declarar a caducidade da Concessão com relação ao 
inadimplemento da Concessionária resultante dos eventos indicados na 
subcláusula 21.2 acima ou causados pela ocorrência de caso fortuito ou força maior. 

32.3 A declaração de caducidade da Concessão deverá ser precedida da verificação do 
inadimplemento contratual da Concessionária em processo administrativo, 
assegurado o direito de ampla defesa. 

32.4 Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificação a 
Concessionária, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e 
transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. 

32.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade 
será declarada pela União, independentemente de indenização prévia, calculada no 
decurso do processo e de acordo com a subcláusula 32.7 abaixo. 

32.6 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará para a 
União ou para a ANTT qualquer espécie de responsabilidade em relação aos 
encargos, Ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da 
Concessionária. 

32.7 Indenização 

32.7.1 A indenização devida a Concessionária em caso de caducidade 
restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a Bens Reversíveis 
ainda não amortizados. 

32.7.2 DO montante previsto na subcláusula anterior serão descontados: 

(i) os prejuízos causados pela Concessionária a União e a 
sociedade; 

(ii) as multas contratuais aplicadas a Concessionária que não tenham 
sido pagas até a data do pagamento do montante previsto na 
subcláusula 32.7.1 acima; e 

(iii) quaisquer valores recebidos pela Concessionária a título de 
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias 
que ensejaram a declaração de caducidade. 

32.7.3 A parte da indenização devida a Concessionária, correspondente ao saldo 
devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, 
poderá ser paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder 
Concedente. O remanescente será pago diretamente a Concessionária. 

32.7.4 A declaração de caducidade poderá acarretar, ainda: 

(i) a execução da Garantia de Execução do Contrato, para 
ressarcimento de multas e eventuais prejuízos causados ao Poder 
Concedente: e 
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(ii) a retenção de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o 
limite dos prejuízos causados ao Poder Concedente. 

33 Rescisão 

33.1 A Concessionária deverá notificar a ANTT de sua intenção de rescindir o Contrato 
no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, 
mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos 
na legislação e nas normas regulamentares pertinentes da ANTT. 

33.2 Os serviços prestados pela Concessionária somente poderão ser interrompidos ou 
paralisados após o trânsito em julgado da sentença judicial que decretar a rescisão 
do Contrato. 

33.3 Indenização 

33.3.1 A indenização devida a Concessionária no caso de rescisão será 
calculada de acordo com a subcláusula 31.2 acima. 

33.3.2 Para fins do cálculo indicado na subcláusula 33.3.1 acima, considerar-se- 
ão os valores recebidos pela Concessionária a título de cobertura de 
seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 
rescisão. 

34 Anulação 

34.1 A ANTT deverá declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos jurídicos que 
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar 
ilegalidade em sua formalização ou no Leilão. 

34.2 Indenização 

34.2.1 Na hipótese descrita na subcláusula 34.1 acima, se a ilegalidade for 
imputável apenas a própria ANTT, a Concessionária será indenizada pelo 
que houver executado até a data em que a nulidade for declarada e por 
outros prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia, 
quaisquer valores recebidos pela Concessionária a título de cobertura de 
seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 
declaração da nulidade. 

35 Propriedade Intelectual 

35.1 A Concessionária cede, gratuitamente, a ANTT, todos os projetos, planos, 
plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros materiais, de 
qualquer natureza, que se revelem necessários ao desempenho das funções que 
incumbem ao Poder Concedente ou ao exercício dos direitos que lhe assistem, 
nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou 
elaborados no desenvolvimento das atividades integradas na Concessão, seja 
diretamente pela Concessionária, seja por terceiros por ela contratados. 

35.2 0 s  direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para 
os fins específicos das atividades integradas na Concessão, bem como projetos, 
planos, plantas, documentos e outros materiais referidos na subcláusula anterior, 
serão transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade a ANTT ao final da 
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Concessão, competindo a Concessionária adotar todas as medidas necessárias 
para este fim. 

36 Seguros 

36.1 Durante o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá contratar e manter em 
vigor apólices de seguro indicadas na subcláusula 36.5 abaixo, em condições 
estabelecidas pela ANTT, conforme regulamentação. 

36.2 Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a 
Concessionária apresente a ANTT comprovação de que as apólices dos seguros 
exigidos no Contrato se encontram em vigor e observam as condições 
estabelecidas pela ANTT, conforme regulamentação. 

36.2.1 Em até 10 (dez) dias antes do início de qualquer obra ou serviço, a 
Concessionária deverá encaminhar a ANTT as cópias das apólices de 
seguro juntamente com os respectivos planos de trabalho. 

36.3 A ANTT deverá figurar como um dos cossegurados nas apólices de seguros 
referidas no Contrato, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou 
substituição de quaisquer apólices ser previamente autorizado pela ANTT. 

36.3.1 As apólices de seguros poderão estabelecer como beneficiária da 
indenização os Financiadores da Concessionária. 

36.3.2 As apólices de seguros deverão prever a indenização direta a ANTT nos 
casos em que a ANTT seja responsabilizada em decorrência de sinistro. 

36.4 Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices 
de seguro, a ANTT aplicará multa, conforme regulamentação, até a apresentação 
das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas 
previstas no Contrato. 

36.5 Durante o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá contratar e manter em 
vigor, no mínimo, os seguintes seguros: 

36.5.1 seguro de danos materiais: cobertura de perda ou dano decorrente de 
riscos de engenharia, riscos operacionais e relativos as máquinas e 
equipamentos da Concessão; e 

36.5.2 seguro de responsabilidade civil: cobertura de responsabilidade civil, 
cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente, bem como seus 
administradores, empregados, funcionários, prepostos ou delegados, pelos 
montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos 
materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros 
encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes 
das atividades abrangidas pela Concessão, inclusive, mas não se 
limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais 
causados a terceiros e seus veículos, incluindo o Poder Concedente. 

36.6 0 s  montantes cobertos pelos seguros de danos materiais e pelos seguros de 
responsabilidade civil, incluídos os danos morais abrangidos, deverão atender os 
limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável. 

3 
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36.7 A Concessionária deverá informar a ANTT todos os bens cobertos pelos seguros e 
a forma de cálculo do limite máximo de indenização de cada apólice de seguro. 

36.8 A Concessionária assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões 
decorrentes da realização dos seguros de que trata o Contrato. 

36.9 A Concessionária é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de 
utilização de qualquer seguro previsto no Contrato. 

36.10 Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação das seguradoras de informar, 
imediatamente, a Concessionária e a ANTT, as alterações nos contratos de 
seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) 
seguro(s) contratado(s) ou redução das importâncias seguradas. 

36.1 1 As apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses a contar da 
data da assinatura do Contrato, devendo ser renovadas sucessivamente por igual 
período durante o Prazo da Concessão. 

36.12 A Concessionária deverá encaminhar a ANTT, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias de seu vencimento, documento comprobatório de que as apólices dos 
seguros foram renovadas ou serão automática e incondicionalmente renovadas 
imediatamente após seu vencimento. 

36.12.1 Caso a Concessionária não encaminhe os documentos comprobatórios da 
renovação dos seguros no prazo previsto, a ANTT poderá contratar os 
seguros e cobrar da Concessionária o valor total do seu prêmio a 
qualquer tempo ou considerá-lo para fins de recomposição do reequilíbrio 
econômico do Contrato, sem eximir a Concessionária das penalidades 
previstas neste Contrato. 

36.12.2 Nenhuma responsabilidade será imputada a ANTT caso ela opte por não 
contratar seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo previsto pela 
Concessionária. 

36.1 3 A Concessionária, com autorização prévia da ANTT, poderá alterar coberturas ou 
outras condições das apólices de seguro, visando a adequá-las as novas situações 
que ocorram durante a vigência do Contrato. 

36.14 A Concessionária deverá encaminhar anualmente a ANTT as cópias das apólices 
dos seguros contratados e renovados. 

37 Resolução de Controvérsias 

37.1 Arbitragem 

37.1.1 AS Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as controvérsias 
elou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato elou a quaisquer 
contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados. 

(i) Não poderão ser objeto de arbitragem as questões relativas a 
direitos indisponíveis, a exemplo da natureza e titularidade 
públicas do serviço concedido e do poder de fiscalização sobre a 
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37.1.2 A submissão a arbitragem, nos termos deste item, não exime o Poder 
Concedente nem a Concessionária da obrigação de dar integral 
cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupção das atividades 
vinculadas a Concessão, observadas as prescrições deste Contrato. 

37.1.3 A arbitragem será administrada pela CCI, segundo as regras previstas no 
seu regulamento vigente na data em que a arbitragem for iniciada. 

37.1.4 A arbitragem será conduzida em Brasília, Distrito Federal, Brasil, utilizando- 
se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e 
qualquer ato. 

37.1.5 A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será a lei 
brasileira, excluída a equidade. 

37.1.6 O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, cabendo a cada 
Parte indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido de comum acordo 
pelos árbitros indicados pelas Partes. A presidência do tribunal arbitral 
caberá ao terceiro árbitro. Na hipótese de a arbitragem envolver mais de 2 
(duas) Partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo, a escolha dos 
árbitros deverá seguir o previsto no art. 9"o regulamento de arbitragem da 
CCI. 

37.1.7 Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada Parte, o 
terceiro árbitro será indicado pela CCI, observados os termos e condições 
aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem. 

37.1.8 Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares ou 
de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, ou mesmo durante o 
procedimento de mediação, as Partes poderão requerê-las diretamente ao 
competente órgão do Poder Judiciário. Caso tais medidas se façam 
necessárias após a constituição do tribunal arbitral, deverão ser requeridas 
e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez, poderá solicitá-las ao 
competente órgão do Poder Judiciário, se entender necessário. 

37.1.9 AS decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e vincularão 
as Partes e seus sucessores. 

37.1.10 A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com todas as 
custas do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros. 

38 Disposições Diversas 

38.1 Normas da ANTT 

38.1.1 A Concessionária deverá observar e respeitar todas as resoluções e 
demais regras da ANTT, observadas, no entanto, as peculiaridades e 
especificidades inerentes as normas e regulamentação aplicáveis as 
concessões e respeitando os termos do presente Contrato. 

38.2 Exercício de Direitos 

38.2.1 O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que 
assista a qualquer das Partes pelo Contrato não importa em renúncia, 
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nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui 
novação da respectiva obrigação ou precedente. 

38.3 Invalidade Parcial 

38.3.1 Se qualquer disposição do Contrato for considerada ou declarada nula, 
inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a 
legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas no Contrato 
não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. As 
Partes negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, 
ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo 
efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das 
disposições consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis. 

38.3.2 Cada declaração e garantia feita pelas Partes no presente Contrato 
deverá ser tratada como uma declaração e garantia independente, e a 
responsabilidade por qualquer falha será apenas daquele que a realizou e 
não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das 
Partes. 

38.4 Lei Aplicável 

38.4.1 O Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil. 

38.4.2 A Concessão será regida pela Lei n V  0.233, de 05 de junho de 2001, e, no 
que couber, pela Lei nV.987, de 13 de fevereiro de 1995, sem prejuízo de 
outras normas aplicáveis. 

38.5 Foro 

38.5.1 Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir 
quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato. 

38.6 Comunicações 

38.6.1 As comunicações e as notificações entre as Partes serão efetuadas por 
escrito e remetidas: (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; ou 
(ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii) por correio 
eletrônico. 

(i) Qualquer das Partes poderá modificar o seu endereço, mediante 
simples comunicação a outra Parte. 

38.7 Contagem dos Prazos 

38.7.1 NOS prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se 
estiver expressamente feita referência a dias úteis. 

38.7.2 Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente na 
ANTT. 

38.8 Idioma 1 
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38.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e a Concessão deverão 
ser redigidos em Iíngua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se tratando 
de documentos estrangeiros. Em caso de qualquer conflito ou 
inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, considerada cada uma delas um original. 

Brasília, 12 de março de 2014, 

,,AL.CLLC 
PAULO DE MEIRA LINS 
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Anexo 5 

Desconto de Reequilíbrio e Acréscimo de Reequilíbrio - Metodologia de cálculo do Fator D 

1. Introdução 

1 .I O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, cálculo e 
aplicação do Desconto e do Acréscimo de Reequilíbrio relacionados a prestação 
dos serviços públicos objeto da Concessão. 

1.2 O Desconto e o Acréscimo de Reequilíbrio serão apurados na forma do presente 
Anexo, extraindo-se a partir de seu cálculo o Fator D incidente sobre o valor da 
Tarifa Básica de Pedágio, na forma prevista no Contrato. 

2. Desconto de Reequilíbrio 

2.1 O desempenho da Concessão será considerado satisfatório quando o serviço 
público prestado aos usuários, estabelecido na subcláusula 2.1 do Contrato, 
atender integralmente as condições estabelecidas no Contrato e no PER.. 

2.2 A avaliação de desempenho prevista neste Anexo é a verificação objetiva, 
promovida pela ANTT, para medir o desempenho da Concessão com base nos 
indicadores estabelecidos na Tabela I a seguir, com vistas a manutenção da 
equivalência contratual entre os serviços prestados pela Concessionária e a sua 
remuneração, em função do atendimento aos Parâmetros de Desempenho da 
Frente de Recuperação e Manutenção e a execução das obras e serviços da 
Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de 
Serviço de acordo com os Escopos, Parâmetros Técnicos e Parâmetros de 
Desempenho, tal como previstos no PER. 

2.3 A avaliação de desempenho será realizada em periodicidade anual e terá por 
objetivo identificar a inexecução dos Parâmetros de Desempenho da Frente de 
Recuperação e Manutenção e das obras e serviços da Frente de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de Serviço, de acordo com os 
Parâmetros Técnicos e os Parâmetros de Desempenho. Essa identificação será 
feita por meio da constatação do não cumprimento de cada uma das referidas 
atividades em cada subtrecho do Sistema Rodoviário e para cada ano do Prazo de 
Concessão, observando-se que: 

os indicadores relativos a qualidade dos serviços da Frente de Recuperação e 
Manutenção constituem os Parâmetros de Desempenho estabelecidos no PER; 

as obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e 
Manutenção de Nível de Serviço deverão ser realizadas de acordo com os 
Parâmetros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER; 

caso se verifique o não atendimento parcial dos Escopos, Parâmetros de 
Desempenho ou Parâmetros Técnicos, ou seu atendimento em desconformidade 
com as especificações estabelecidas no Contrato e no PER, a respectiva atividade 
será considerada não cumprida; 

n 
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o não cumprimento de cada atividade será atestado e documentado pela ANTT. 

2.4 Pelo cumprimento de todas as atividades especificadas na Tabela I dentro do prazo 
inicialmente previsto no PER, não haverá aplicação do Desconto de Reequilíbrio. 

2.5 Para cada ano do Prazo de Concessão, o Desconto de Reequilíbrio será 
calculado pelo somatório dos percentuais relativos as atividades não cumpridas da 
Tabela I em cada um dos subtrechos do Sistema Rodoviário, observado que os 
percentuais relativos as atividades da Tabela I serão adicionados ao Desconto de 
Reequilíbrio somente no ano subsequente ao que for constatado o seu não 
atendimento. Tais percentuais serão retirados do cálculo do Desconto de 
Reequilíbrio seguinte se a irregularidade for sanada até a respectiva avaliação de 
desempenho e entrega das obras. Dessa forma, o impacto na Tarifa Básica de 
Pedágio ocorrerá de uma só vez, no ano subsequente ao ano da avaliação. 

2.6 O resultado da avaliação determinará, anualmente, o percentual relativo ao 
Desconto de Reequilíbrio a ser aplicado a Tarifa Básica de Pedágio. 

2.7 O Desconto de Reequilíbrio não constitui espécie de penalidade imposta a 
Concessionária, mas sim mecanismo para desonerar os usuários do Sistema 
Rodoviário. Pressupõe que, se o serviço público prestado na Concessão estiver 
em desconformidade com as condições estabelecidas no Contrato e no PER, tal 
serviço não deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo 
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutenção do 
seu equilíbrio econômico-financeiro para os casos de inexecução dos Parâmetros 
de Desempenho da Frente de Recuperação e Manutenção e das obras e serviços 
da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de 
Serviço, de acordo com os Parâmetros Técnicos e dos Parâmetros de 
Desempenho. 

3. Acréscimo de Reequilíbrio 

3.1 O Acréscimo de Reequilíbrio consiste no acréscimo percentual ao valor da Tarifa 
Básica de Pedágio pré-fixado na Tabela I decorrente da antecipação do prazo de 
entrega das Obras de Ampliação previstas no PER. 

3.2 O Acréscimo de Reequilíbrio será aplicado junto ao Desconto de Reequilíbrio na 
revisão ordinária imediatamente subsequente ao recebimento da totalidade das 
obras de duplicação pela ANTT, nos termos do Contrato e do PER. 

3.3 O Acréscimo de Reequilíbrio não constitui espécie de bonificação em favor da 
Concessionária, mas sim mecanismo pré-fixado de ressarcimento da 
Concessionária pela antecipação de investimentos previstos para a execução das 
Obras de Ampliação previstas no PER. Pressupõe que, se as Obras de 
Ampliação tiveram seu prazo de execução antecipado pela Concessionária, o 
custo financeiro adicional deve ser ressarcido em decorrência do atendimento ao 
interesse público pela ampliação de capacidade disponibilizada aos usuários. 
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Tabela I - Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilíbrio para cada subtrecho do Sistema Rodoviário (Aplicável ao Lote BR163 1 MT) 

Desconto 
(D)/Acréscimo(A) 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 

Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Recuperação e 
Manutenção do PER (1) 

1 Ausência de depressões, abaulamentos ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento 
2 Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas 
3 Desnível entre a faixa de tráfego e acostamento conforme estabelecido no PER 
4 Ausência de flecha nas trilhas de roda, conforme parâmetros de desempenho 
5 Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Máxima (IRI) 
6 Cumprimento dos limites máximos de áreas trincadas (TR) 

IMPACTO MAXIMO ANUAL PAVIMENTO 
7 Atendimento aos parâmetros de desempenho para sinalização horizontal e vertical 

IMPACTO MAXIMO ANUAL SINALIZAÇAO 
IMPACTO MÁXIMO ANUAL DA FRENTE DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇÁO 

I 10 1 Execução das obras de implantação de vias marginais nos prazos estabelecidos (4) 1 0,02106% 1 Por Km I DIA I 

Desconto 
(D)lAcréscimo( A) 

D 

Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Ampliação de 
Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço do PER 

8 Execução das obras de ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego (2) 
SUBTOTAL DA FRENTE DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO AMPLIAÇAO DE CAPACIDADE E MANUTENÇAO DE NIVEL DE 
SERVIÇO 

Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Ampliação de 
Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço do PER 

I 11 I Execucão das Obras de Fluidez e conforto 1 0.03107% 1 Porunidade 1 D I 

TOTAL 

2,92% 
2,00% 
2,00% 
2,00% 
3,84% 
1,23% 
13,97% 
3,05% 
3,05% 
17,02% 

Desconto x lan do segmento 
homogêneo 
0,01250% 

0,01250% 

I 1 2  1 Execucão das Obras de Melhorias m assare elas. trevo& interconexões) 

Desconto x lan do 

homogêneo 
0,00343% 
0,00235% 
0,00235% 
0,00235% 
0,00451 % 
0,00144% 
0,01642% 
0,00359% 
0,00359% 
0,02001 % 

-- 

1 0.03107% 1 Por u n i d a d e !  

Desconto 
(DyAcréscimo(A) 

DIA 

Desconto 
P 

0,06902% 

I 13 1 Execução das Obras de Melhorias (vias marginais) (4) 1 0,02106% 1 Por Km 1 D I 

Unidade 

Por Km 

I 14 1 Execução de contorno obrigatório (Obras em Trechos Urbanos) (5) 1 0,06902% 1 Por Km I DIA I 
Os percentuais relativos aos indicadores de nQ 1 a 07 deverão ser multiplicados pela extensão total em km do segmento homogêneo em que se verificou o não atendimento dos 
Parâmetros de Desempenho pela Concessionária. 
Os percentuais relativos ao indicador deverão ser proporcionais a extensão da obra não disponibilizada aos usuários, considerando a extensão total do respectivo trecho e não 

(2) dependem do ano de Concessão em que será aplicado 
O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão da obra não disponibilizada aos usuários em relação a meta para o respectivo ano para cálculo do Desconto e 

(3) deverá ser multiplicada pela extensão da obra disponibilizada ao usuário adicional à meta para o respectivo ano para cálculo do Acréscimo 
(4) O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão total prevista para a via marginal 
(5) O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão total prevista no item Obras Obrigatórias em Trechos Urbanos do PER 
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Anexo 6 - Fator C 

1. Introdução 

1 .I O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, cálculo 
e reequilíbrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente sobre a 
receita ou verbas devidas pela Concessionária, pela prestação dos serviços 
públicos objeto da Concessão. 

1 .I .I  A metodologia de aferição, cálculo e reequilíbrio prevista no presente Anexo não 
se aplica em caso de eventos que geram impacto na verba de desapropriação 
prevista na cláusula 9.1.2 do Contrato e na verba para ressarcimento de estudos 
ambientais prevista na cláusula 7.1. do Contrato. 

1.2 0 s  eventos de reequilíbrio que geram impacto sobre as receitas e verbas da 
Concessionária, nos termos do item 1.1 acima, serão apurados na forma do 
presente Anexo, extraindo-se a partir de seu cálculo o Fator C incidente sobre o 
valor da Tarifa Básica de Pedágio, na forma prevista no Contrato de 
Concessão. 

1.3 O Fator C é aplicável para fins de reequilíbrio do Contrato, quando verificada a 
ampliação ou redução de receitas ou a não utilização das verbas da 
Concessionária decorrentes dos seguintes eventos (rol exemplificativo): 

1.3.1 Não utilização da totalidade das verbas anuais destinadas para 
Segurança no Trânsito, conforme previsto no Contrato; 

1.3.2 Não utilização da totalidade das verbas com Recursos para 
Desenvolvimento Tecnológico - RDT, conforme previsto no 
Contrato; 

1.3.3 Alteração de receitas com o arredondamento da Tarifa de Pedágio na 
forma prevista no Contrato; 

1.3.4 Alteração de receitas decorrentes do atraso na aplicação do reajuste 
da Tarifa de Pedágio no período anterior; 

1.3.5 Alteração de receitas decorrente da redução ou aumento da alíquota 
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e da 
alíquota do PIS e COFINS; 

1.3.6 Alteração de receitas decorrente de decisão judicial que impossibilite a 
cobrança parcial ou total da Tarifa de Pedágio; 

1.3.7 Alteração de receitas decorrentes da ausência de aplicação integral do 
Fator Q, no montante a ser informado pela ANTT; 

1.3.8 Aplicação das Receitas Extraordinárias na modicidade tarifária. 

1.3.9 Eventual saldo de eventos de anos anteriores não revertido para a 
Tarifa de Pedágio. 

1.4 Todos os eventos do item 1.3 relativos a parcelas ou percentuais de tarifas serão 
convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do saldo da Conta C, 
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conforme previsto no item 2.1, com base no tráfego e nas receitas auferidas 
durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos efetivamente 
se realizassem. 

1.5 A aferição do Fator C será feita anualmente e terá início a partir do início da 

cobrança de Tarifa de Pedágio pela Concessionária, com sua primeira 
aplicação prevista na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 1 (um) ano 
contado do início da cobrança de Tarifa de Pedágio. 

1.5.1 A primeira aplicação do Fator C levará em conta todos os eventos de 
reequilíbrio com impacto sobre as receitas e verbas da 
Concessionária desde a Data de Assunção da Concessão. 

2. Metodologia de cálculo do Fator C 

2.1 O Fator C será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

Cdt+, + (Cdt - ct x VTPeqt) x (1 + r,) 
C t + l  = - 

VTPeqt+, 

Onde: 

t: representa o ano da ocorrência dos eventos sujeitos a aplicação do Fator C 

c,: Fator C incidente sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano t 

c,,,: Fator C incidente sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano seguinte a t 

VTPeq,: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em 
veículos equivalentes a categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6, 
efetivamente verificado no ano t. O fator de equivalência para os veículos não 
enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicada na tabela da 
subcláusula 18.2.6 de cada categoria, 

- 
VTPeq,,,: Projeção do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em 
veículos equivalentes a categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6, 
para o ano seguinte a t. O fator de equivalência para os veículos não 
enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicada na tabela da 
subcláusula 18.2.6 de cada categoria, 

r,: Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa 
Marginal definida abaixo no ano t 

Taxa de juros = [(I + i) x (1 + f)] - 1 

Onde: 

Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente 
da Conta C, ou seja, o r,. 
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i: representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o 
cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa 
de Pedágio - IRT, como definido na subcláusula 1.1.1 (xxvii) do 
Contrato. 

f: Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa 
Marginal. 

Cd,,: Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme o item 
2.3. 

Cdt: Montante da Conta C determinado pela ANTT efetivamente aplicado para o 
cálculo de c,. 

O saldo da Conta C será calculado através das seguintes fórmulas: 

n 

C', = 1 Fi, + FC, 
i=1 

FC, = C,-, x (1  + r,) 

Onde: 

C',: Saldo provisório da Conta C ao final do ano t 

Fi,: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item 1.3.9 

FCt: Eventual saldo de eventos de anos anteriores não revertido para a Tarifa de 
Pedágio previsto no item 1.3.9, com o tratamento previsto no item 2.3.1. 

Ct: Saldo final da Conta C ao final do ano t 

2.2 A aferição dos parâmetros previstos no item 2.1 tomará por base os seguintes 
critérios: 

2.2.1 Para o parâmetro de eventos de reequilíbrio: 

a) Os eventos de reequilíbrio serão apurados pelo cálculo da diferença entre o 
valor previsto originalmente de acordo com o Contrato e o valor efetivamente 
verificado de acordo com a ampliação ou redução decorrente do evento de 
reequilíbrio. 

2.2.2 Para o parâmetro de Projeção do Tráfego: 

a) A Projeção de Tráfego para a primeira aplicação do Fator C, em t+l, 
conforme previsto no item 1.5, será o Volume Total Pedagiado equivalente da 
Rodovia, expresso em veículos equivalentes a categoria 1 indicada na tabela 
da subcláusula 18.2.6 do Contrato, no ano t, acrescido de 5% (cinco por 
cento), de acordo com a seguinte fórmula: 

- 
VTPeq,,, = 1,05 x VTPeq, 
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b) A Projeção de Tráfego para a segunda aplicação do Fator C, em t+l, será o 
Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em veículos 
equivalentes a categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6 do 
Contrato, no ano t , acrescido da taxa de crescimento do Volume Total 
Pedagiado equivalente da Rodovia nos últimos dois anos, de acordo com a 
seguinte fórmula: 

- VTPeq, 
VTPeq,,, = VTPeq, x 

(VTPeq,-,) 

c) A Projeção de Tráfego para a terceira e demais aplicações do Fator C será o 
Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em veículos 
equivalentes a categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6 do 
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média do Volume Total 
Pedagiado equivalente da Rodovia dos últimos 3 (três) anos, de acordo com 
a seguinte fórmula:. 

- J VTPeq, 
VTPeq,,, = VTPeq, x 

VTPeq,-, 

2.3 A ANTT determinará o montante da Conta C a ser utilizado no cálculo do Fator 
C que incidirá sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano seguinte, podendo optar 
por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes 
oscilações tarifárias. 

2.3.1 0 s  eventos previstos nas subcláusulas 1.3.1 a 1.3.5 deverão 
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano 
seguinte. 

2.3.2 O saldo remanescente será acrescido da taxa de juros equivalente a 
taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal definida abaixo até a data 
de sua aplicação e será transferido ao Fator C de anos posteriores 
conforme o item 1.3 e 1.3.9. 

Taxa deluros = [(I + i) x (1 + f)] - 1 

Onde: 

Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente 
da Conta C 

i: representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o 
cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa 
de Pedágio - IRT, como definido na subcláusula 1.1.1 (xxvii) do 
Contrato. 

f: Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa 
Marginal. 
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Anexo 7 

1. Introdução 

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição e 
cálculo dos Indicadores de Qualidade pela prestação dos serviços públicos 
objeto da Concessáo. 

1.2 Os Indicadores de Qualidade serão apurados na forma do presente Anexo, 
extraindo-se a partir de seu cálculo o Fator Q incidente sobre o valor da Tarifa 
Básica de Pedágio, na forma prevista no Contrato. 

1.3 O Fator Q é o percentual obtido após o cálculo do Indicador do Nível de 
Acidentes (IS) e do Indicador de Disponibilidade (Dis) da Rodovia, sendo: 

Fator Q = ID, + IA, 

Onde: 

ID: Indicador de Disponibilidade da Rodovia. 

IA: Indicador do Nível de Acidentes com vítimas na Rodovia. 

(t): Período de mensuração dos Indicadores de Qualidade da Rodovia. 

1.4 A aferição do Indicador de Disponibilidade da rodovia terá início a partir da 
primeira revisão ordinária da tarifa após o início do 6" (sexto) ano da Data da 
Assunção, com aplicação na revisão ordinária após o início do 7" (sétimo) ano 
da Data da Assunção. 

1.4.1 Até o início da aferição do Indicador de Disponibilidade, o valor do 
indicador será equivalente a O (zero) para fins de cálculo do Fator Q. 

1.5 A aferição do Indicador do Nível de Acidentes terá início a partir do início da 
cobrança de Tarifa de Pedágio pela Concessionária, com sua aplicação prevista 
na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 24 (vinte e quatro) meses 
contados do início da cobrança de Tarifa de Pedágio. 

1.6 As informações necessárias a aferição dos Indicadores de Qualidade da rodovia 
serão disponibilizadas pela Concessionária a ANTT nas condições previstas no 
presente Anexo, no PER e na regulamentação da ANTT. 

1.6.1 A prestação de informações incorretas sujeitará a Concessionária a aplicação 
das sanções previstas no Contrato e na regulamentação da ANTT. 

1.7 0 s  parâmetros de aferição dos Indicadores de Qualidade serão revistos pela 
ANTT a cada 5 (cinco) anos, nos termos do Contrato. 
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2. Indicador de Disponibilidade na Rodovia (Dis) 

2.1 O Indicador de Disponibilidade da Rodovia tem por objeto aferir o nível de 
disponibilidade das faixas de rolamento da rodovia, de forma a reduzir a Tarifa 
Básica de Pedágio de acordo com a ausência de aproveitamento e fruição da 
rodovia pelos usuários. 

2.2 O Indicador de Disponibilidade (Dis) consiste no percentual extraído a partir da 
avaliação anual do tempo de indisponibilidade das faixas de rolamento no 
período diurno e noturno, da extensão da faixa de rolamento indisponível e da 
quantidade de faixas de rolamento indisponíveis, de acordo com a seguinte 
fórmula: 

Dis, = J 

Z ( E ~  x F ; ) X  365 

Onde: 

Dis(t): é o Indicador de Disponibilidade no ano t 

Eo(j): é a extensão indisponível de cada faixa de rolamento 

Fo(j): é o número de faixas de rolamento indisponíveis 

T(j): é o número de períodos em que cada faixa de rolamento permaneceu 
indisponível, conforme o item 2.3.3 

E(i): é a extensão do subtrecho homogêneo da rodovia 

F(i): é a quantidade de faixas de rolamento do subtrecho homogêneo da 
Rodovia 

2.3 A aferição dos parâmetros de tempo, extensão e quantidade de faixas de 
rolamento tomará por base os seguintes critérios: 

2.3.1 Para o parâmetro de extensão (E): 

a) Será considerada extensão indisponível o somatório em quilômetros da 
distância de faixa de rolamento indisponível para tráfego dos usuários, 
descontada a extensão em obras pelo DNIT. 

b) O marco inicial e final de cálculo da extensão indisponível é a extensão em 
quilômetros do canteiro de obras ou serviços da Concessionária ou de 
terceiros por ela autorizados. 

c) Não será computada no parâmetro a extensão indisponível da pista de 
rolamento em que se localiza a sinalização de segurança obrigatória. 

2.3.2 Para o parâmetro de número de faixas de rolamento Indisponíveis: 

a) Será considerada a quantidade de faixas de rolamento da Rodovia 
indisponíveis a fruição dos usuários. 

2.3.3 Para o parâmetro de tempo: 

2 
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a) O período diurno compreende o período das 05h01 (cinco horas e um 
minuto) as 22h00 (vinte e duas horas), de acordo com o horário local. O 
período noturno compreende o período das 22h01 (vinte e duas horas e um 
minuto) as 05h00 (cinco horas), de acordo com o horário local. 

2.4 Não será computado no Indicador de Disponibilidade da rodovia, a 
indisponibilidade das faixas de rolamento por força de acidentes ou por motivo de 
caso fortuito e força maior assim como definidos no Contrato. 

2.5 O Indicador de Disponibilidade será obtido pelo confronto do percentual extraído 
a partir da aplicação da fórmula prevista no item 2.2 com as seguintes metas: 

a) Para o período diurno: 97% (noventa e sete por cento); e, 

b) Para o período noturno: 95% (noventa e cinco por cento). 

2.6 O índice de Disponibilidade (ID) será calculado no Fator Q de acordo com a 
seguinte fórmula: 

Onde: 

Dis(d) é o indicador de disponibilidade calculado no período diurno conforme a 
fórmula: 

Dis(d)= 0, caso o parâmetro Dis(t) registrado para períodos diurnos for 
menor que 3% 

Dis(d)= Dis(t)(diurno) - 3%, caso Dis(t) registrado para períodos diurnos 
for maior ou igual a 3% 

Dis(n) é o indicador de disponibilidade calculado no período noturno conforme 
a fórmula: 

Dis(n)= 0, caso o parâmetro Dis(t) registrado para períodos noturnos for 
menor que 5% 

Dis(d)=Dis (t) (noturno) - 5%, caso Dis(t) registrado para períodos 
noturnos for maior ou igual a 5% 

3. Indicador do Nível de Acidentes com vítimas na Rodovia (IA) 

3.1 O Indicador do Nível de Acidentes com vítimas na rodovia tem por objeto aferir a 
variação no nível de acidentes da rodovia em comparação a outras rodovias 
concedidas, incrementando a Tarifa Básica de Pedágio de acordo com a 
melhora propiciada nas condições de segurança dos usuários. 

3.2 O Indicador do Nível de Acidentes com vítimas de cada rodovia consiste no 
percentual extraído a partir da avaliação anual da quantidade de acidentes com 
vítima, do Volume Diário Médio Anual - VDMA e da extensão da Rodovia, de 
acordo com a seguinte fórmula: 
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Onde: 

1st (Lote): é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia 

N: é o número de acidentes com vítimas apurados na Rodovia 

L: é a extensão da Rodovia 

VDMAt: é o Volume Diário Médio Anual da Rodovia 

t: é o ano apuração do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia 

3.3 A aferição dos parâmetros de número de acidentes com vítimas, extensão e 
VDMA da Rodovia tomará por base os seguintes critérios: 

3.3.1 Para o parâmetro de número de acidentes com vítimas: 

a) Será considerado o número de acidentes com vítimas (fatais ou não) a ser 
informado na forma do PER 

3.3.2 Para o parâmetro de extensão: 

a) Será considerada a extensão em quilômetros indicada no PER. 

b) A construção de contornos poderá alterar a extensão da Rodovia. 

3.3.3 Para o parâmetro de VDMA, deverá ser considerada a seguinte fórmula: 

Onde: 

VDMAth(i) é o VDMA de cada subtrecho homogêneo no ano t 

Eth(i) é a extensão de cada subtrecho homogêneo da Rodovia 

L é a extensão da Rodovia 

3.4 O Indicador do Nível de Acidentes com vítimas das rodovias concedidas consiste 
no percentual extraído a partir do confronto da variação do indicador calculado na 
forma do item 3.2 comparado com a variação média dos indicadores de 
acidentes das rodovias concedidas pela ANTT, de acordo com as seguintes 
fórmulas: 

3.4.1 Para o cálculo do indicador de acidentes das rodovias concedidas será 
utilizada a media aritmética do IS das rodovias concedidas pela ANTT. 

3.4.2 Para a variação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia: 

Onde: 
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AIS (lote): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia em 
relação ao ano anterior. 

IS(t) (Lote) é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia no ano de 
apuração do indicador. 

IS(t-1) (Lote) é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia no ano de 
apuração anterior. 

3.4.3 Para a variação do Indicador do Nível de Acidentes das rodovias 
concedidas: 

IS, (concessoes) - IS,-, (concessoes) 
AISls, (concessoes) = 

ZS,-, (concessoes) 

Onde: 

AIS (concessões): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes das 
rodovias concedidas pela ANTT em relação ao ano anterior. 

1st (concessões): é o Indicador do Nível de Acidentes das rodovias concedidas 
pela ANTT no ano de apuração do indicador. 

1st-1 (concessões) é o Indicador do Nível de Acidentes das rodovias 
concedidas pela ANTT no ano de apuração anterior. 

3.5 Todas as rodovias concedidas que possuam cálculo de indicador do nível de 
acidentes disponível serão utilizadas como referência para aplicação da fórmula 
prevista no item 3.4 do presente Anexo. 

3.6 A Concessionária só poderá receber acréscimos tarifários em função da redução 
de acidentes caso nenhuma das seguintes condições sejam observadas: 

A ~ s ~  ( ~ o t e )  > AlS, (concessoes) 

ZS, ( ~ o t e )  > ~ ~ ( ~ o t e , , )  

Onde: 

IS(Lotemin): é o menor valor histórico de acidentes observado naquele lote. 

3.6.1 Observando-se as restrições do item 3.6, o Indicador do Nível de Acidentes 
será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

IA = 0,5 x MAX [AZS, (Lote) - AIS, (concessoes); AIS, (Lote)] 

Onde: 

IA: é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia que será utilizado para fins 
de aplicação do Fator Q. 

AIS (lote): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia em 
relação ao ano anterior. 
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AIS (concessoes): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes das 
rodovias concedidas pela ANTT em relação ao ano anterior. 

3.7 A Concessionária não fará jus ao incremento da Tarifa Básica de Pedágio caso 
a variação do Indicador do Nível de Acidentes da rodovia seja igual ou inferior a 
variação do indicador nos anos anteriores. 

3.8 Se da aplicação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia resultar 
acréscimo superior a 3% (três por cento) sobre o valor da Tarifa Básica de 
Pedágio, o acréscimo poderá, a critério da ANTT, alternativamente a sua 
aplicação no valor da Tarifa Básica de Pedágio, ser computado na aplicação do 
Fator C nos anos posteriores, buscando evitar grandes 
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AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES 

SCES Sul - lote 10 — trecho 3 — 
Projeto Orla - Polo 8 - Bloco G — 3° Andar - Brasília/DF 

(61) 3410-1000/ 3410-1001 

Ofício n° 7 i4 /2017/DG/ANTT 

Brasília, / a.  de janeiro de 2017. 

Ao Senhor Daniel Maia Vieira 
Secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e Aeroportuária 
Tribunal de Contas da União - TCU 
Brasília-DF 

Assunto: 	Resposta ao Oficio de Diligência n° 0793/2016-TCU/SeinfraRodovias 

Referência: TC n° 017.926/2014-9 

Senhor Secretário, 

Em atenção ao Ofício de Diligência n° 0793/2016/SeinfraRodovias, de 
20.12.2016, encaminhamos a V. S.' o Memorando n° 028/2017/SUINF, de 11.1.2017, que 
envia os Memorandos IN 003/2017/GEPRO/SUINF, de 4.1.2017, e 
031/2017/GEINV/SUINF, de 11.1.2017, contendo as informações solicitadas a esta Agência. 

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição de V. S.' para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 

   

II 
O 0 0 0 5 6 7 

 

I 
0 8 0 8 73 

 

Atenciosamente, 

110 
Ãirorili11111~ 

ARCI LO VINA 1 
Di etor-Geral 

Substituto 

   

    

    

    

www.antt.gov.br  
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AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES 
Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária — SUINF 

(6 I ) 3410-1711 —suinf@antt.gov.br  

Protocolo SUINF 
50500w2,5223--69 
Em: 1.1 falll` Hora - 

Memorando n-Q0,2,2 /2017/SUINF 	
Brasília-DF4i de janeiro de 2017. 

Ao Senhor Gerente 
Paulo Sérgio B. dos Santos 
Gerência de Sistematização de Informações dos Órgãos de Controle do 
Governo Federal - GESIC 

Assunto: Ofício ng 0793/2016-TCU/SeinfraRodovias - TC ng 017.926/2014-9. 

Referência: Documento ng 50500.472607/2016-09 - Memorando ng 
105/2016/GESIC/AUDIT 

Senhor Gerente, 

Reportamo-nos ao Memorando n 9  105/2016/GESIC/AUDIT, de 
29/12/2016 que encaminha cópia do Ofício de Diligência n 9  0793/2016- 
TCU/SeinfraRodovias, de 20/12/2016, no qual a SeinfraRodovias solicita, que 
no prazo de 15 (quinze) dias, a ANTT esclareça o grau de comprometimento 
do cronograma de obras de duplicação das rodovias concedidas 
BR-040/DF/GO/MG, BR-163/MT, BR-163/MS, BR-060/153/262/DF/GO/MG em 
razão da não emissão, ou emissão intempestiva do licenciamento ambiental, 
indicando os prazos vigentes para o cumprimento das metas estabelecidas 
em contrato. 

Em atenção ao solicitado, encaminhamos o Memorando n 9  
003/2017/GEPRO/SUINF, de 04 de janeiro de 2017 e o Memorando n 9  
031/2017/GEINV/SUINF, de 11 de janeiro de 2017. 

Atenciosamente, 

Luiz Ferna do Casti h 
Superintendente de Explora ao da Infraestrutura Rodoviária 

SUINF/JSRBC 
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Emit/.0_1&cTra:-A 50500. 

Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária — SUINF 
Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias — GEINV 

SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08, Brasília — DF, CEP 70.200-003 — Fone: (61) 3410.1741 

Memorando n 9 031/2017/GEINV/SUINF 

	

Brasília, 	de janeiro de 2017. 

À SUINF, 

Assunto: Ofício ng 0793/2016-TCU/SeinfraRodovias 
TC 017.926/2014-9 

Referência: Documento ng 50500.472547/2016-16 

Reportamo-nos ao Memorando n 1.199/2016/SUINF, de 
30.11.2016, 	por 	meio 	do 	qual 	envia 	o 	Memorando 

0793/2016/GESIC/AUDIT, de 29.12.2016, que apresenta o 
Ofício 0793/2016-TCU/SeinfraRodovias, de 20.12.2016, onde por sua vez à 
Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura (SeinfraRodovias) do Tribunal 
de Contas da União (TCU) solicita esclarecimentos sobre os Licenciamentos 
Ambientais para duplicação das rodovias previstas nos Contratos de 
Concessão 3@ Etapa - Fase I e III do Programa de Concessões de Rodovias 
Federais (PROCROFE): 

(...) esclareça o grau de comprometimento do 
cronograma de obras de duplicação das rodovias 
concedidas BR-040/DF/GO/MG, BR- 163/MT, BR-
163/MS, BR-060/153/262/DF/CO/MG em razão da 
não emissão, ou emissão intempestiva do 
licenciamento ambiental, indicando os prazos - 
vigentes para o cumprimento das metas 
estabelecidas em contrato. 

Inicialmente, indicaremos a seguir os Contratos de Concessão 
da 3@ Etapa - Fase I e III do PROCROFE que foram objetos da presente 
diligência encaminhada pelo SeinfraRodovias/TCU: 

1 de 14 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56845083.Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388274.



Amen- 
AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTESTERRESTRES 

Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF 
Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias - GEINV 

SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08, Brasília - DF, CEP 70.200-003 - Fone: (61) 3410.1741 

Contrato de Concessão do Edital n 9  001/2013 1  

Concessionária de Rodovias Minas Gerais-Goiás S.A. (MGO) 
Rodovia: BR-050/GO/MG 

Contrato de Concessão do Edital n 9  003/2013 2  

Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) 
Rodovia: BR- 163/MT 

3) Contrato de Concessão do Edital n 9  004/2013 3  

Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. 
(CONCEBRA) 
Rodovia: BR-0601153/2621DF/GO/MG 

Contrato de Concessão do Edital n 9  005/2013 4  

Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (MSVIA) 
Rodovia: BR-163/MS 

Contrato de Concessão do Edital n 9  006/2013 5  

Concessionária BR-040 S.A. (VIA040) 
Rodovia: BR-040/DF/GO/MG 

Sobre o Licenciamento Ambiental, primeiramente, informamos 
que o Ministério dos Transportes (MT) designou à Empresa de Planejamento 

S.A. (EPL6 ) como sendo o ator responsável pela elaboração dos estudos 
ambientais e condução dos processos para emissão das licenças ambientais 
na concessões rodoviárias federais supracitadas. 

Transcrevemos a seguir o que estabelece os Contratos de 
Concessão em relação aos licenciamentos ambientais: 

http://www.antt.00v.br/index.ohp/contentiview/2780 1 /MGO  Rodovias BR 050 GO MG Entroncamento com a BR 040 Cris  

talina GO 	Divisa MG SP.html  
http://www.antt.qov.br/index.pho/contentiview/29451/CRO  Concessionaria Rota do Oeste S A .html  

3 

http://www.antt.gov.br/index.php/contentiv1ew/28399/CONCEBRA  Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil S A 	B 

R 060 153 262 DF GO MG.html  
http://www.antl00v.hdindex.Php/contentiview/29458/MS  VIA Concessionaria de Rodovia Sul Matocirossense 5 A .html  

htto://www.antt.ciov.br/index.php/contentiview/29461Nia  040.html  

6 http://www.epl.qov.hr/ 
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5 Autorizações Governamentais 

5.1 A Concessionária deverá: 

5.1.1 obter todas as licenças, permissões e 
autorizações necessárias ao pleno exercício das 
atividades objeto da ConcessãO, incluindo as 
licenças ambientais, observadas as disposições 
da subcláusula 5.2; 

(i) Dentre as licenças ambientais referidas na 
subcláusula 5.1.1, a Concessionária deverá obter: 

Concordância do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-
IBAMA para as Obras de Ampliação de Capacidade 
e Melhorias que se enquadrem nas condições do 
art. 82, inciso III da Portaria no 288/MT/MMA. Em 
até 4 (quatro) meses após a assinatura do 
Contrato, a Concessionária deverá protocolar 
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA os 
documentos necessários que comprovem o 
enquadramento dos trechos nas condições do 
art. 82, inciso III da Portaria n 2  288/MT/MMA. 

Licença prévia e licença de instalação das 
Obras em Trechos Urbanos previstas no PER; 

5.1.2 adotar todas as providências exigidas pelos 
órgãos competentes, nos termos da legislação 
vigente, para a obtenção das licenças, 
permissões e autorizações necessárias ao pleno 
exercício das atividades objeto da Concessão, 
arcando com as despesas e custos 
correspondentes; 

5.1.3 cumprir as condicionantes ambientais já 
existentes ou que vierem a ser exigidas pelos 
órgãos ambientais, exceto o inventário florestal 
e os Planos Básicos Ambientais, e arcar com os 
custos delas decorrentes, ainda que a licença 
seja obtida ou tenha sido solicitada por terceiros 
ou seja obtida na forma prevista na subcláusula 
5.2.1. 

5.2 O Poder Concedente deverá: 

5.2.1 Obter licença prévia e licença de instalação 
das Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias do item 3.2.1 do PER, nas condições 
previstas na subcláusula 10.3.2. 

5.2.2 Elaborar o inventário florestal e os Planos 
Básicos Ambientais. 
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(..) 

10 Obras e Serviços 

10.3.2 „A licença de instalação prevista na 
subcláusula 5.2.1 será disponibilizada a 
Concessionária em prazo compatível para o 
atendimento das metas anuais de duplicação 
previstas no item 3.2.1.1. do PER, de acordo com 
as seguintes condições. 

(i) A licença de instalação necessária ao 
cumprimento da primeira meta anual das Obras 
de Ampliação de Capacidade e Melhorias prevista 
no item 3.2.1 do PER será disponibilizada a 
Concessionária em até 12 (doze) meses contados 
da Data da Assunção. 

Para o cálculo da extensão equivalente ao 
cumprimento da primeira meta anual das Obras 
de Ampliação de Capacidade e Melhorias 
prevista no item 3.2.1 do PER será descontada a 
extensão passível de enquadramento no art. 8 2, 
inciso III da Portaria n 2  288/MT/MMA, nos termos 
da subcláusula 5.1.1(i)(a). 

A não obtenção da licença de instalação no 
prazo previsto na subcláusula 10.3.2 (i) para os 
10% (dez por cento) das Obras de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias ensejará a recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro, na forma 
prevista na subcláusula 22.5. 

Após o início da cobrança da Tarifa de Pedágio, 
o desatendimento da meta de duplicação de cada 
ano prevista no item 3.2.1.1. do PER, por força da 
ausência de obtenção da licença de instalação, 
não 	acarretará 	responsabilização 	da 
Concessionária, sem prejuízo da recomposição do 
equilíbrio 	econômico-financeiro 	mediante 
aplicação automática do Desconto de Reequilfbrio 
previsto na subcláusula 22.6 deste Contrato. 

(..) 

21 Alocação de Riscos 

(..) 

21.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 
21.2, a Concessionária é integral e 
exclusivamente responsável por todos os riscos 
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relacionados a Concessão, inclusive, mas sem 
limitação, pelos seguintes riscos: 

(..) 

21.1.3 obtenção de licenças, permissões e 
autorizações relativas à Concessão, excetuadas 
as licenças a cargo do Poder Concedente; 

21.2 A Concessionária não é responsável pelos 
seguintes riscos relacionados a Concessão, cuja 
responsabilidade é do Poder Concedente: 

(..) 

21.2.9 atraso nas obras decorrentes da demora 
na obtenção de licenças ambientais a cargo da 
Concessionária quando os prazos de análise do 
órgão ambiental responsável pela emissão das 
licenças ultrapassarem as previsões legais, 
exceto se decorrente de fato imputável a 
Concessionária; 

(..) 

21.2.10 atraso nas obras decorrentes da demora 
na obtenção de licenças ambientais a cargo do 
Poder Concedente; 

(..) 

21.2.16 atraso nas obras decorrentes da demora 
na obtenção de licenças ambientais a cargo da 
Concessionária por força da exigência de 
pesquisas arqueológicas, ou condicionantes 
relacionadas a áreas indígenas ou comunidades 
quilombolas, bem como os custos relacionados ao 
atendimento destas exigências e condicionantes 
nas licenças a cargo da Concessionária ou do 
Poder Concedente; (grifo nosso) 

5. 	Já o Programa de Exploração da Rodovia (PER), estabelece o 
seguinte sobre o tema: 

3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E 
MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

3.2.1 Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias 

(..) 

• 	Período: inicia-se a partir da data de 
expedição da Licença de Instalação e deve ser 
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concluída em até 48 (quarenta e oito) meses, 
salvo as exceções expressamente indicadas 
abaixo. (grifo nosso) 

Da matriz de riscos dos contratos de concessão, temos que a 
responsabilidade pela emissão do licenciamento ambiental para as obras 
de ampliação de capacidade e melhorias relativos ao item 3.2.1 do PER é 
responsabilidade, única e exclusiva, do Poder Concedente. 

Conforme estabelece o PER, as metas e prazos estabelecidos 
para o item 3.2 - Frente de Ampliação da Capacidade e Manutenção do Nível 
de Serviço do PER se iniciam somente a partir da emissão da Licença de 
Instalação (LI). 

Nota-se da leitura do Contrato, que não existe definição de 
prazo limite para transferência da titularidade para concessionária da LI 
expedida em nome da EPL. 

Contudo, conforme argumentos e justificativas apresentadas 
por algumas concessionárias, as licenças emitidas pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 7  em nome 
da EPL apresentaram condicionantes de responsabilidade do Poder 
Concedente impeditivas ao início efetivo das obras pelas concessionárias. 
É verificado também que algumas condicionantes ambientais indicam a 
realização de obras de grande vulto financeiro, como, por exemplo, 
contornos rodoviários. 

Entende-se também que, caso as concessionárias cometam 
alguma infração ambiental e ainda não tenham efetivado a transferência 
da titularidade da LI, a EPL responderá solidariamente. 

A fim de dirimir as dúvidas e questionamentos apresentados 
pelas concessionárias, a SUINF, 	por meio do Memorando 
ng 1.577/2015/GEINV/SUINF, de 18.12.2015, subsidiado pelo Memorando 
ng 1.385/2015/GEINV/SUINF, de 14.12.2015, consultou a Procuradoria 
Federal junto à ANTT (PF-ANTT), apresentando o questiona mento sobre qual 
prazo deveria ser considerado para início do cômputo das metas anuais 
estabelecidas no item 3.2.1.1 do PER. 

Com 	isso, 	através 	do 	Parecer 	nQ 00052/2016/PF- 
ANTT/PGF/AGU, de 13.01.2016, a análise jurídica concluiu que a data de 
transferência da titularidade somente poderá ser considerada como início 
de contagem do prazo quando a LI não estabelecer condicionantes à cargo 

7  http://www.ibama.gov.br/ 
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do Poder Concedente ou, as prevendo, estas não impedirem o início das 
obras de duplicação, conforme transcrição a seguir: 

8. Quanto ao entendimento sobre o termojnicial 
para contagem do prazo, penso que procede a 
interpretação da SUINF/ANTT, tendo em vista 
(que o Programa de Exploração da Rodovia 
estabelece o inicio do prazo à partir da expedição 
da licença de instalação (item 3.2.1), sendo, 
outrossim, razoável admitir que o prazo somente 
terá inicio a partir da efetivação da transferência 
da titularidade da licença, visto que não é a 
Concessionária a responsável pela sua obtenção, 
mas sim o Poder Concedente, cabendo a este, 
portanto, habilitar a Concessionária para a 
execução das obras mediante a transferência da 
licença que lhe foi deferida. 

A este entendimento da SUINF/AN7T agrego 
apenas a questão noticiada pela Concessionária 
MGO Rodovias às fls. 41/42, quanto a expedição 
de licenças ambientais contendo condicionantes 
à cargo do Poder Concedente e que impedem o 
inicio das obras. 

Parece-me que, nesses casos, assiste razão à 
Concessionária ao considerar que a data de 
transferência da titularidade somente poderá ser 
considerada como termo inicial quando a licença 
de instalação não estabelecer condicionantes à 
cargo do Poder Concedente ou, as prevendo, 
estas não impedirem o início das obras. (grifo 
nosso) 

Desta feita, para algumas concessionárias, conforme será 
detalhado a seguir, essa gerência tem adotado o entendimento de que, em 
não se verificando a responsabilidade da concessionária, o início do prazo 
é considerado somente a partir da efetivação da transferência da 
titularidade. 

Nota-se que a reconsideração de nova data de início dos prazos 
visa resguardar as concessionárias em situações de abertura de processos 
administrativos para apuração de penalidades e multas decorridas pelos 
atrasos de obras, nos casos em que as concessionárias não deram causa e 
não são responsáveis pelo atraso da emissão ou transferência do 
licenciamento, conforme estabelece os contratos de concessão. 
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Contudo, como a aplicação do desconto ou acréscimo de 
reequilíbrio (metodologia do Fator D) para a Frente de Ampliação de 
Capacidade não está atrelada a esta nova data e ocorrerá de forma 
independente e automática; este fato não gera prejuízo a aplicação da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão. 

No âmbito da Superintência de Exploração da Infraextrutura 
Rodoviária (SUINF), o setor responsável pelo acompanhamento dos 
processos de licenciamento é a Coordenação de Assuntos Ambientais 
(COAMB) vinculada à Gerência de Projetos de Rodovias (GEPRO), onde, 
através do Memorando n2  003/2017/GEPRO/SUINF, de 04.01.2017, foi 
apresentado à GEINV a situação atual referente aos licenciamentos 
ambientais. 

Por fim, apresentadas as considerações iniciais, informaremos 
a seguir o status e o posicionamento dessa gerência a respeito dos 
licenciamentos ambientais de cada concessionária. 

1) 	Concessionária MGO — BR-050/DF/GO/MG 

A LI n 2  1.045/2015, emitida pelo IBAMA em nome da EPL em 
23.01.2015 apresentava condicionantes ambientais que exigiam 
complementação de dados (revisão do PBA, complementação da ASV, etc.), 
dentre outras pendências que seriam responsabilidade da EPL e impediam 
o início das obras. 

Após análise do mérito pela Gerência de Engenharia e 
Investimentos de Rodovias (GEINV) em relação ao pleito apresentado pela 
MGO, em virtude do intervalo de tempo entre a expedição da LI 
n2  1.045/2015 em nome da EPL e a transferência da titularidade em nome 
da MGO, essa gerência, por meio do Ofício n 2  1.309/2015/GEINV/SUINF, de 
29.10.2015, informou à MGO que seria considerado o dia 01.07.2015 como 
data de início da contagem do prazo previsto para cumprimento das metas 
anuais estabelecidas no item 3.2.1 do PER, conforme quadro demonstrado 
a seguir: 
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QUANTITATIVOS E PRAZOS - OBRAS DUPLICAÇÃO - MGO 

ANO 
PERÍODO EXTENSÃO 

INÍCIO TÉRMINO (km) (%) 

1^ 01/07/2015 30/06/2016 35,0 16% 

2 01/07/2016 30/06/2017 52,4 24% 

3 01/07/2017 30/06/2018 74,3 34% 

4 01/07/2018 30/06/2019 56,8 26% 

TOTAL 218,5 100% 

Observa-se assim que a transferência da LI teve atraso em 
aproximadamente 6 (seis) meses, pois o contrato tinha como premissa a 
liberação ambiental da obra em até 12 (doze) meses para cumprimento da 
meta do ano 1, assim, entendemos que o cronograma foi afetado 
significativamente pelo atraso na transferência da titularidade da LI. 

Abaixo será apresentado um quadro resumo, demonstrando as 
datas marco do processo de emissão e transferência da licença da MGO: 

STATUS - UCENÇA INSTALAÇÃO - MOO 

CONCESSIONÁRIA RODOVIA UCENÇA INSTALAÇÃO ASSUNÇÃO 
PREVISÃO 

coNTRAT0  
EXPEDIÇÃO 

Epi.  
ATRASO 

(PREV - EXPED) 

TRANSFERÊNCIA 
TTTULARIDADE 

ATRASO 

(EXP - 1TrUL) 

ATRASO TOTAL 

(PREV - 71TIM 

MOO BR-050/GO/MG 
Ucença de Instalação no 

1.045/2015 - IBAMA 
08/01/2014 08/01/2015 23/01/2015 15 dias 01107/2015 159 dias 

174 
dias 

6 
meses 

2) 	Concessionária CRO — BR-163/MT 

Conforme verificação à época do avanço físico das obras da CRO 
indicadas no acompanhamento do Planejamento Anual, não foi observado 
impacto nas frentes de trabalho em virtude do atraso na transferência da 
titularidade da LI ng 65.034/2015 emitida pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente - Mato Grosso (SEMA-MT) em nome da EPL em 23.03.2015. 

Após análise do mérito pela GEINV, em virtude do intervalo de 
tempo entre a expedição da LI ng 65.034/2015 em nome da EPL e a 
transferência da titularidade da LI ng 65.183/2015 em nome da CRO, que 
foi expedida em 02.06.2015, não ter interferido negativamente no 
cumprimento das metas estabelecidas no PER, foi mantido a data de 
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23.03.2015 (emissão em nome da EPL) como o início da contagem do prazo 
previsto para cumprimento das metas anuais estabelecidas no item 3.2.1 
do PER, conforme quadro demonstrado a seguir: 

QUANTITATIVOS E PRAZÓS - OBRAS DUPLICAÇÃO - ACRO 

ANO 

PERÍODO EXTENSÃO 

INÍCIO TÉRMINO (km) (%) 

1 23/03/2015 22/03/2016 72,6 16% 

2 23/03/2016 22/03/2017 108,9 24% 

3 23/03/2017 22/03/2018 154,2 34% 

4 23/03/2018 22/03/2019 117,9 26% 

TOTAL 453,6 100% 

Observa-se assim que a transferência da Li teve atraso em 

aproximadamente 2 (dois) meses, pois o contrato tinha como premissa a 
liberação ambiental da obra em até 12 (doze) meses para cumprimento da 
meta do ano 1, contudo, entendemos que o cronograma não foi afetado 
significativamente pelo atraso na transferência da titularidade da a 

Abaixo será apresentado um quadro resumo, demonstrando as 
datas marco do processo de emissão e transferência da licença da CRO: 

STATUS - UCENÇA INSTALAÇÃO - CRO 

CONCESSIONÁRIA RODOVIA UCENÇA INSTALAÇÃO ASSUNÇÃO 
PREVISÃO 

CONTRATO 
EXPEDIÇÃO 

EPL 
ATRAS° 

IPREv • EXP) 

TRANSFERÊNCIA 
TITULA.RIDADE 

ATRASO 

(EXP • 1TrUL) 

ATRASO 
TOTAL 

(PREV - TITUL) 

CRO BR-163/MT 

Licença de Instalação 
O 65.034/2015 - 

SEM A/MT 
Ucença de Instalação 

O 65.183/2015 - 
SEMA/MT 

21/03/2014 

" 

21/03/2015 23/03/2015 2 dias 02/06/2015 71 dias 73 dias 
2 

meses 

3) 	Concessionária CONCEBRA — BR-060/153/262/DF/GO/MG 

A LI n 1.088/2015, emitida pelo IBAMA em nome da EPL em 
04.11.2015 apresentava trechos bloqueados devido sítios arqueológicos, 
bem como apresentavam restrições de execução de obra em corpos 
hídricos identificados no estudo ambiental, dentre outras pendências que 
seriam responsabilidade da EPL e impediam o início das obras., 
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27. 	Após análise do mérito pela GEINV em relação ao pleito 
apresentado pela CONCEBRA, em virtude do intervalo de tempo entre a 
expedição da LI n 9  1.088/2015 em nome da EPL e a transferência da 
titularidade em nome da CONCEBRA, expedida em 29.04.2016, essa 
gerência, pbr meio do Oficiá ng 922/2016/GEINV/SUINF, de 3Ô.08.2016, 
reiterado pelo Oficio n 9  1.246/2016/GEINV/SUINF, de 07.12.2016, informou 
à CONCEBRA que seria considerado o dia 29.04.2016 como data de inicio 
da contagem do prazo previsto para cumprimento das metas anuais 
estabelecidas no item 3.2.1 do PER, conforme quadro demonstrado a 
seguir: 

QUANTITATIVOS E PRAZOS - OBRAS DUPLICAÇÃO - CONCEBFtA 

ANO 
PERÍODO EXTENSÃO 

INICIO TÉRMINO (km) (%) 

1 29/04/2016 28/04/2017 103,6 16% 

2 29/04/2017 28/04/2018 155,5 24% 

3 29/04/2018 28/04/2019 220,3 34% 

4 29/04/2019 28/04/2020 168,4 26% 

TOTAL 647,8 100% 

Observa-se assim que a transferência da LI teve atraso em 
aproximadamente 14 (quatorze) meses, pois o contrato tinha como 
premissa a liberação ambiental da obra em até 12 (doze) meses para 
cumprimento da meta do ano 1, assim, entendemos que o cronograma foi 
afetado significativamente pelo atraso na emissão e transferência da 
titularidade da LI. 

Abaixo será apresentado um quadro resumo, demonstrando as 
datas marco do processo de emissão e transferência da licença da 
CONCEBRA: 
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STATUS - UCENÇA INSTALAÇÃO - OONCEBRA 

CONCESSIONÁRIA RODOVIA LICENÇA INSTALAÇÃO ASSUNÇÃO 
PREVISÃO 
cowpm., 

EXPEDIÇÃO 
EPL 

ATRASO 

(PREV - EXP) 

TRANSFERÊNCIA 
MULARIDADE 

"ASO 
(Exp  „Tu, 

(PREV 

ATRASO 
TOTAL 

- TITUL) 

CONCEBRA 
BR- 

060/153/262/DF/GO/MG 
Licença de Instalação no 

1.088/2015 - IBAMA 
05/0312014 05/03/2015 04/11/2015 244 dias 29/04/2016 177 dias 

421 
dias 

14 ' 
meses 

4) 	Concessionária MSVIA — BR-163/MS 

	

30. 	A LI n 2  1.083/2015, emitida pelo IBAMA em nome da EPL em 
29.10.2015 apresentava trechos bloqueados, devido áreas de proteção 
ambiental e com comunidades indígenas, bem como as obras encontravam-
se impedidas devido a não apresentação do PBA completo, dentre outras 
pendências que seriam responsabilidade da EPL e impediam o início das 

obras. 

	

31. 	Após análise do mérito pela GEINV em relação ao pleito 
apresentado pela MSVIA, em virtude do intervalo de tempo entre a 

expedição da LI n2  1.083/2015 em nome da EPL e a transferência da 
titularidade em nome da MSVIA, essa gerência, por meio do Ofício 

n2  957/2016/GEINV/SUINF, de 08.09.2016, informou à MSVIA que seria 
considerado o dia 31.03.2016 como data de início da contagem do prazo 
previsto para cumprimento das metas anuais estabelecidas no item 3.2.1 
do PER, conforme quadro demonstrado a seguir: 

QUANTITATIVOS E PRAZOS - OBRAS DUPLICAÇÃO - MSVIA 

ANO 

PERÍODO EXTENSÃO 

INÍCIO TÉRMINO (km) (%) 

1 31/03/2016 30/03/2017 129,0 16% 

2 31/03/2017 30/03/2018 193,5 24% 

3 31/03/2018 30/03/2019 274,1 34% 

4 31/03/2019 30/03/2020 209,7 26% 

TOTAL 806,3 100% 

32. 	Observa-se assim que a transferência da LI teve atraso em 
aproximadamente 12 (doze) meses, pois o contrato tinha como premissa a 

A. 
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liberação ambiental da obra em até 12 (doze) meses para cumprimento da 
meta do ano 1, assim, entendemos que o cronograma foi afetado 
significativamente pelo atraso na emissão e transferência da titularidade da 

LI. 
4. 
	 4, 

33. 	Abaixo será apresentado um quadro resumo, demonstrando as 
datas marco do processo de emissão e transferência da licença da MSVIA: 

STATUS - UCENÇA INSTALAÇÃO - MSVIA 

CONCESSIONÁRIA RODOVIA UCENÇA INSTALAÇÃO ASSUNÇÃO CONTRATO 
EXPEDIÇÃO 

EPL 
ATRASO 

(PREV - EXPED) 

TRANSFERÊNCIA 
TITULARIDADE 

ATRASO 

(ExpED . Ti-r„ 

ATRASO 
TOTAL 

(PREV - "MU 

MSVIA 13R-163/MS 
Licença de Instalação 09 

1.083/2015 - MAMA 
11/04/2014 11/04/2015 29/10/2015 201 dias 31/03/2016 154 dias 

355 
dias 

12 
meses 

5) 	Concessionária VIA040 — BR-040/DF/GO/MG 

A LI ng 1.121/2016, emitida pelo IBAMA em nome da EPL em 
06.07.2016, onde foi considerada apenas o trecho compreendido no estado 
de Goiás e Distrito Federal, em virtude da EPL não ter conseguido finalizar 
os estudos ambientais para o trecho de Minas Gerais em tempo. 

Assim, a GEINV ainda não recebeu, tampouco analisou qualquer 
proposta de alteração de início da contagem do prazo previsto para 
cumprimento das metas anuais estabelecidas no item 3.2.1 do PER. 

Observa-se assim que a transferência da LI ng 1.121/2015 teve 
atraso em aproximadamente 21 (vinte e um) meses considerando a data 
atual, pois o Contrato tinha como premissa a liberação ambiental da obra 
em até 12 (doze) meses para cumprimento da meta do ano 1, assim, 
entendemos que o cronogranna foi afetado significativamente pelo atraso 
na emissão e transferência da titularidade da LI. 

Abaixo será apresentado um quadro resumo, demonstrando as 
datas marco do processo de emissão e transferência da licença da VIA040: 
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STATUS - UCENÇA INSTALAÇÃO - VIA040 

CONCESSIONÁRIA RODOVIA UCENÇA INSTALAÇÃO ASSUNÇÃO 
REVISÃO 

CONTRATO 
EXPEDIÇÃO 

EPL 
ATRASO 

(PREV • EXPEDI 

TRANSFERÊNCIA 
TTRJLARIDADE 

ATRASO  

(MED - 1TRIL) 

ATRASO 
TOTAL 

IPRXP 
 

. TOVU 

VIA040 
BR- 

040/DF/GO/MG 
Licença de Instalação nQ 

1.121/2016 - IBAMA 
22/04/2014 22/04/2015 06/07/2016 441 dias 10/01/2017 188 dias 

629 
dias 

21 
meses 

Diante todo o exposto, passamos para o questionamento 
formulado no Relatório de Acompanhamento encaminhado pela 

SeinfraRodovias/TCU, descrito a seguir: 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

(..) 
II) a realização de diligência junto à ANTT, 
encaminhando em anexo cópia da presente 
instrução e solicitando que esclareça, no prazo 
de 15 (quinze) dias, o grau de comprometimento 
do cronograma de obras de duplicação das 
rodovias concedidas BR-040/DF/GO/MG, BR-
163/MT, BR-163/MS, BR-060/153/262/DF/GO/MG 
em razão da não emissão, ou emissão 
intempestiva do licenciamento, indicando os 
prazos vigentes para o cumprimento das metas 
estabelecidas em contrato. 

Em resposta ao pedido de esclarecimento, informamos que os 
atrasos nas emissões e transferências das titularidades das licenças 
ambientais de todas as Concessionárias da 3@ Etapa - Fase I e II do 
PROCROFE por parte da EPL comprometeram definitivamente os prazos e 
metas estabelecidas inicialmente como premissas para as obras de 
ampliação de capacidade e melhorias previstas no item 3.2.1 do PER. 

Sendo o que tínhamos no momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Á...4 
01"Pl CRI Zgal l LLA IUSTINA 

Gerente de Engen -;viftir.wile - - 	 entos de Rodovias 

Fernando de Freitas Bezerra 
Matricula SIAPE 1020498 

Guante de ~toda o hmdmentoe do %obvias - Sutrs•Vtá • 
SUINFiGEINV 

A/ 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

PARECER NQ 00052/2016/PF-ANTT/PGF/AGU 

PROCESSO N° 50500.213351/2015-19 

INTERESSADA: SUINF/ANTT. 

EMENTA: I - Contrato de Concessão do Serviço Público 

Rodoviário Federal. II - Obras de Ampliação de 

Capacidade e Melhorias. III - Licenças ambientais 

prévia e de instalação. IV - Responsabilidade do 

Poder Concedente. V - Inobservância do prazo para a 

obtenção das licenças. VI - Termo inicial para início 

das obras e forma de contagem do prazo. 

Senhor Coordenador-Geral de Matéria Finalistica, 

1. 	Trata-se de consulta formulada pela Superintendência de 

Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF/ANTT indagando o seguinte: 

"... qual a data que deve ser considerada para o início do 

cômputo das metas anuais estabelecidos no item 3.2.1.1 do 

PER das Concessões da 3P Etapa - Fase I e III do PROCOFE." 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56845083.Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388274.
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Segundo a instrução deste processo, a consulta decorre dos 

expedientes subscritos pelas Concessionárias Via 040 (fls. 03/04), 

CONCEBRA (06/08) e MSVia (fls. 09/11), informando o atraso na expedição 

da licença de instalação para a execução das obras previstas no item 3.2 do 

Programa de Exploração da Rodovia de cada um dos respectivos Contratos 

de Concessão. 

De modo a definir, em virtude dos atrasos, o termo inicial para 

contagem do prazo para a conclusão das referidas obras, elaborou-se o 

Memorando n. 1385/2015/GEINV/SUINF (fls. 56/60), firmando o seguinte 

entendimento: 

"4. Nota-se que, pela análise do Contrato, a obtenção da 

licença de instalação (LI) das Obras de Ampliação de 

Capacidade e Melhorias do item 3.2.1 do PER, ficou como 

responsabilidade do Poder Concedente, o qual foi 

representado pela Empresa de Planejamento e Logística S.A 

(EPL). 

Observa-se também no PER que a contagem do prazo 

inicia-se a partir da emissão da LI, contudo, tem-se adotado o 

entendimento que o prazo se inicia somente a partir da 

efetivação da transferência de titularidade." 

Estes os fatos para os quais pede-se a análise jurídica desta 

-Procuradoria-Ger:aí__ 
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5. 	De fato, como destacado pela SUINF/ANTT, ficou sob 

ANTT/PRG 

Fl.  70  

a 

responsabilidade do Poder Concedente a obtenção da licença prévia e da 

licença de instalação das obras de ampliação de capacidade e melhorias 

descritas no item 3.2.1 do Programa de Exploração da Rodovia (Cláusula 

5.2.1 do Contrato de Concessão), que deveriam ser disponibilizadas à 

Concessionária em prazo compatível para o cumprimento das metas anuais 

de duplicação (Cláusula 10.3.2 do Contrato de Concessão). 

Ocorre que, como já registrado, o Poder Concedente, 

representado pela EPL, não vêm obtendo as referidas licenças ambientais, 

sobretudo a de instalação, no prazo contratualmente estabelecido, no caso 

em até 12 (doze) meses contados da data de assunção da rodovia concedida 

(Cláusula 10.3.2 (i) do Contrato de Concessão). 

Evidentemente que, nestes casos, não se pode debitar à 

Concessionária qualquer atraso no cumprimento das metas contratadas, já 

que estabelece a Cláusula 10.3.2 (i) do Contrato de Concessão o seguinte: 

"(b) A não obtenção da licença de instalação no prazo previsto 

na subcláusula 10.3.2 (1) para os 10% (dez por cento) das 

Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias ensejará a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma 

prevista na subcláusula 22.5. 

(c) Após o início da cobrança da Tarifa de Pedágio, o 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56845083.Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388274.
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no item 3.2.1.1. do PER, por força da ausência de obtenção 

da licença de instalação, não acarretará responsabilização da 

Concessionária, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro mediante aplicação automática do 

Desconto de Reequilíbrio previsto na subcláusula 22.6 deste 

Contrato." 

Quanto ao entendimento sobre o termo inicial para contagem do 

prazo, penso que procede a interpretação da SUINF/ANTT, tendo em vista 

que o Programa de Exploração da Rodovia estabelece o início do prazo à 

partir da expedição da licença de instalação (item 3.2.1), sendo, outrossim, 

razoável admitir que o prazo somente terá início a partir da efetivação da 

transferência da titularidade da licença, visto que não é a Concessionária a 

responsável pela sua obtenção, mas sim o Poder Concedente, cabendo a 

este, portanto, habilitar a Concessionária para a execução das obras 

mediante a transferência da licença que lhe foi deferida. 

A este entendimento da SUINF/ANTT agrego apenas a questão 

noticiada pela Concessionária MGO Rodovias às fls. 41/42, quanto a 

expedição de licenças ambientais contendo condicionantes à cargo do Poder 

Concedente e que impedem o início das obras. 

Parece-me que, nesses casos, assiste razão à Concessionária ao 

considerar que a data de transferência da titularidade somente poderá ser 

considerada como  termo inicial quando    a licença de instalação  não 
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estabelecer condicionantes à cargo do Poder Concedente ou, as prevendo, 

estas não impedirem o início das obras. 

11. 	Finalmente, como regra geral de contagem de prazos, 

recomendo que seja observado o disposto nos arts. 66 e 67 da Lei n. 

ilia/DF, 07 de janeiro de 2016. 

Fabio 	rcel de 	en e Duarte 
ocu ador Fedrl  

Encaminhe-se ao Senhor Procurador-Geral para análise e 

manifestação. 

  

   

   

Paulo Roberto Maga ,•"res C Wanderley 
Coordenador-Geral de Matéria Finalistica 

Procurador- eral 

1  Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do 
começo e incluindo-se o do vencimento. 

§ 112  Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não 
houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 

22  Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. , 

§ 32  Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia 
equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. 

5 
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Atenciosam 

/Pr 

Protocolo SUINF 
505003(3);0112:40 
Em: a f !'I 5 Hora: 

AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária — SU1NF 
SCES Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Pólo 08 — Bloco C, 10  Andar 

Brasilia/DF — CEP: 70.200-003 	. 
(61) 3410-1711 

Memorando n.° 	/2015/SUINF 

Brasíliad ej de dezembro de 2015. 

A PF/ANTT 

Assunto: 	Licenciamento Ambiental - Concessóes da 3g Etapa. 

Referência: Processo n.g 50500.213351/2015-19 

Trata o presente sobre Obra de Ampliação do Programa de 

Exploração da Rodovia - PER - Licenciamento Ambiental - Concessões da 

3g, Etapa. 

Sobre o assunto, solicitamos desta Procuradoria Federal junto 

à Agência Nacional de Transportes Terrestres - PF/ANTT, qual data deve 

ser considerada para início do cômputo das metas anuais estabelecidas no 

item 3.2.1.1 do PER das Concessões da 3g Etapa - Fase I e III do PROCOFE. 

LUIZ FERNA DO CASTILHO 

Superintendente de Exp)rd ção da Infraestrutura Rodoviária 

85M 
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AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias 
Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 

SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08, Brasília - DF, CEP 70.200-003 - Fone: (61) 3410-1741 

Memorando ng4313.5/2015/GEINV/SUINF 

Brasília,/1-1 de dezembro de 2015. 

À SUINF, 

Assunto: Item 3.2.1.1 - Obra de Ampliação do Programa de Exploração da 
Rodovia - PER 

Referência: Contrato de Concessão - 3P- Etapa - Fase I e III 
Processo ng 50500.213351/2015-19 

Trata-se da data marco a ser considerada para estabelecimento 
do início da contagem do prazo previsto para o cumprimento das metas anuais 
estabelecidas no item 3.2.1.1 - Obra de Ampliação do Programa de Exploração 
da Rodovia - PER das Concessões da 3P- Etapa - Fase I e III do Programa de 
Concessões Rodoviárias Federais - PROCROFE. 

 
seguinte: 

Sobre este assunto, o Contrato de Concessão estabelece o 

"5.2  O Poder Concedente deverá: 

5.2.1 Obter licença prévia e licença de 
instala cão das Obras de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias do item 3.2.1 do 
PER, nas condições previstas na 
subcláusula 10.3.2. 

(..) 

10.3.2 A licença de instalação prevista na 
subcláusula 5.2.1 será disponibilizada a 
Concessionária em prazo compatível para 
o atendimento das metas anuais de 
duplicação previstas no item 3.2.1.1 do 
PER, de acordo com as seguintes 
condições. 

(O A licença de instalação necessária ao 
cumprimento da primeira meta anual das 
Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias prevista no item 3.2.1 do PER 

1 de 1 
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será disponibllizada a Concessionária em 
até 12 (doze) meses contados da Data da 
Assunção. 

Para o cálculo da extensão equivalente 
ao cumprimento da primeira meta anual 

das Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias prevista no item 3.2.1 do PER 
será descontada a extensão passível de 
enquadramento no art. 8-Q, inciso III da 
Portaria n 2  288/MT/MMA, nos termos da 
subcláusula 5.1.1 (0(a). 

A não obtenção da licença de 
instalação no prazo previsto na 
subcláusula 10.3.2 (i) para os 10% (dez 
por cento) das Obras de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias ensejará a 
recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro, na forma prevista na 
subcláusula 22.5. 

Após o início da cobrança da Tarifa de 
Pedágio, o desatendimento da meta de 
duplicação de cada ano prevista no item 
3.2.1.1.d o PER, por força da ausência de 
obtenção da licença de instalação, não 
acarretará 	responsabilização 	da 
Concessionária, sem prejuízo da 
recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro mediante aplicação automática 
do Desconto de Reequilíbrio previsto na 
subcláusula 22.6 deste Contrato. 

(..) 

21.2 A Concessionária não é responsável 
pelos seguintes riscos relacionados a 
Concessão, cuja responsabilidade é do 
Poder Concedente: 
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21.2.10 atraso nas obras decorrentes da 
demora na obtenção de licenças 
ambientais a cargo do Poder Concedente;" 

Já o PER, em seu item 3.2 - Frente de Ampliação de Capacidade e 
Manutenção do Nível de Serviço determina o seguinte: 

"3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE 
CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE 

SERVIÇO 

3.2.1 Obras de Ampliação de Capacidade 
e Melhorias 

Período: inicia-se a partir da data de 
expedição da Licenca de lnstalacão e deve 
ser concluída em até 48 (quarenta e oito) 
meses,  salvo as exceções expressamente 
indicadas abaixo." (Grifo nosso) 

Nota-se que, pela análise do Contrato, a obtenção da Licença de 
Instalação (L1) das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias do item 
3.2.1 do PER, ficou como responsabilidade do Poder Concedente, o qual foi 
representado pela Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL). 

Observa-se também no PER que a contagem do prazo inicia-se a 
partir da emissão da LI, contudo, tem-se adotado o entendimento que o prazo 
se inicia somente a partir da efetivação da transferência da titularidade. 

Este entendimento prevalece até o presente momento, 
principalmente, devido que, caso a Concessionária cometa alguma infração 
ambiental e ainda não tenha se efetivado a transferência da titularidade da 
LI, a EPL responderá solidariamente. 

Como exemplo, temos os seguintes casos onde já ocorreram as 
transferência da titularidade da LI: 
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ITEM CONCESSIONÁRIA 

DATA DA LI PRAZO 

(DIAS) EXPEDIÇÃO TRANSFERÊNCIA 

1 
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE 

S.A. (CRO) 
23/03/2015 02/06/2015 71 

2 
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS 

MINAS GERAIS - GOIÁS S.A. (MGO) 
23/01/2015 01/07/2015 159 

MÉDIA 115 

	

8. 	Diante o exposto, observa-se que decorreram, em média, um 
período de 115 dias entre a expedição da LI e transferência da titularidade da 
EPL para as Concessionárias. 

	

9. 	Ressalta-se que encontra-se em processo de transferência da 
titularidade as seguintes Concessionárias: 

ITEM CONCESSIONÁRIA EXPEDIÇÃO DA LI DATA ATUAL 

PRAZO 

(DIAS) 

1 
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS 

CENTRAIS DO BRASIL S.A. 
(CONCEBRA) 

04/11/2015 10/12/2015 36 

2 
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS 

SUL-MATOGROSSENSE S.A. (MSVIA) 
29/10/2015 10/12/2015 42 

MÉDIA 39 

Observação: O processo de emissão da LI da Concessionária de Rodovias caivao - 	. 
(GALVÃO) e a da Concessionária BR-040 S. A. (VIA040) encontram-se em elaboração com a 

EPL. 

10. 	Com isso, de forma a validar juridicamente o entendimento 
exposto anteriormente, sugere-se consulta à Procuradoria Federal da ANTT a  

—respeito-de-gual_data_deve_ser considerada  para início do cômputo das meta  
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anuais estabelecidas no item 3.2.1.1 do PER das Concessões da 3P- Etapa - Fase 
I e 111 do PROCROFE. 

Atenciosamente, 
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ANEXO 1— LICENÇA DE INSTALAÇÃO — CRO — EPL 
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ANEXO II - LICENCA DE INSTALACÃO - CRO 

LU/ AgN 69V8320• 6 VALIDA ATÉ: 22/0312018 
i  

i PROCESSO: .11P:13/1.36.001.`: DATA at; PR 010001_0: 22, 10,4420 i...) 
.,---- -- 

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENYE-SEMA. no as o de nom: atribuições que doe s. ,,,'D e..5Cliitf.YidifS 

peru Lei (,'.orepIereferear o 33 de 'l do N.9winbro de 1 995 e alterAda pega l...0i Compleincidar rd' ,?,t,? ;ir .71 de 

DczcmIxo de 2005, que oYspCro sz.bre o Cedrgo Ambienta/ á Mato &OSSO, comede a presente kono. 
.  

DENOJIMAÇÃO DA FROPRIETYAOF OU EMPREENDIMENTO 

ROD. FEDERAL BR 	165 éal 

AT,VIDARELIGENC/ADA: 
impiica*, da RR- M3 - Sobe -crie) .  do KM 0,09 ao KM 94,99 e do KM Mil, 10 ao KM 85,1i un 

LOCALIZAÇÃO: 11ILINICIPIU 

1/U11dpi:is de. IliatlII-M, NONIK -MPOI IS. NORRUS, i rtAi144NTINO, NOVA Sreop/Irt 1 
MIMA. LUCAS Dt.".)11,0 VERDE, SORRISO, 1rt'RA, E SINO!' CEP: 

Coordenadas gocgrafices: DA rbm SIRGAS2000 W 55:39:35,19 S: 
11:52:34,16 

— . 	. 
NOM E ./ RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE &A 

CAIPJ/CPF 19.521.322/0001-04 

A TIVIDADE PRINCIPAL: 
Cr-m.014e 02.1'000.M; e 

RESTRIÇÕES: 

As Contidas no PITACeSSO de Licenciamento e na Legislação em Vigor Ê abrigalório a 
manutenção do perecer técnico no 'Socai da ativkrade troem...ceda juntamente com a Acença enntrda, 
bem como o comprovação do cumprrmento das condtronantes 	solicrte0es existentes. caso haja. . e 

DOCUMENTW ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 
- Conforme Parecer Ter:suco e": 926g0 /Cl E 1 SUIMIS r' 2015 

LOCAL E DATA 

Cuiaba - MI 

02106i2015 

evontstractito KM-tatá/2 

r 
• 	I I.À.' 	

• 	1 	.....'' tM •••  
.' 	11P- 

,.....___ 	1 c:434.W54,  ...a."Mcis'  
__-.  

Se~ffistencás O 0.7grotrurbas ItOninoe, 
ínátime ~1 ,  

)'-•• 

..,r.t 	‘. .... 
flieMtir.ifi faitss aeby -, 	• 

02137 Esta Licença Amtkr*Idsve ssr arada em local data& mama e &mit 

Rua C, esq. com  Rua F - Congro Pollitico Adminístratbvo -Cuiabá 

CEP: 78050-970 Fones: (65) 3693 7200 

wesur.sema.nnt.gov.br.  
31WREC 
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SERVIÇO PÉBLICo FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1045/2015 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO IX) MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBÁMA. nomeado por ()couto de 16 de maio. publicado no Diário Oficial 
da Unira.) de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 22", paragrato único. 
inciso V do Decreto n" 6.099, de 26 de abril de 2007. que aprovou kl Estrutura Regimental do !BANIA. 
publicado no Diário Oficial da União de 27de abril de 207*  RESOLVE: 

Expedir a presente Licença de Instalação A: 

EMPRESA: I t..npreut de PlanOurnento e Logística S.A. 
CNP.1: 15.763.423/0001-30 
CADASTR0TÉcilco niwitm.00.01A: 5626330 
ENDEREÇO: WS Quadra 9 Lote C, Complexo PaNue Cidade Cotporate, Torre C 7" aluiu 
CEP: 70.308.201) 	 cumo£: rurasjii 	 1JF: DF 
TELEFONE: (0xx61) 342(5.3829 
REGISTRO NO MAMA: NOCCSSO 0200).002786/201.1-48 

Retali‘a ts obrus de restauração:, 4xletoni0 de ,C40Fwittode. melhoria  de segurança e dupliieu01, da 

rodovia BR-050AGO, entre o km 95.,7 e e 'km MC, com 218.5 m, extensão. que intercepta os 
municípios de Cristalina, cmnpo Alegre de Gúiás, Ipameri., 'Catalão e 't.itnari, nt, tsta.lo de Goiás. Esta 
1.icença inclui a instalação das tiritas dg Apoio descritas nit gondigioninte 2,22. 

Esta Licença de Instalação 4 valida pelo pertodo de 6 (seis) anos, a partir da data de sua emissão. 
observadas as eondiçÕesAliscriminadas neste documento e nos dentais anexos constantes do Processo que. 
embora ifào transcritos. são partes ir egointes deste licenciamento 

A validade desta licença está condicionada ao fiel eumprirnento das condicionantes constantes no terso 
deste •oeumentii. 

Brasília. 
Data de assinatura: 23 JAN 2015 

VOLNEY Z 	,jÉNIOR 
Pres' ente dk  111AM A 

AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias 
Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 

SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08, Brasília - DF, CEP 70.200-003 - Fone: (61) 3410-1741 

ANEXO III LICENCA DE INSTALACÃO - MGO - EPL 
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AGÊNCIA NACIONAL DE 
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ANEXO IV — LICENCA DE INSTALAÇÃO — MGO 

SERVIÇO PU [MICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE F DOS RECURSOS Nuxuaants RENOV ÁVELS 

LICENÇ.A DE INSTALAÇÃO N° 11145i2015 (3' RETIFICAÇÃO) 

A PRESIDENTE DO eNsT[Turo BRASILEIRO DO MEIO ANIRIENTE E DOS RF.CI: USOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nailIencla por 
Deeireto de 5 de maio de 201s. publicado rus 

DJário 
Oficial da llniao de 6 de min de 2015, RD uso das atribuições que the conferem 

iS ar12". 

parktralb. Úrb¡c,), incise. V do Decreto n" 0,04 1),de 21., de al,rit de 2007, que avo.,  au a Ir .:Irlitura 

Reg ¡Inclua] do tBAlvtAdtublieadenn !Md( Oficial da Uni On do V.: de abril de 2.1.07 ,  las° VE: 

1 , xpedir a presente Licença de Instalaçan 

APRESA: ("Áncessionária de 'Rodovias Mjaas (jerois Goiás s,A, 

CNRI: I 9.208.11211.1001-70 
CADASTRO TÉCNICO FEDERMADAMA: 599380 

f.NDF.REÇO: Rua José RodrIgues Queiroz Tilh,152 11) ,  

C EP : 313.408-252 	 (llM1).1,1: Uberlândia 	 11F: Nki 

TELEFONE'. (0.x.x34)1291-£10 11ft 

RECISTRO NO IRAXIM Prove:5w ri' 02001,,1102786 120 1 3 -48  

Reialiva ás obras de 
restaunweio, ridounao de (opacidade, melhoria de segurança 

e dupLoção da 

rodovia E311-050/(i(), entre o ltni 4)5,7 e o kin 314.2. ciou 2...18.5 km de extensãoi„ quc intercepta oç 

munieipios d. Cristalina, Campo Alegne 
de (iniás, iparnerí, nitaililo e Curam% no Estado de Goitis. 1 

.icença inclui a instalação das áreas dc.appie descritas na Ltondieionafite. 

Esta Licença de Unstalavio é tAlido pelo período de 
6 (seis) anos., a POTlir da 40  de sl-ILN emissão. 

observados us eondiçõeg 
discérniondas neste documento e nos demais anexos constantes do oroce .,so que. 

embora não transcritos, Não parus integrantes deste lieenc i aguente. 

A validade desta licença está condiciiirtada ao fiel cumprimento das condicionantes 'nsuiflhtr lo % erso 

deste documento. 

Bwasilia, Dl. 
Data de aNs in atura: 2 de.jane iro de 2015 

Dota de YINAIllettção: 

1) 1 JUL 2015 

A141LENE RANIOS 
Ptresidenie do lBA4• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEIST1R30 DO nonAmBILNTE 

N.STITUTO RRASILEMo no METO AM MENTE E Et08 RECURSOS NATURAIS RENOvÁVELS 

LICENÇA DE INSTAI-M.a° N" 1488r2015 

A PRES1I)ENTE DO I NNTITLI TO BRASILE§ R.0 DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO S N. A: t URALS 
RENovÁvEis ncox..(a. por Demo de 5 de maio de 21)15, pabircadu °brio' ha "i 'Mito dg 

de maio tio 2ell5, mo uso das airibuiçUs que lho c.ontestan o uni 22". plinigr.ofn Mico.. areis° V do ()coreu.) a" 

6.09Y. de 26 de abril do 201)7 que apww.0 a Escrutina Regimental do MAMA, publreado no I bárin 0Éicial tut 

I IML] de 27 de abril de 2001, RIESOINE:• 

Expedir a presente I .ieença de itssialaÇãO â• 

EMPItt,SA: Empresa de Planejamcnio e Lintslisu 

ICNIM: I 5.763.423/(X)01-30 
■CARASTRO TÉCNIco FEDERALIT RA M A: 542Z:330 
ENDEREco: Scs Quadra 9 isne C, Compilem) Parque Cidade Coturpoularto. Turre C- '?" alada r 

CEP 70.MR-200 	 ci BADE: Brz:„.41i 

TELEFONE: (0x,z6 I 342b-3829 
E4 suto O RA MA: Processa Ff 02041.0027&4/2013 -34 

Relativa ao piajelo d doplicaç5w melborias imitai cot, de rjhrliónideui densa(' dos himtes da Cai% dt dotninio da 

Rodovia retleraig RIR -1511MO e HP.- .1621MG - sohgrechos: 5A 'F3IR. I SINIG: Cair. BR-345 (p/ Ja1itntt Aiewe 

Minaià a atar. 11R-2Ó2(H) cIv. icAtidsh: 1l B1-242,k1G: djfli, BR•494.,M6-423 a 1,-ntr. 1111.-153-1A 1 CrI PolieLo Alio; 

IRR-151..MG: kni 5+00O ao kin 246-1430.; 513 FIR ,262,1140: Bar 436- *Man km 1.1064000; nX ■ oticsile. de Minas 

E5t11 Licença de LosIalaelo e vilige: pelo período de 6 1,Cii) 41.110+.3, 3 partir da data da sua emisane, absonada: os 

xmdiçi 	disorimMadqs nç$,je, downieuk) ç iras domais asErm-": onnsterdes do perecem) 4ph:, 

oraw:rices, :2.ão Nage iimegrantes dtaI OreeneSamenun 

A validade demi: licença rallá emtiflucionarke 410 fiel cumprimento jus eundieierunces considnies 	Nses desic 

chee11117Cfater 

Lirasi I 
1)Aan dc tis-maatura: 

04 NOV 215. 

",/ 
A RILENE RAMOS 

éresidente do 1NA [VIA 

D 

1.4 
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ANEXO V - LICENÇA DE INSTALAÇÃO - CONCEBRA - EPL 
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AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias 
Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 

SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08, Brasília - DF, CEP 70.200-003 - Fone: (61) 3410-1741 

ANEXO V - LICENÇA DE INSTALAÇÃO - CONCEBRA - EPL 

.SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIF.NTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1083/20IS . 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILÉ.:1R0 DO MEIO AN1BIENTE E DOS RECURSOS NATI:ft/NUS 
RENOVÁVEIS - IRAM A, onrneacM por Deerelee de 5 de Md 1 de 2(115. publicado no ()MIM, bneml da 
6 de ouro de 205, 0116 uso das atribitições titte lhe conferem o art.22 .-", rsaràgrafo único. rinci,m V do 1)ecreto n'' 
6.0'79. de 26 de abril de 2U1r, que aprovou a Estrutura Regimental do !BANIA. poblkudi si Dtai ()tielal iLi 
Viiiào de 27 de abri,' de 21307. RESOLVE: 

Expedir a presente Licença de lostdaçito tt 

EMPRESA: Empres-a de Planejamento e Logístico - PE, 
CNPJ: 15 763A230061-30 
CADASTRO TÉCNICO EEDERALIJBANIA: Nt2.fi3gli 
ENDEREÇO; SCS Quãdre 9 IAM C, COIrIplexn Parque Cidade Corrorate, forre C 1 Ind1I r  

CEP: 70 308-20R 	 .CIDADE: Brasília Ul: 1W 

EELEFONE WR;r6.1113426-3420 

REGISTRO NO IDAMA: Prtaccs:so n° 0200•.00278W2013=61 

ItelaelViljo pre940  de duplieaçltu, melhor:as e iristaitilál0 01C -fibra Ouça dentro dos Mui ie3 da ramodc (141Ellifliii do 

Rudoviz) Federal RR 163 no estado do Mato Grosso ,  do Sul, no Mello compreendido entre a Jtals_i dus esutdos 
tatu Grosso do Sul c Rama, no lau 0,0„ o diviSa Crine is estas do maju  r3risau,' tju Sul e 15.1jto  (ireaso, no km 

847,2, curo extrats2n total de .07,95krn xPijrnt10 	os 00eCbtIS Sfe.,:ttl140S nua ettothei4Olarties 2.1. 2 7 e I. que 
permanecem bloqueadas para excentdo dott obras, 

Esti Liecrtçu de  1ststda0.0 	dida pelo período de 6 tracial anos, fi partrir do data de sun amo S%.111, Ilfr55:trilldititi as 
condições tbreritnimarlas oeste. .documento e nus demais 0100X0:9 0:0115001 10t05 4o proçesso que. embirra não 
transeritus. sto partes Integrantes deste liecnititunento. 

A validade desta licença es0á euuttiseramácia ao fiel eumpetmento (1,35 eundleiormstes con a laJ3t.c liii 1..erso deste 
tliteurnento. 

Brasília, DF 
Elkata de assumi -0ra: 

01,IT 2015 

8IARILENE ILAMOS 
preshkente do IBAMA 
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AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF 
Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias - GEINV 

SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08, Brasília - DF, CEP 70.200-003 - Fone: (61) 3410-1741 

Ofício ng- 	/2015/GEINV/SUINF 

Brasília,o2f3 de outubro de 2015. 

A Sua Senhoria o Senhor 
HELVÉCIO FERREIRA SOARES 
Diretor Presidente 
Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. 
Av. José Rodrigues Queiroz Filho, 1529 - Santa Mônica 
38408-252 - Uberlândia/MG 

Assunto: 	Data da emissão da Licença de Instalação (3@ Retificação) e 
ASV 1004/2015 retificação 

Referência: Documento n 50500.225396/2015-28 

Senhor Diretor Presidente, 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste reportar 
sobre a Carta MGO-ADC-0256-2015, de 30/07/2015, por meio da qual a 
Concessionária MGO solicita que seja reconsiderado o início do Ano 1 
previsto no item 3.2.1.1 - Obra de Ampliação do Programa de Exploração da 
Rodovia - PER, em virtude da data de efetiva emissão da Licença de 
Instalação - LI. 

Conforme estabelece o item 3.2 do PER, temos o seguinte: 

"3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE 
CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL 
DE SERVIÇO 

3.2.1 Obras de Ampliação de Capacidade 
e Melhorias 

(..) 

• Período: inicia-se a partir da data de 
expedição da Licença de Instalação e 
deve ser concluída em até 48 Lquarenta e 
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oito) meses, salvo as exceções 
expressamente indicadas abaixo." (Grifo 

nosso) 

Salienta-se, 	que 	através 	do 	Memorando 

n2  110/2015/GEPRO/SUINF, de 17/p8/2015, a Gerência de Projetos de 
Rodovias - GEPRO ratifica a data de conclusão do processo de transferência 

de titularidade da LI n2  1045/2015 e da Autorização da Supressão Vegetal - 

ASV n 2  1004/2015, que estavam sob a responsabilidade da Empresa de 

Planejamento e Logística EPL. 

Com isso, conforme estabelece o PER, o início da contagem do 
prazo para execução das obras previstas no item 3.2.1 do PER passa a ser o 

dia 1 2  de julho de 2015, conforme apresentado adiante: 

Ano 1 - 01/07/2015 a 30/06/2016; 

Ano 2 - 01/07/2016 a 30/06/2017; 

Ano 3 - 01/07/2017 a 30/06/2018; 

Ano 4 - 01/07/2018 a 30/06/2019. 

5. 	Por fim, informa-se que a Concessionária MGO deverá 
encaminhar o Planejamento Anual e o Cronograma Quinquenal revisado. 

Atenciosamente, 

CRI 
Gerente de Enge 

GIUSTINA 
e Investimentos de Rodovias 
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AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias 
Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 
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Ofício n2  i9LIC /2016/GEINV/SUINF 

Brasília, 07 de de 2016 

A Sua Senhoria o Senhor 
ODENIR JOSÉ SANCHES 
Diretor Presidente 
Rodovias Centrais do Brasil S.A. 
Goiânia/GO 
CEP 74884-554 

Assunto: Início da contagem do prazo para execução de obras - Concebra. 

Referência: Documentos n 2  50500.317115/2016-43 e 50500.426791/2016-15. 

Senhor Diretor Presidente, 

Trata-se da Carta CNBDIR 0661/2016, protocolada em 09/08/2016, 
na qual a Concessionária Concebra explicita a impossibilidade de início das 
obras de duplicação até a emissão da anuência por parte do IPHAN para o 
resgate dos sítios arqueológicos, além da pendência de obtenção da 
autorização de captura, coleta e transporte de material Biológico junto ao 
lbama. 

A fim de esclarecermos quanto ao impedimento para início das 
obras do item 3.2.1.1 do Programa de Exploração de Rodovias (PER), 
informado pela Concessionária, solicitamos manifestação da Coordenação de 
meio ambiente (COAMB/GEPRO) sobre o assunto, que em resposta emitiu a 
Nota Técnica ng 048/GEPRO/SUINF/2016, de 27/10/2016, cuja cópia segue em 
anexo, a qual informa que as obras de duplicação e melhorias da BR-
153/262/MG encontram-se autorizadas para sua execução, conforme Licença 
de Instalação - LI ng 1088/2015. 

Contudo encontram-se bloqueados apenas os trechos onde se 
fazem necessários os resgates dos sítios arqueológicos identificados no 
estudo. 

Cabe esclarecer que também estavam bloqueadas as obras em 
corpos hídricos que dependiam de anuência do IBAMA quanto à metodologia 
de monitoramento de organismos bentônicos. Em 03/11/2016 foi emitida a 
ACCTBio O 739/2016 - 2-4  retificação, e os trechos que se encontrava m 

www.antt.gov.br  
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CRI GIUSTINA 
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TRANSPORTES TERRESTRES 
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bloqueados já se encontram aptos à execução das obras, conforme 
Memorando ng 347/2016/GEPRO/SUINF, de 09/11/2016. 

Ressaltamos que os argumentos apresentados pela 
Concessionária na Carta CNB DIR-09472/2016, de 16/11/2016, não 
apresentam fatos novos que pudessem alterar o entendimento da GEPRO, 
conforme Memorando ng 361/2016/GEPRO/SUINF, de 28/11/2016. 

Assim, verifica-se que os bloqueios para as obras são pontuais ao 
longo de todo o trecho rodoviário, o que não impede o atingimento da meta 
anual para o primeiro ano de duplicação da rodovia. 

Por fim, considerando as informações da fornecidas pela 
COAMB/GEPRO, mantemos o entendimento de que será considerada para 
início da contagem do prazo previsto para o cumprimento das metas anuais 
estabelecidas no item 3.2.1 do PER, a data da transferência da titularidade da 
licença, dia 29 de abril de 2016. 

Atenciosamente, 

Gerente de Enge harta-  Investimentos de Rodovias 

www.antt.gov.br  
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Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias 
Superintendência de Exploração da Infraestruuira Rodoviária 

SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08. Brasília — DF, CEP 70.200-003 — fone: (61) 3410.1741 

Ofício n 2  911 /2016/GEINV/SUINF 

Brasília,30  de agosto de 201.6 

A Sua Senhoria o Senhor 
ODENIR JOSÉ SANCHES 
Diretor Presidente 
Rodovias Centrais do Brasil S.A. 
Goiânia/GO 
CEP 74884-554 

Assunto: Início da contagem do prazo para execução de obras — 
Licenciamento e condicionantes ambientais - Concebra. 

Referência: Documento ng 50500.221114/2016-02. 

Senhor Diretor Presidente, 

Trata-se da Carta CNBDIR 0485/2016, protocolada em 22/06/2016, 
na qual a Concessionária Concebra explicita a impossibilidade de início das 
obras mediante a transferência de titularidade, entendendo, segundo a 
Concebra, o prazo de execução como iniciado somente após aprovação do 
lbama dos programas executivos. 

A fim de esclarecermos quanto ao impedimento para início das 
obras do item 3.2.1.1 do Programa de Exploração de Rodovias (PER), 
informado pela Concessionária, solicitamos manifestação da Coordenação de 
meio ambiente (COAMB/GEPRO) sobre o assunto, que em resposta emitiu a 
Nota Técnico ng 038/GEPRO/SUINF/2016, de 05/08/2016, cuja cópia segue em 
anexo, a qual informa que a Concessionária somente poderá iniciar as obras 
após a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material 
Biológico (ACCTBio), mas, no entanto, era de responsabilidade da 
Concessionária a apresentação de informações com vistas à obtenção da 
ACCTBio e a obtenção das outorgas de água. 

A referida Nota Técnica ressalta ainda que a ausência de outorga 
de água somente impede a execução das obras nos trechos em que há 
interferência em corpos hídricos e, com relação a condicionante 2.9, a EPL 
informou que essa já foi atendida, portanto, não é impeditivo para o início das 

obras. 
Considerando o exposto na Nota Técnica da COAMB/GEPRO, 

mantemos nosso entendimento de que será considerada para início da 

www.antt.gov.br  
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Gerente de Enge 
GIUSTINA 

Investimentos de Rodovias 

AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias 
Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 

SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08. Brasília — DF, CEP 70.200-003 — fone: (61) 3410.1741 

contagem do prazo previsto para o cumprimento das metas anuais 
estabelecidas no item 3.2.1 do PER, a data da transferência da titularidade da 
licença. 

Assim, informamos que a data a ser considerada para início da 
contagem do prazo previsto para cumprimento das metas anuais 
estabelecidas no item 3.2.1 do PER é 29 de abril de 2016, a qual foi expedida 
a Licença de Instalação (Li.) n (2  1088/2015 à Concessionária das Rodovias 
Centrais do Brasil - CONCEBRA S.A. 

Por último, informamos que fica definida a data de 29/04/2016, 
como data de início do Ano 1 da Concessão em questão, transcorrendo-se os 
prazos e metas previstas no PER e no Contrato de Concessão. 

Atenciosamente, 

www.antt.gov.br  
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SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08, Brasília — DF, CEP 70.200-003 — fone: (61) 3410.1741 

Ofício n-cl 	/2016/GEINV/SUINF 

Brasília, 08 de setembro de 2016. 

A Sua Senhoria o Senhor 
ROBERTO DE BARROS CALIXTO 
Diretor Presidente 
Concessionária de Rodovia Sul - Matogrossense S. A. (MSVIA) 
Av. Portugal, 578 -Jardim América 
79.080-150 - Campo Grande/MS 

Assunto: Início da contagem do prazo para execução de obras - 
Licenciamento e condicionantes ambiental - CONCESSIONÁRIA 
MSVIA. 

Referência: Processo n 2  50500.081169/2016 -65 

Senhor Diretor Presidente, 

Trata-se da informação, apresentada pela Concessionária, através 
da Carta DE-000323/2016, com a revisão do planejamento anual do 3 9  ano de 

concessão e antecipação de alguns trechos de duplicação que estavam 
previstos para iniciar em maio/2017. 

Considerando que a LI n 9  1083/2015 e ASV n 9  1076/2015 emitidas 

pelo IBAMA foram transferidas para a Concessionária MSVias em 31/03/206, 
conforme documentos em anexo, informamos que a data a ser considerada 
para início da contagem do prazo previsto para cumprimento das metas 
anuais estabelecidas no item 3.2.1 do PER é 31/03/2016, data da expedição 
da Licença de Instalação. 

Assim, solicitamos que a Concessionária apresente, em até 5 dias, 
em forma digital e impressa, a revisão do planejamento anual do 3 9  ano 

Concessão, para análise desta GEINV, considerando como 31/03/2016 a data 
de início do Ano 1 para a implantação das obras de duplicação. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56845083.Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388274.
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4. 	Além disso, solicitamos que o planejamento anual do 3 2  ano de 
concessão seja adequado ao modelo de planejamento anual, conforme Ofício 
Circular n2  013/2014/GEINV/SUINF, atendendo as seguintes observações: 

Inserir as colunas finais da planilha sobre o percentual 
acumulado da obra, conforme modelo; 
O planejamento deve conter somente os percentuais 
previstos no 3 2  ano de concessão (excluir/ocultar as colunas 
referente ao 1 2  e 2 2  ano concessão). 

Atenciosamente, 

CR - i!'!PA4'1‘5.9j IUSTINA 
Gerente de Enge harra-  Investimentos de Rodovias 
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Ofício n2  1299-/2016/GEINV/SUINF 

Brasília, gl de dezembro de 2016. 

A Sua Senhoria o Senhor 
TÚLIO TOLEDO ABI-SABER 
Diretor Presidente 
Concessionária BR-040 S/A 
Rua Niagara, 350 - jardim Canadá 
CEP 34000-000 - Nova Lima/MG 

Assunto: Licenciamento Ambiental - Rodovia BR-040/DF/GO/MG. 

Referência: Memorando n 9  328/2016/GEPRO/SUINF. 

Senhor Diretor Presidente, 

Trata-se do processo de licenciamento ambiental das obras de 

ampliação de capacidade e melhorias da rodovia BR-040/DF/GO/MG. 

Considerando que em 06/07/2016 o IBAMA emitiu a LI n 2  

1121/2016 e ASV n 2  1131/2016, em nome da EPL, relativas ao projeto de 

duplicação, melhorias e instalação de fibra óptica dentro dos limites da faixa 
de domínio da rodovia BR-040 no Distrito federal e no estado de Goiás, no 

trecho comP -reendido entre o entroncamento com a BR-050/BR-251/DF -

001/00 e a divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais, com extensão 

total de 156,5 km. 

Considerando que segundo a GEPRO, de acordo com o Memorando 
em referência, cuja cópia segue em anexo, a realização das obras nesse 
trecho encontra-se impedida de se iniciar devido à necessidade de obtenção 
da ACCTBio - Autorização de Coleta, Captura e Transporte de Material 
Biológico, cujo o responsável pela sua obtenção é a Concessionária VIA 040, 
além da transferência de titularidade das licenças e autorizações ambientais 

obtidas pela EPL. 

Considerando ainda que segundo a GEPRO, estão entre as 
obrigações da Concessionária a necessidade de entrega dos projetos de 
engenharia do trecho da BR-040/MG com a delimitação das APPs e a obtenção 
da ACCT para o Programa de Proteção à Fauna, sem os quais as obras não 
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podem ser iniciadas (Condicionante 2.2 da LI n 2  1121/2016), destacando-se 

ainda que o Programa de Proteção à Fauna encontra-se aprovado pelo IBAMA, 
desde Agosto/2016, restando apenas a necessidade de envio de informações 

por parte da Concessionária, como a equipe executora do Programa. 

Assim, solicitamos, com urgência, que a Concessionária tome 

providências no sentido de resolver todas as pendências e obrigações para 

início das obras no trecho em questão. 

Por último informamos que atrasos nas emissões e/ou 
transferências de documentos, cuja responsabilidade seja da Concessionária 
VIA 040, deverão ser analisados e caso se verifique responsabilidade da 

Concessionária, a mesma deverá ser responsabilizada. 

Atenciosamente, 

CRI I NO 	G1USTINA 
Gerente de Eng nhatib Investimentos de Rodovias 
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Protocolo GEPRO 
50500.  00 iY-1 (4/ 	 
Em: Ni /  01 /  ctoi4  

Memorando n 2 . 003 /2017/GEPRO/SUINF 

Brasília, Ode ■ymekijG, 	de 2017. 

À Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias (GEINV), 

Assunto: 	Ofício n 2  0793/2016-TCU-SeinfraRodovias - TC n 2  017.926/2014-9. 

Referência: Memorando n 2  1199/2016-SUINF. 

Reportamo-nos ao Memorando n 2  1199/2016-SUINF, de 30 de 

dezembro de 2016, por meio do qual a Superintendência de Exploração de 

Infraestrutura Rodoviária (SUINF) solicita a adoção de providências relacionadas ao 

Memorando n 2  105/2016/GESIC/AUDIT, no qual a SeinfraRodovias solicita que a 

ANTT esclareça o grau de comprometimento do cronograma de obras de duplicação 

das rodovias concedidas BR-040/DF/GO/MG, BR-163/MT, BR-163-MS, BR-

060/153/262/DF/GO/MG em razão da não emissão, ou emissão intempestiva do 

licenciamento ambiental, indicando os prazos vigentes para o cumprimento das 

metas estabelecidas em contrato. 

Ressalta-se que em 02 de janeiro de 2017 foi encaminhada mensagem 

eletrônica pela GEINV requisitando subsídios da Coordenação de Assuntos 

Ambientais (COAMB) da Gerência de Projetos de Rodovias (GEPRO) visando 

consolidação da resposta à Auditoria Interna (AUDIT). 

Nesse contexto, quanto ao licenciamento ambiental das rodovias 

supracitadas apresentamos as seguintes informações: 

BR-040/DF/GO/MG 

Em 28 de outubro de 2015 foi emitida a Licença Prévia (LP) n 2  

519/2015 pelo IBAMA, abrangendo todo o trecho concedido. 

COAMB/GEPRO 
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Em 06 de julho de 2016 foi emitida a Licença de Instalação (LI) n 2  

1121/2016 para o trecho de 156,5 km correspondente ao Distrito Federal e ao 

Estado de Goiás, porém a referida licença apresenta trechos bloqueados, haja vista 

a necessidade de realização de reuniões nas comunidades quirombolas impactadà,S 

pelo empreendimento. 

Destaca-se que a emissão da LI apenas para o Estado de Goiás e para 

o DF permite o atingimento da meta anual (ano 1) para os trechos de ampliação 

(19,6% - 109,0 km), porém, conforme prevê o Programa de Exploração da Rodovia 

(PER), deveria ser licenciada também, para atingimento da meta do ano 1, a 

"Conversão de Multifaixas" (19,6% - 28,4 km) em trechos duplicados. Há que se 

ressaltar, no entanto, que a Empresa de Planejamento e Logística - EPL não 

conseguiu finalizar os estudos para o trecho de Minas Gerais em tempo. 

Quanto à transferência da LI, a Concessionária alega impossibilidade 

de transferi-la apenas com a meta de duplicação atingida, haja vista que a licença 

correspondente à meta de conversão de multifaixas (item 3.2.1 do PER) ainda não 

foi obtida pela EPL. 

Nesse contexto, a GEPRO encaminhou o Memorando n 2  

373/2016/GEPRO/SUINF em 06 de dezembro de 2016 solicitando à GEINV 

manifestação quanto à possibilidade de diferenciação dos prazos e metas 

apresentados no item 3.2.1.1 do PER. 

Para o trecho de MG, a EPL informou que protocolou no IBAMA em 

16/12/2016 o relatório de atendimento de condicionantes visando a emissão da LI, 

porém, cumpre-nos destacar que os trechos com presença de cavidades naturais 

ainda se encontram em estudo. Dessa forma, caso seja emitida a LI para o Estado 

de MG, os trechos com presença de cavidades naturais será bloqueado. 

BR-163/MT 

Quanto à Concessionária Rota do Oeste S. A. - CRO, todas as licenças 

ambientais foram emitidas, à exceção dos trechos sob responsabilidade do DNIT, 

conforme descrição abaixo: 

2 
COAMB \GEPRO 
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Licença de Instalação (LI) ng 63830/2014 (km 94,9 ao km 119,9); 

Licença de Instalação (LI) ng 65183/2015 (km 0,00 ao km 94,90 e km 507,10 

ao km 855,00). 

BR-163/MS 

Em 29 de outubro de 2015 foi emitida a Licença de Instalação (LI) ng 

1083/2015, com extensão de 697,95 km (km 0,00 ao 847,2). 

Encontram-se bloqueados os trechos onde a EPL ainda realiza os 

Estudos com as Comunidades Indígenas, a saber: km 41 ao km 77; km 127,00 ao 

km 135,00; km 170,00 ao km 182,00; km 207,00 ao km 225,00; km 256,00 ao km 

271,00; km 280,00 ao km 317,00; e km 340,00 ao 344,00, além do dispositivo a ser 

implantado no km 278,00. 

Mesmo com os trechos bloqueados, a licença em questão permite a 

execução de obras além da 1g meta anual de ampliação da capacidade da BR-

163/MS. 

BR-060/153/262/DF/GO/MG 

Em 04 de novembro de 2015 foi emitida a Licença de Instalação (LI) ng 

1088/2016 para todo o trecho, transferida à CONCEBRA em 29 de abril de 2016. 

Atenciosamente, 

HE 	NÇA CARNEIRO 
Gerente de Projetos de Rodovias - GEPRO - Substituto 

3 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1121/2016 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO 1)0 MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeada por Decreto de 02 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial da União 
de 03 de junho de 2016. no uso das atribuições que lhe conferem o art. 22', parágrafo único. inciso V do Decreto 

ri° 6.099, de 26 de abril de 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da 

União de 27 de abril de 2007; RESOLVE: • 

Expedir a presente Licença de Instalação à: 

EMPRESA: Empresa de Planejamento e Logística 
CNPJ: 15.763.423/0001-30 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/IBAMA: 5626330 
ENDEREÇO: SCS Quadra 9 Lote e Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C — 7° andar 
CEP: 70.308-200 	 CIDADE: Brasília 	 UF: DF 
TELEFONE: (0xx61) 3426-3829 
REGISTRO NO IBAMA: Processo n° 02001.007989/2012-40 

Relativa ao projeto de duplicação, melhorias e instalação de fibra óptica dentro dos limites da faixa de domínio da 
Rodovia Federal BR-040 no Distrito Federal e no estado de Goiás, no trecho compreendido entre o entroncamento 
com a BR-050/BR-251/DF-001/003 e a divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais, com extensão total de 
156,5 km, excluindo-se os trechos descritos nas condicionantes 2.1. 2.2 e 2.3, que permanecem bloqueados para 
execução das obras. 

Esta Licença de Instalação é válida pelo período de 6 (seis) anos, a partir da data de sua emissão, observadas as 
condições discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes do processo que. embora não 
transcritos, são partes integrantes deste licenciamento. 

A validade desta licença está condicionada ao fiel cumprimento das condicionantes constantes no verso deste 
documento. 

Brasília, DF 
Data de assinatura: g 6  JUL 2016 

, - 
/SUELY ARAUJO 
Presidente do IBAMA 

I4 
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CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO IV' 1121/2016 

1 — Condições Gerais: 

1.1. A concessão dessa Licença de Instalação deverá ser publicada conforme o disposto no Art. 10, § I°, da Lei 

n' 6.938/81 e na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA n" 006/86. sendo que as 
cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA. 

1.2. Alterações nas características do empreendimento que possam implicar em impactos socioambientais 

diferenciados àqueles previstos no EIA ou no PBA deverão ser precedidos de anuência da Diretoria de 
Licenciamento Ambiental. 

1.3. A implantação 'de estruturas não contempladas nesta licença dependerá de anuência da Diretoria de 
Licenciamento Ambiental. 

1.4. O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que venha 

causa dano ambiental por meio do Sistema Nacional de Emergências Ambientais (Siema), de acordo com a 
Instrução Normativa n°15/2014. 

1.5. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e 
adequação, suspender ou cancelar esta licença, quando ocorrer: 

Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da licença; 

Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

1.6. Essa licença não autoriza a supressão de vegetação. 

1.7. A presente licença não substitui alvarás, autorizações, licenças, outorgas e outros atos autorizativos exigidos 

por legislação específica, tampouco exime o empreendedor do cumprimento de outras normas em vigor. 

1.8. Perante o IBAMA o titular dessa licença é o único responsável pelo atendimento das condicionantes 
estabelecidas. 

1.9. O empreendedor deverá portar cópia desta Licença Ambiental, do Plano Básico Ambiental e do projeto de 
engenharia junto ao local de implantação do empreendimento. 

1.10. A renovação dessa licença deverá ser requerida no prazo máximo de até 120 (cento e vinte) dias antes de 
expirada a sua vigência. 

2 — Condições Especificas: 
2.1. Não estão autorizadas a execução de obras de arte especiais e a intervenção em cursos hídricos até 

apresentação e aprovação pelo IBAMA dos métodos construtivos. 

2.2. As atividades de supressão de vegetação e as obras somente poderão se iniciar após a obtenção de 

Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico para as atividades de Resgate/Salvamento 
e Monitoramento. 

2.3. Atender às restrições e recomendações da Fundação Cultural Palmares, contidas no Ofício tf 
20/2016/GA B/FC P-M inC. 

2.4. Atender às restrições e recomendações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 
contidas na Autorização n° 11/2015, de 23 de julho de 2015. 

2.5. Executar o Programa de Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial conforme aprovado pelo IPHAN. 

2.6. Cumprir as obrigações relativas à Compensação Ambiental, previstas no art. 36 da Lei 9.985/2000, a partir da 

deliberação do Comitê de Compensação Ambiental Federal. O Grau de Impacto do empreendimento é de0,5% e 
o valor da Compensação Ambiental foi estipulado em R$ 14.840.031,00 

2.7. Comunicar ao lbama-Sede e à Superintendência do lbama no Estado de Goiás o início e o final das obras; 

2.8.—Medidas-minimizadoras e_ raltigadoras do atropelamento  de fauna deverão ser instaladas de acordo com o 
quadro anexo ao Parecer 02001.000282/2016-36 COTRA/1BAMA. 	 — — 	-- 

2.9. As Obras de Arte Corrente de drenagem para transposição de corpos hídricos deverão ter dimensões que não 

alterem o fluxo hídrico e deverão ser instalados de maneira não ter degraus que possam dificultar a 
uovimentação da fauna aquática. 
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CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1121/2016 - Continuação 

2.10. O empreendedor deverá comunicar imediatamente ao IBAMA a presença de cavidades naturais na área da 

faixa de domínio da rodovia e em seu entorno que não tenham classificação de releváncia ou área de 

influência definida, devendo paralisar as obras no trecho em que seja(m) identificada(s) cavidades. No caso 

de presença de cavidades naturais, é necessário proteger a área de entorno das cavidades considerando 250 

metros da projeção horizontal (em forma de poligonal convexa), nos termos do §3°, Art. 4° da Resolução 

Conama n° 347/2004 e legislação correlata. As cavidades identificadas não poderão sofrer impactos negativos 

irreversíveis no entorno de 250 metros da projeção horizontal até o atendimento da legislação vigente. 

2.11. Deverão ser apresentadas, antes do início das obras. as outorgas ou dispensas, chanceladas pelo órgão 

gestor dos recursos hídricos, relativas à instalação do empreendimento e que se enquadrem nas premissas 

listadas na Lei n° 9433/97, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, tais como: captação de água, 

lançamento de efluentes em corpos hídricos e intervenção em APP de nascentes. Deverá ser informado 

também como se dará o acesso a cada um dos pontos de captação previstos. 

2.12. As áreas de apoio dentro dos limites da faixa de domínio deverão obedecer as determinações do Parecer 

02001.002540/2016-19 COTRA/IBAMA e, em caso de impossibilidade de atendimento. deverá ser 
apresentada justificativa técnica para análise do lbama. 

2.13. 	Fica proibida a instalação de canteiros de obras e jazidas, bem como a deposição e armazenamento de 
material excedente ou contaminante, ainda que provisoriamente, em Áreas de Preservação Permanente — APPs. 

áreas úmidas e/ou ecologicamente sensíveis. A instalação das áreas de apoio deverão obedecer as restrições 
indicadas no Parecer 0200L002540/2016-19 COTRA/IBAMA, 

2.14. Os canteiros de obra, áreas de apoio, jazidas e áreas de deposição de material excedente (ADME) 

localizados fora da faixa de domínio deverão ser licenciadas no órgão estadual de meio ambiente ou nos 

órgãos municipais de meio ambiente previamente ao início da sua utilização, com encaminhamento de cópia 
das licenças expedidas ao IBAMA. 

2.15. Reapresentar, em meio digital e em caráter executivo, num prazo de 60 dias os seguintes Planos e Programas 
Ambientais considerando as recomendações do Ibama: 

Programa Ambiental da Construção 

Programa de Levantamento, Controle e Recuperação de Passivos Ambientais 

Programa de Prevenção. Controle e Mon itoramento de Processos Erosivos 

Programa de Controle. Monitoramento e Mitigação de Impactos nos Recursos Hídricos 

Programa de Proteção à Flora 

Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal 

Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação; 

Subprograma de Prevenção a Incêndios. 

Programa de Proteção à Fauna 

Subprograma de Monitor amento de Fauna 

Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna. 

Subprograma de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna 

Programa de Comunicação Social 

Programa de Educação Ambiental 

Programa de Melhoria dos Acessos e Travessia Urbana (PMATU) 

2.16. Apresentar o primeiro relatório de acompanhamento das obras e da execução dos Programas Ambientais no 

prazo de 90 dias, contados a partir do início das obras, contendo a execução das atividades previstas nos 

cronogramas da fase de pré-instalação do empreendimento. O encaminhamento dos demais relatórios deverá 
ter periodicidade semestral, contendo-minimamente arçéfiintes informações: 

As ações previstas para o período (de acordo com o planejamento do PBA); 

Data ou período de realização; 
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CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1121/2016 - Continuação 

• Público-alvo atingido, com informações qualiquantitativas (quando couber); 

Local de realização; 

Registro fotográfico; 

Cronograma de execução das próximas ações; 

Resultados alcançados em relação às medidas implementadas, propondo medidas de adequação 

metodológica ou implementação de novas medidas de mitigação ou compensatórias, quando forem 
necessárias. 

2.17. Apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o final das obras, Relatório Final com a descrição 
das obras realizadas e das atividades e medidas de controle ambiental executadas no âmbito do PBA. 

414 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT 

Superintendência de Infraestrutura Miner 	 - - 	. 	. 
Licença de Instalação 

Lã Ni': 63830/2014 VÁLIDA ATÉ: 19/05/2017 

PROCESSO: N°:189755/2014 DATA DE PROTOCOLO: 04/0412014 

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar n°38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar n° 232 de 21 de 
Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença. 

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO 	 • 	. 

CONCESSIONARIA .ROTA DO OESTE S.A. 

ATIVIDADE LICENCIADA. 
Duplicação e Pavimentação da BR-163 . 

LOCALIZAÇÃO: 
Rodovia BR 163 MT - Trecho Km 94,9 ao Km 119,9 

Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - 01: 54:39:44,70 - S: 
16:31;48,70 

MUNICÍPIO: 
Rondonópolis/MT 

CEP: 

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. . 

CNPJ/CPF: 19.521.322/0001-04 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 
Construção de rodovias e ferrovias 	 . 

RESTRIÇÕES: 

As Contidos no Processo de Licenciamento e na Legislação em Vigor. É obrigatório e manutenção do perecer técnico no /oca/ da 

atividade licenciada juntamente com e licença emitida, bem como e comprovação do cumprimento das condicionantes e sacilaçóes existentes, caso 

baia 

DOCUMENTOS ANEXOS 
- Conforme Parecer Técnico 

E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 
n°: 83452 / CIE / SUIMIS /2014 	. 

LOCAL E DATA 

Cuiabá - MT 

0/05 2/2014 ,,.L' 

Coordenador de infra-Estrutura 

CelsoNfre ta Macedo 

Superintendéncla de Infraestidura, Mineração, 
Indústria e Serviços 

 . 

Rita de Cássia Gonçalves Fiori 
si Esta Licença 	tal devo ser afixada em loca/de Mei acesso e visualização 

- — 
Rua C, esq. com  Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá / MT 

CEP:78050-970 - Fones: (65) 3613-7200 
www.sema.mt.gov.br  ssairkap: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56845083.Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388274.



Superintendência de Infraestrutura Minera :ão Indús ri .1 e Servicos - SI 

Licençad 	"4,- 	3', ,.2.: &cão 
... 	. 	 ._p-_-. _ ...,. 	..._. 

141 Ni e • 1 U/20 15 .... VALIDA ATÉ: 22/03/2018 

PROCESSO: N":187136/2015 DATA DE PROTOCOLO: 22/04/2015 

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTESEMA no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar n°38 de 21 de Novembro de 1,995 e alterada pela Lei Complementar e' 232 de 21 de 
Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença. 

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO 

ROD. FEDERAL BR .- 163 -- MT 

ATIVIDADE LICENCIADA: 

Duplicação da BR-163 - Subtrecho: do KM 0,00 ao KM 94,90 e do KM 507,10 ao KM 855,00. 

LOCALCIÇÃO: MUNICÍPIO: 
Municípios de: ITIQUIRA, RONDONÓPOLIS, NOBRES, DIAMANTINO, NOVA Sinop/MT 

MUTUM, LUCAS DO RIO VERDE, SORRISO, VERA E SINOP. CEP: 
Coordenadas geográficas: DATUM.  SIRGA S2000 - W 55:30:35,19 - S: 

11:52:34,18 

NOME/RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. - 
CNPJ/CPR 19.521.322/0001-04 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 
Construção de rodovias e ferrovias 

RESTRIÇÕES: 
As Contidas no Processo de Licenciamento e na Legislação em Vigor É obrigatório a 

manutenção do parecer técnico no /oca/ da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, 
bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja. 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇOES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 
- Conforme Parecer Técnico n'.. 92690 / CIE / SUIMIS /2015 

LOCAL E DATA 

Cuiabá - MT 

Coordenador de Infra-Esbutura 

.\ 	 1 

Superintendáncla de Infraesbutura, Mineração, 
Indústria e, 	' 1/2\  .,.- 	, 

02/06/2015 
,  

Celsoferr ira Macedo 	II  

\,,,,  

/ André Luis Torres Baby--: 

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em loca/de fácil acesso e visual 	o 

Rua C, esq. com  Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá / MT 
CEP: 78050-970 - Fones: (65) 3613-7200 

www.sema.mt.gov.br 	
SjIV112.41¡ 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56845083.Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388274.



MARILENE RAMOS 
!Presidente do I-BA MA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1083/2015 -2° RETIFICAÇÃO 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeada por Decreto de 5 de maio de 2015. publicado no Diário Oficial da União de 
6 de maio de 2015, no uso das atribuições que lhe conferem o art.22°. parágrafo único, inciso V do Decreto n o  
6.099, de 26 de abril de 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA. publicado no Diário Oficial da 
União de 27 de abril de 2007. RESOLVE: 

Expedir a presente Licença de Instalação à: 

EMPRESA: Concessionária de Rodovia Sul Matogrossense S.A 
CNPJ: 19.642.306/001-70 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL/IBAMA: 6.011.351 
ENDEREÇO: Rua Portugal, 578 — Jardim América — Campo Grande MS 
CEP: 79080 - 150 	 CIDADE: Campo Grande UF: Mato Grosso do Sul 
TELEFONE: (67) 3357-9100 
REGISTRO NO 1BAMA: Processo n° 02001.002789/2013-81 

Relativa ao projeto de duplicação, melhorias e instalação de fibra óptica dentro dos limites da faixa de domínio da 
Rodovia Federal BR 163 no estado do Mato Grosso do Sul, no trecho compreendido entre a divisa dos estados do 
Mato Grosso do Sul e Paraná, no km 0,0. e divisa entre os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, no km 
847,2, com extensão total de 697,95 km, excluindo-se os trechos descritos nas condicionantes 2.1, 2.2 e 2.3. que 
permanecem bloqueados para execução das obras. 

Esta Licença de Instalação é válida pelo período de 6 (seis) anos, a partir da data de sua emissão, observadas as 
condições discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes do processo que, embora não 
transcritos, são partes integrantes deste licenciamento. 

A validade desta licença está condicionada ao fiel cumprimento das condicionantes constantes no verso deste 
documento. 

Brasília, DF 

Data de Assinatura: 29/10/2015 	 Data da Retificação: 3 1 mo n1g 
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CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1083/2015 -2" RETIFICAÇÃO 

,1 — Condições Gerais: 

1.1. A concessão dessa Licença de Instalação deverá ser publicada conforme o disposto no Art. 10, § 1°, da Lei 

n°6.938/81 e na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA n° 006/86, sendo que as 
cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao 1BAMA. 

1.2. Alterações nas características do empreendimento que possam implicar em impactos socioambientais 
diferenciados àqueles previstos no EIA ou no PBA deverão ser precedidos de anuência da Diretoria de 

Licenciamento Ambiental, 

1.3. A implantação de estruturas não contempladas nesta licença dependerá de anuência da Diretoria de 

Licenciamento Ambiental. 

1.4. O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que venha 

causa dano ambiental por meio do Sistema Nacional de Emergências Ambientais (Siema), de acordo com a 

Instrução Normativa n°15/2014. 

1.5. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e 

adequação, suspender ou cancelar esta licença, quando ocorrer: 

Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da licença; 

Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

1.6. Essa licença não autoriza a supressão de vegetação. 

1.7. A presente licença não substitui alvarás, autorizações, licenças, outorgas e outros atos autorizativos exigidos 
por legislação específica, tampouco exime o empreendedor do cumprimento de outras normas em vigor. 

.1.8. Perante o IBAMA o titular dessa licença é o único responsável pelo atendimento das condicionantes 

estabelecidas. 

1.9. O empreendedor deverá portar cópia desta Licença Ambiental, do Plano Básico Ambiental e do projeto de 

engenharia junto ao local de implantação do empreendimento. 

1.10. A renovação dessa licença deverá ser requerida no prazo máximo de até 120 (cento e vinte) dias antes de 

expirada a sua vigência. 

2 — Condições Específicas: 

2.1. O trecho correspondente à Área de Proteção Ambiental do Lajeado e suas proximidades (entre os km 
4731-500 e 486+750) não está incluído nesta licença até que seja apresentada sua anuência para realização do 

empreendimento. 

2.2. Esta Licença não contempla a duplicação nos seguintes segmentos até a manifestação definitiva da FUNAI 
nos termos do oficio 469/2015/PRES/FUNAI-MJ: Km 41+000 ao Km 77+000, Km 127+000 ao Km 

135+000, Km 170+000 ao .Km 182+000, Km 207+000 ao Km 225+000, Km 256+000 ao Km 271+000, 
Dispositivo Km 278+000, Km 280+000 ao Km 317+000 e Km 340+000 ao Km 344+000. 

2.3. Atender às restrições e recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nos termos do 
Ofício n° 0455/2015 — CNAIDEPAMI IPHAN. Os locais onde se encontram os sítios arqueológicos São João 
01, São João 02, Curitibanos 01, Jaguari 01, Jaguari 02. Jaguarí 04, Rochedinho 01, Navirai 01, Lagedo 01, 
Piquerí 01. Rio-Correntes 01, Cabeceira limpa 01, Santa Luzia 01. Anhanduí 01 e Antiga Fazenda Campanário 
01 estão bloqueados até que se apresente o Programa de Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial. 

2.4. Cumprir as obrigações relativas à Compensação Ambiental, previstas no art. 36 da Lei 9.985/2000, a partir da 
deliberação do Comitê de Compensação Ambiental Federal. O Grau de Impacto do empreendimento é de 0,49 %, 

e o valor da Compensação Ambiental foi estipulado em RS 10.770.060.00. 

2.5. Comunicar ao lbama-Sede e à Superintendência do lbama no Estado de Mato Grosso do Sul o início e o final das 

obras; 

2.6. Medidas minimizadoras e mitigadoras do atropelamento de -fauna—deverão-ser instaladas_de acordo com o 

quadro anexo a esta Licença de Instalação. 
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CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1083/2015 — 2 " Retificação - Continuação • 
2.7. As áreas de apoio dentro dos limites da faixa de domínio deverão obedecer as determinações do Parecer 

02001.04092/2015 COTRA/IBAMA e. em caso de impossibilidade de atendimento, deverá ser apresentada 
justificativa técnica para análise do "bania. 

2.8. Os bueiros de drenagem para transposição de corpos hídricos deverão ter dimensões que não alterem o fluxo 
hídrico e deverão ser instalados de maneira não ter degraus que possam dificultar a movimentação da fauna 
aquática. 

2.9. As atividades de supressão de vegetação e as obras somente poderão se iniciar após a obtenção de 
Autorização de Captura. Coleta e Transporte de Material Biológico para as atividades de Resgate/Salvamento 
e Mon itoramento. 

2.10. Atenderás restrições e recomendações da FCP contidas no Ofício 445/GA B/FCP/M inC. 

2.11. O empreendedor deverá comunicar imediatamente ao IBAMA a presença de cavidades naturais na área da 
faixa de domínio da rodovia e em seu entorno que não tenham classificação de relevância ou área de 
influência definida, devendo paralisar as obras no trecho em que seja(m) identificada(s) cavidades. No caso 
de presença de cavidades naturais, é necessário proteger a área de entorno das cavidades considerando 250 
metros da projeção horizontal (em forma de poligonal convexa), nos termos do §3°. Art. 4' da Resolução 
Conatna n° 347/2004 e legislação correlata. As cavidades identificadas não poderão sofrer impactos negativos 
irreversíveis no entorno de 250 metros da projeção horizontal até o atendimento da legislação vigente. 

2.12. Deverão ser apresentadas, antes do início das obras, as outorgas ou dispensas. chanceladas pelo órgão 
gestor dos recursos hídricos. relativas à instalação do empreendimento e que se 'enquadrem nas premissas 
listadas na Lei n° 9433/97, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, tais como: captação de água, 
lançamento de efluentes em corpos hídricos e intervenção em A PP de nascentes. Deverá ser informado 
também como se dará o acesso a cada um dos pontos de captação previstos. 

2.13. 	Fica proibida a instalação de canteiros de obras e jazidas. bem como a deposição e armazenamento de 
material excedente ou contaminante, ainda que provisoriamente, em Áreas de Preservação Permanente — A PPs. 
áreas úmidas e/ou ecologicamente sensíveis. A instalação das áreas de apoio deverão obedecer as restrições 
indicadas no Parecer 02001.04092/2015 COTRA/IBAMA. 

2.14. Os canteiros de obra, áreas de apoio, jazidas e áreas de deposição de material excedente (ADME) 
localizados fora da faixa de domínio deverão ser licenciadas no órgão estadual de meio ambiente ou nos 
órgãos municipais de meio ambiente previamente ao início da sua utilização. com  encaminhamento de cópia 
das licenças expedidas ao IBAMA. 

2.15. Reapresentar, em meio digital e em caráter executivo, num prazo de 60 dias os seguintes Planos e Programas 
Ambientais considerando as recomendações do lbama: 

Programa Ambiental da Construção 

Programa de Levantamento. Controle e Recuperação de Passivos Ambientais 

Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos 

Programa de Controle. Monitoramento e Mitigação de Impactos nos Recursos Hídricos 

Programa de Proteção à Flora 

Subprograma de Resgate e Transplante de Gennoplasma Vegetal 

Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação; 

Subprograma de Prevenção a Incêndios. 

Programa de Proteção à Fauna 

Subprograma de Monitoramento de Fauna 

Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna 

Subprograma de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna 
Programa de Comunicação Social 

Programa de Educação Ambiental 

Programa de Melhoria dos ik - s-§(WF-Travessia Urbana (PMATU) 
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CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1083/2015 — 2 " Retificação - Continuação 

2.15.1. Deverão ser fornecidas informações quanto ao tipo de estrutura presente nos locais assinalados com "?" no 
quadro em anexo. 

2.16. Apresentar o primeiro relatório de acompanhamento das obras e da execução dos Programas Ambientais no 
prazo de 90 dias, contados a partir do início das obras, contendo a execução das atividades previstas nos 
cronogramas da fase de pré-instalação do empreendimento. O encaminhamento dos demais relatórios deverá 
ter periodicidade semestral, contendo minimamente as seguintes informações: 

As ações previstas para o período (de acordo com o planejamento do PBA); 

Data ou período de realização; 
Público-alvo atingido, com informações qualiquantitativas (quando couber); 

Local de realização; 

Registro fotográfico; 

Cronograma de execução das próximas ações; 

Resultados alcançados em relação às medidas implementadas, propondo medidas de adequação 

metodológica ou implementação de novas medidas de mitigação ou compensatórias, quando forem 
necessárias. 

2.17. Apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o final das obras, Relatório Final com a descrição 
das obras realizadas e das atividades e medidas de controle ambiental executadas no âmbito do PBA. 

2.18. As restrições e bloqueios previstos nas Condicionantes 2.1, 2.2 e 2.3 não se aplicam ao desenvolvimento das 
atividades e serviços necessários à implantação de fibra óptica ao longo da BR-163/MS. 

2.19. Apresentar. em meio digital, anteriormente ao início das obras, projeto de engenharia plotado 

sobre imagem contemplando as alterações solicitadas no Parecer 4092/2015 COTRA — 1BAMA. 

Caso haja alguma alteração que fique impossibilitada tecnicamente de ser atendida, deverá ser 

apresentado justificativa para análise e aprovação do lbama. Deve ser dado destaque aos trechos em 

que é prevista a instalação de passarelas, melhorias de acesso, APPs e das ,demais medidas 

mitigadoras de fauna. Os projetos a serem encaminhados ao lbama, em atendimento a esta 

Condicionante. devem conter minimamente: a plataforma rodoviária, faixa de domínio, Obras de 

Arte Corrente, Obras de Arte Especial, delimitação das áreas de apoio, APPs, caminhos, de serviço, 

perfil longitudinal, sessões transversais tipo da plataforma, cursos hídricos interceptados com as 

respectivas APPs, passarelas e melhorias de acesso, localização das medidas mitigadoras de fauna e 

() áreas ecologicamente sensíveis. 
N 	 
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ANEXO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 1083/2015 

Tabela 1. Medidas minimizadoras do atropelamento de fauna. 
Quilometragem _ 

9+700 

11+600 

17+600 

24±800 

25+000 

24+800 

31+350 

34+800 

36+850 

45 

55 

70 

87+500, 
Rio Maracaí 

98 e 99 

106+000 

116+800 
Rio Amambai 

119+210 

150+520 

158 

180 ao 182 

213+300 

239 
Rio Dourados 

271+000 

287 

294+400 

303+000 

307+550 

318+450 

322 
r :  

Solicitação 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Manter adaptação para passagem seca de fauna (hotspot mamíferos) 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Retirar passagem do fragmento da esquerda (sentido crescente), 
Instalar cerca de. pelo menos. 500 m em cada lado da passagem 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Instalar redutor de velocidade (hotspot de mamíferos) 

Instalar redutor de velocidade (hotspot de mamíferos) 

Instalar redutor de velocidade (hotspot de mamíferos) ou placas 
sinalizadoras de travessia de animais silvestres 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Identificar estágio dos fragmentos. para possível instalação de redutor 
de velocidade 

Adaptar para passagem seca de fauna 
i 
Adaptar para passagem seca de fauna 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Instalar redutores de velocidade (considerando que atualmente o estágio 
encontra-se entre inicial e médio de sucessão ecológica. e que 
futuramente atrairá fauna de médio e grande porte) 

i 
Instalar redutor de velocidade (hotspot de mamíferos) 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Instalar redutor de velocidade 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Adaptar passagem seca 

1Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Instalar redutor de velocidade (hotspot) 

Estrutura 

BDTM 2,80 

BDTM 1.80 

OAE 

BDTM 1.80 

OAE 

BTCC 1,00 

BDCC 2.80 

OAE 

BDCC 2.00 

OA E 

BSTM 3.30 

OAE 

BTCC 0.80 

OAE 

BTCC 

BTCC 0.80 

OAE 

BSTM 4.00 

,517 
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OAE 

? 

OAE 

OA E 

, BSTM 3,00 

BSCC 2.50 

BSTM 4,30 

BDCC 1,90 

BSTC 0,80 

BSTC 1,00 

BDTC 1,00 

BDCC 3,00 , 

BSCC 

OAE 

OAE 

OAE 

BSTCC 

BDTC 

BDCC 

OAE 

BDCC 1,90 _ 

344+200 

350+000 

351 ao 356 

382+400 

387 

419+800 

436+000 

448+800 

438 ao 450 

503+000 

505 a 507 

520+680 

524 

527+000 

539+000 

539+850 

546+600 

548+150 ao 554 

555+900 

557+500 ao 
560+200 

563+200 

, 573 ao 578 

602+400 

661+650 

666+200 

671+100 

675+100 

685+400 

688 

692+370 

694+550 

700-300 

Adaptar passagem seca 

; Adaptar passagem seca 

Cercar à esquerda, ao longo de 5 km, contemplando alternativas de 
barreiras físicas aos animais em acessos, ou apresentar medida que 
impeça o acesso dos animais à pista 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Instalar redutor de velocidade (hoispoi) 

Adaptar passagem seca 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Instalar redutor de velocidade (hotspot de espécies ameaçadas) 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

• Instalar redutor de velocidade (horspot de espécies ameaçadas) 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Instalar redutor de velocidade (hotspot) 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

.• Informar quais peixes foram registrados nas áreas de várzeas 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Avaliar possibilidade de instalação de passagem de fauna (se houver 
greide). Caso não seja possível, instalar redutores de velocidade 
(hoispot de mamíferos) 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Instalar redutores de velocidade 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Instalar cercamento à esquerda, ao longo de 5 km, contemplando 
alternativas de barreiras físicas (aos animais registrados no 
atropelamento) para os acessos ou apresentar medida que impeça o 
acesso dos animais à pista. 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Adaptar para passagem seca de fauna 

Instalar redutores de velocidade (hotspot de mamíferos) 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Manter adaptação para passagem seca de fauna 

Esclarecer se é OAE ou OAC e adaptar para passagen S=edrele fauna . 	_ 
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702+900 Manter adaptação para passagem seca de fauna e instalar redutores de BSTC 1,00 
; velocidade 
. 	_ 

706+400 Adaptar para passagem seca de fauna BSTM 

715+150 Manter adaptação para passagem seca de fauna BDCC 2,00 

718+000 Manter adaptação para passagem seca de fauna BDTC 1,00 

722 Instalar redutores de velocidade 

722+900 Adaptar para passagem seca de fauna BSTC 

744+200 Manter adaptação para passagem seca de fauna OAE 

753+300 Adaptar para passagem seca de fauna 

755+500 Manter adaptação para passagem seca de fauna BSCC 3,00 

760+500 ate 762 Instalar placas sinalizadoras de travessia de animais silvestres 

765 ao 767 Instalar cerca, ao longo de 2 km. à esquerda ou instalar redutores de 
velocidade (hotspot de mamíferos vulneráveis) 

768+400 Manter adaptação para passagem seca de fauna BSTC 0,80 

773+850 Manter adaptação para passagem seca de fauna BSCC 3,00 

790 lAdaptar para passagem seca de fauna BSCC 

796 ao 801 Instalar redutores de velocidade 

801+650 Adaptar para passagem seca de fauna OAE 

823+600 Manter adaptação para passagem seca de fauna OA E 

Do 823 até o Rio Apresentar estruturas que minimizem atropelamento de à, es 
Corrente 

842+150 Adaptar para passagem seca de fauna OA E 

847+200 Adaptar para passagem seca de fauna OA E 

• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
V1INISTERIO DO MEIO AMBIF.NTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nn 1088/2015 (I* Retificação) 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO N1E10 AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - MAMA, nomeada por Decreto de 5 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 
6 de maio de 2015, no uso das alrihuições que lhe conferem o art.22", parágrafo único, inciso V do Decreto n" 
6,099, de 26 de abril dc 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do VFIAMA. publicado no Diário Oficial da 
União de 27 de abril de 2007. RESOLVE: 

Expedir a presente Licença de Instalação á: 

EMPRESA: Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil - CONCEBRA S.A 
CNP,1: 18,572.225/0001-88 
CADASTRO TÉCNICO FEDERA L/I DAMA: 5.971.373 
ENDEREÇO:SRTVS, Quadra 701. Conjunto D, Bloco B, sala 831 —Asa Sul 
CEP: 70,340-907 	 CIDADE: Brasil ia 	 UF: DF 
TELEFONE: (0xx61)3321-6668 FAX: (0xx6 43321-6668 
REGISTRO NO MAMA: Processo n" 02001.002784.12013-59 

Relativa ao projeto de duplicação, melhorias c instalação dc fibra óptica dentro dos limites da faixa de domínio da 
Rodovias Federais BR-153/MG e BR-2f2/MG — subtreehos: 5A BR-153/MG: ene. BR-365 (p/ Monte Alegre de 
Minas) a entr. BR-262(B) div. MG/SP: 58 BR-262/MG: entr. BR-494/MG-423 a enir. BR-153(A) (p/ Pouso Alto); 
5A BR-153/MG: km 531000 ao km 2461700; 5B RR-262/MG: km 436+400 ao icrn 906-000: no estado de Minas 
Gerais. 

Psta Licença de instalação é válida pelo período de 6 (seis) anos, a partir da data de sua emissão, observadas as 
condiçnes discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes do processo que, embora não 
transcritos, são partes integrantes deste licenciamento. 

A validade desta licença está condicionada ao fiel cumprimento das condicionantes constantes no verso deste 
documento. 

Brasília, DF 
Data de assinatura: 04/11/2015 Data da Retificação: 2 (J 

 

' 

N ARI LENE RAMOS 
residente do RAMA 	 
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CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1088/2015 (1' Retificação) 

1 —Condições Gerais: 

.1.1. A concessão dessa Licença de Instalação devera ser publicada conforme o disposto no Art. 10, § I', da Lei 

riu 0.938i81 e na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente C:0NA MA 
V  006I86, sendo que as 

cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao 1BA.MA. 

1.2. Alterações lias características do empreendimento que possam implicar em impactos socioambientais 
diferenciados àqueles previstos no HA ou no ?BA deverão ser precedidos de anuência da Diretoria de 

Licenciamento Ambiental. 

1..3, A implantação de estruturas não contempladas nesta licença dependerá de anuéncia dOlbama. 

1.4. O IBAMA deverá ser Comunicado. imediatamente, em caso de ocorrèneia de qualquer acidente que venha 
causa dano ambiental por meio do Sistema iNa eional de Erneraências Ambientais (Siem), de acordo com a 

instrução Normativa n''1512014. 

1.5. O .IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e w: medidas de controle e 

adequação, suspender ou cancelar esta licença, quando ocorrer: 

Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais:, 

• Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expediçã.o da licença: 

Superveniència de graves riscos., ambientais e de saúde. 

1.6. Essa licença não autoriza a supressão de vegetação, 

1.7. A presente licença não substitui alvarás, autorizações, licenças, outorgas e outros atos autorizativos exigidos 
por legislação específica. tampouco exime o empreendedor do cumprimento de outras normas em vigor. 

1.8. Perante o 1RAMA, o titular dessa licença é o único responsável pelo atendimento das condicionardes 

estabelecidas. 

.1.9. O empreendedor deverá portar cópia desta Licença Ambiental, do Plano Básico Ambiental e do projeto de 

engenhuria junto ao local de implantação do empreendimento. 

1.10. A renovação dessa licença des:erá ser requerida 110 prazo máximo de auS 120 (cento e vinte) dias antes de 

expirada a sua vigência. 

2 —Condições Especificas: 

2.1. Atender as restrições e recomendações do lnstit uto do Patrimônio Ilistórico e Artístico Nacional, contidas no 

Ofício n° 369/2015 — CNAIDEPAMI IPHAN. 

2.2. Cumprir as obrigaçeies relativas à Compensação Ambiental, previstas no art. 36 da Lei 9.985/2000, a partir da 
deliberação do Comité de Compensação Ambiental Federai. O Grau de impacto do empreendimento e de. 0,5 %, e 

o valor da Compensação Ambientallbi estipulado cru RS 9.,W2.812,73. 

2.3. Comunicar ao [bania Sede e à SuperintendUcia do !barna no Estado de Minas Gerais o inicio e o final das obras. 

2.4. As áreas dc apoio dentro dos limites da faixa de domínio deverão obedecer as determinações do Parecer 
02001,004242/2015-82 COTRAIIBAMA e, em caso de impossibilidade de atendimento, deverá ser 

apresentada justificativa técnica para análise do lhama. 

2.5, Os bueiros de drenagem para transposição de corpos hídricos deverão ter dimensões que não alterem a 

velocidade original da água e deverão ser instalados sem degraus que possam dificultar a movimentação da 

fauna aquática. Deve ser feita a adaptação para passagem de fauna em todos os encabeçai -untos de pontes. 

2.6.. Deve ser apresentada proposta de localização de passagens de farinas nos km 571, 584. 864, 884, 899 e 907 

da BR-222, antes do inicio das obras nos referidos trechos. 

2.7. As atividades de supressão de vegetação e as obras somente poderão se iniciar após a obtenção de 
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico para as atividades de Resgate./Salvamento 

e Monitoramento, 
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CONDICFONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1088/2015 (P Retificação) — enatinuação 

2.8. O empreendedor deverá comunicar imediatamente ao IBAMA a presença de cavidades naturais na ;'1.rea da 
faixa de domínio da rodovia e em seu entorno que não tenham classificação de relevância ou área de . 
influência definida, devendo paralisar as obras no trecho em que seja(m) identificada(s) cavidades. No caso 
de presença de cavidades naturais. é necessário proteger a área de entorno das cavidades considerando 250 

metros da projeção horizontal (em forma de -polieonal convexa). nos termos do §3°. Art...4" da Resolução 

Conama n' 347/2004 e legislação correlata. As cavidades identificadas não poderão sofrer impactos negativos - 
irreversíveis no entorno de 250 metros da projeção horizontal até o atendimento da leaislação vigente. 

2.9. Deverão ser apresentadas, antes do início das obras, as outorgas ou dispensas, chanceladas pelo óraão gestor 
dos recursos hídricos, relativas à instalação do empreendimento e que se enquadrem nas premissas listadas na 

Lei n° 9433/97, que trata. da Política Nacional de Recursos I lídrieos, tais como: captação de água, lançamento - 

de efluentes em corpos hídricos e intervenção em APP de nascentes. Deverá ser informado também como se 

dará o acesso a cada um dos pontos de captação previstos. 
2I(. Fica proibida a ingalação de canteiros de obras e jazidas, hem como a deposição e armazenamento de material 

excedente ou conanninante, ainda que provisoriamente, em Áreas de Preservação Permanente — APPs, áreas 
úmidas etou ecologicamente sensíveis. A instalação das áreas de apoio deverão obedecer a restrição indicada no • 

Parecer 02001.004242/201542 COTR BANIA, 

.2,11. Os canteiros de obra, áreas de apoio, jazidas e áreas de deposição de material excedente (AMIE) localizados 
fora da faixa de domínio deverão ser licenciados no órgão estadual de meio ambiente ou nos órgãos 
municipais de meio ambiente, previamente ao inicio da sua utilização, com encaminhamento de cópia das 

licenças expedidas ao IBAMA. 

2.12. Executar os Programas Ambientais propostos no Plano 'Básico Ambiental, considerando as recomendaçties do 
lbarna, c apresentar os relatórios .semestrais comprovando a execução das atividades previstas nos períodos a 

que se referem. 

2.13.Reapreserdar, cin meio digital e em caráter executivo, num prazo de 60 dias os seguintes Planos e Programas 
Ambientais considerando as recomendações do lhama: 

Programa Ambiental de Construção: 

•Subprograrna de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: 

Subprogfama de Monitoramento e Controle de Efluentes Sanitários c Industriais; 

Subprog,rania de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos: 

o • Subprograma de Monitoramento de Emissões Atmosféricas, Ruídos c Vibraçoes. 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas: 

Programa de Proteção à Flora 

Sub Programa de Compensação da Flora; 

Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal: 

Subprograma de Prevenção a Incêndios: 

Subprograma de Minimização de Supressão de Vegetação: 

Programa de Proteção á Fauna 

o Subprograrna de Monitoramento dc Fauna; 

Subprograma de Monitoratnento das Passagens e Mitigação de Atropelamentos de Fauna; 

Subprograma de A fugentamento c Salvamento de Fauna; 

Programa de Gestão Ambiental; 

Programa de Gerenciamento de Riscos; 

Programa de Educação Ambiental 

Programa de Comunicação Social 

Programa de Prospecção e Salvamento Arqueológico 

Programa de Melhoria dos Acessos e Travessia Urbana 

r‘, 
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CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 1088/2015 (P Retifieação)— Continuação 

Programa de ,  Assistência à População Atingida 

Programa de Monitoramento e. S Ivamento Pa eon t o I ogiço 

2.14. Apresentar o primeiro retatorie de acompanhamento das obras, e da execução dos Programas Ambientais no 
prazo de 90 dias, contados a partir do inicio das obras, contendo a execução dás atividades previstas nos 
eronogramas da fase de pré-instalação do empreendimento,. O encaminhamento dos demais relatórios deverá 
ter periodicidade Semestral, contendo minimamente as seguintes informações: 

As ações previstas para o período (de acordo com o planejamento do NA); 
Data ou período de realizaçÉio; 
PUblieo-alvo atingido, com informações qualiquantitativas (quando couber); 
Local de realização: 
Registro fotográfico; 
Cronograma de execução das próximas ações: 
Resultados alcançados em relação às medidas implementadas, propondo medidas de adequação 
metodológica ou implementação de novas medidas cie mitigação ou compensatórias, quando forem 
necessárias. 

2.15.Apre.sentar, ilo prayo máximo de 60 (sessenta) dias após o final das obras, Relatóri o . Final com a. descrição das 
obras realizadas e das atividades e medidas de controle ambientu.1 ou:cartadas no âmbito do PBA. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56845083.Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388274.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

CUIABÁ – MT 

FEVEREIRO DE 2016 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas sob a responsabilidade da Rota 

do Oeste – os outros trechos de duplicação, conservação e manutenção são 

de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) - serão construídos novos trevos, pontes, viadutos e 

entroncamentos. A manutenção de toda a rodovia também será contínua 

durante o período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

ampliação da capacidade e suas melhorias, e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório deu-se continuidade a execução da 

drenagem superficial na duplicação entre os km’s 0+000 e 54+500 no segmento 

A, entre os km’s 54+500 e 94+900 no segmento B, do km 54+100 a km 94+900. 

No trecho entre os km 94+900 a km 117+400, tanto a duplicação quanto a 

recuperação da pista existente estavam concluídas e o tráfego em pista 

duplicada.  

As obras civis das pontes sobre o rio Correntes (km 0+000), rio Sozinho 

(km 24+300), rio Itiquira (km 29+900), linha férrea - Vicente Vuolo (km 34+358), 

rio Cachoeira (km 44+790), rio Ponte de Pedra (km 55+900) e rio Inhumas (km 

74+938), bem como os retornos em desnível 01 e 02 (km 32+000 e km 56+430) 

e diamantes dos km 13+800, 47+700, km 76+900, km 94+240 e km 111+000 

estavam finalizados. Os postos de pesagem veicular 01, 04 e 05, nos km 

108+500, 471+300 e 502+200, permanecem com suas atividades paralisadas.  

A execução de montagens dos canteiros teve continuidade no km 539 e no 

572. A desmobilização dos canteiros do km 48, km 51 e km 95 tiveram 

continuidade, com o carregamento e transporte da usina de asfalto do canteiro 

km 95 para o km 539. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: As frentes de duplicação 

da rodovia não causaram impacto, uma vez que a pista nova está sendo 

construída ao lado da existente. As frentes de implantação dos 

dispositivos também não impactam a rodovia e seus usuários. 

 Frentes de Atuação: Ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 02, 03, 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. A BSO 

01 permanece em execução, com previsão de término para março de 

2016, porém os parâmetros técnicos requeridos foram entregues quando 

do 6º mês da Concessão. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 
OBS: Cabe ressaltar que o escopo e prazo de execução das reformas dos 7 
postos existentes da PRF estão em definição junto à ANTT e DPRF. 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 

 
 
  

M. Diária M. Diária 

330 323

Total 9 9

Total 19 23

Panes 120 121

Objetos 75 71

Atendimento Clínico 10 9

Monitoramento da fx. domínio 12 11

Incidente 10 10

Diversos 95 92

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

652

623

5497

Total

7258

4250

563

1379

539

2165

3466

558

2761

293

352

282

Fevereiro

247

19382

Total

9566

Acumulado 2016

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 

 
 

Item Descrição Quantidade

1

 1.1  Administração Central 139 

 1.2  Administração Local 

 1.3  Operacional 2.235 

 1.4 

 1.5 

2.374 

2

 2.1  Veículos de inspeção de tráfego 19 

 2.2  Motocicletas 0 

 2.3  Ambulâncias de Resgate – Tipo C 13 

 2.4  Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D 5 

 2.5  Guinchos Leves 18 

 2.6 Guincho Pesado 8 

 2.7  Caminhão Pipa 5 

 2.8  Caminhão Munck 5 

 2.9 Caminhão para apreensão de animais 5 

78  Total 

Equipamentos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

Pessoal

 Total 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico  

 

Figura 1 – OAE sobre o Rio Correntes – km 0+000 

 

Figura 2 – Execução de sarjeta triangular de concreto - km 56+300 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Conformação de talude na alça direita Ret. Desnível 2 - km 56+400 

 

Figura 4 – Execução da valeta de proteção de aterro na alça direita Ret. 

Desnível 2 – km 56+400 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Acesso 02 – km 17+000 

 

Figura 6 – Desmobilização da usina de CBUQ do canteiro – km 95+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



  

Relatório Janeiro/2016 15 
 

 

 

Figura 7 – Mobilização de Canteiro Norte – km 539+000 

 

Figura 8 – Mobilização de equipamentos no Canteiro Norte – km 539+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9 – Mobilização de equipamentos no Canteiro Norte – km 539+000 

 

Figura 10 – Mobilização de equipamentos no Canteiro Norte – km 539+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 11 – Recebimento da usina de CBUQ – km 539+000 

 

Figura 12 – Central de armação do Canteiro Norte – km 539+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 13 – Execução de passarela de pedestre – km 751+000 

 

Figura 14 – Atendimento ao usuário na Rodovia. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 15 – Atendimento ao usuário na Rodovia. 

 

Figura 16 – Atendimento ao usuário na Rodovia. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 20 (vinte) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



                          

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 
 RODOVIA:   BR-163/MT 
 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 
 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

CUIABÁ – MT 

MARÇO DE 2016 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas sob a responsabilidade da Rota 

do Oeste – os outros trechos de duplicação, conservação e manutenção são 

de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) - serão construídos novos trevos, pontes, viadutos e 

entroncamentos. A manutenção de toda a rodovia também será contínua 

durante o período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

ampliação da capacidade e suas melhorias, e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório foram finalizadas as atividades na duplicação 

entre os km’s 0+000 e 54+500 no segmento A e entre os km’s 54+500 e 94+900 

no segmento B. No trecho entre os km 94+900 a km 117+400, tanto a duplicação 

quanto a recuperação da pista existente estavam concluídas e o tráfego em pista 

duplicada.  

As obras civis das pontes sobre o rio Correntes (km 0+000), rio Sozinho 

(km 24+300), rio Itiquira (km 29+900), linha férrea - Vicente Vuolo (km 34+358), 

rio Cachoeira (km 44+790), rio Ponte de Pedra (km 55+900) e rio Inhumas (km 

74+938), bem como os retornos em desnível 01 e 02 (km 32+000 e km 56+430) 

e diamantes dos km 13+800, 47+700, km 76+900, km 94+240 e km 111+000 

estavam finalizados.  

A desmobilização dos canteiros do km 48, km 51 e km 95 tiveram 

continuidade com a desmobilização da usina de asfalto do canteiro km 51. A 

execução de montagem dos canteiros teve continuidade no norte, onde as obras 

de ampliação da capacidade estão sendo executadas, com execução de bueiros 

e terraplenagem. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: As frentes de duplicação 

da rodovia não causaram impacto, uma vez que a pista nova está sendo 

construída ao lado da existente. 

 Frentes de Atuação: Ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação

Data de 
Término 

Localização

01  01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02  18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03  06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12  06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13  06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14  06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15  06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16  06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17  06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18  06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 
OBS: Cabe ressaltar que o escopo e prazo de execução das reformas dos 7 
postos existentes da PRF estão em definição junto à ANTT e DPRF. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 
usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
  

M. Diária M. Diária 
319 322

Total 9 9

Total 23 23

Panes 114 118
Objetos 62 68
Atendimento Clínico 10 9
Monitoramento da fx. domínio 11 11
Incidente 9 10
Diversos 104 96

30223

Acumulado 2016Março

Total
9888

1029
936

8983

Total

11127
6412
889

2156

847

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

276

3228

698

3548
1909
304
334
289

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico  

 

Figura 1 – Desmobilização da usina de CBUQ do canteiro – km 51+000 

 

Figura 2 – Desmobilização da oficina do canteiro - km 95+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 –Duplicação concluída - km 56+400 

 

 

Figura 4 – Corpo de BSTC 100cm rejuntado na duplicação – km 508+780 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Berço de BSTC 100cm na duplicação – km 510+960 

 

Figura 6 – Corpo de BDTC 100cm na duplicação – km 515+330 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Berço de BSTC 100cm na duplicação – km 518+390 

 

Figura 8 – Decapagem na duplicação – km 578+400 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9 – Terraplenagem na duplicação – km 579+090 

 

Figura 10 – Terraplenagem na duplicação – km 579+090 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



   

Relatório Janeiro/2016 17 
 

 

 

Figura 11 – Sinalização para execução de terraplenagem – km 579+170 

 

Figura 12 – Serviço de atendimento ao usuário 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 18 (dezoito) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

por conservação de 174,1 km (durante 9 meses) e recuperação de 108,2 km 

– os outros trechos de duplicação, conservação e manutenção são de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade às atividades das 

frentes de recuperação e manutenção da rodovia. Além dos 453,6km iniciais, as 

intervenções contemplaram o segmento EOD de Rondonópolis, 174,1km entre 

Rondonópolis e Cuiabá e 108,2km entre Cuiabá e Rosário Oeste. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico  

 

Figura 1 – Fresagem e recomposição pavimento – km 517+400 

 

Figura 2 – Fresagem para recomposição do pavimento - km 55+900 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Fresagem para recomposição do pavimento - km 55+900

 

 Figura 4 – Limpeza de elementos de proteção e segurança – km 766+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Segmento pós roçada – km 696+000 

 

Figura 6 – Aplicação de camada de revestimento asfáltico – km 125+200 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Renovação da sinalização – km 594+000 

6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 16 (dezesseis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

por conservação de 174,1 km (durante 9 meses) e recuperação de 108,2 km 

– os outros trechos de duplicação, conservação e manutenção são de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



                         

Relatório Maio/2016 4 

1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade às atividades das 

frentes de recuperação e manutenção da rodovia. Além dos 453,6km iniciais, as 

intervenções contemplaram o segmento EOD de Rondonópolis, 174,1km entre 

Rondonópolis e Cuiabá e 108,2km entre Cuiabá e Rosário Oeste. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
  

M. Diária M. Diária 

338 336

ACIDENTES Total 8 8

VÍTIMAS Total 20 21

Panes 113 116

Objetos 82 74

Atendimento Clínico 8 9

Monitoramento da fx. domínio 13 11

Incidente 8 9

Diversos 88 93

Acumulado 2016

OCORRÊNCIAS

EVENTOS Total de eventos

1682

1395

16414

Total

17683

11199

1404

3187

1278

51055

3495

2552

260

399

240

3287

Maio

Total

10472

239

613

GERÊNCIA DE TRÁFEGO
ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico  

 

Figura 1 – Roçada mecanizada – km 322+000 

 

Figura 2 – Implantação de sinalização vertical - km 207+900 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Fresagem e recomposição do pavimento - km 516+200 

 

 Figura 4 – Limpeza da Praça de Pedágio 06 – km 498+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Roçada do revestimento vegetal – km 585+200 

 

Figura 6 – Recomposição de drenagem – km 754+400 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Fresagem para recomposição do pavimento – km km 391+800 (BR-

364) 

6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 16 (dezesseis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

por conservação de 174,1 km (durante 9 meses) e recuperação de 108,2 km 

– os outros trechos de duplicação, conservação e manutenção são de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade às atividades das 

frentes de recuperação e manutenção da rodovia. Além dos 453,6km iniciais, as 

intervenções contemplaram o segmento EOD de Rondonópolis, 174,1km entre 

Rondonópolis e Cuiabá e 108,2km entre Cuiabá e Rosário Oeste. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



  

Relatório Junho/2016 9 
 

3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico  

 

Figura 1 – Roçada manual – km 359+000 

 

Figura 2 – Aplicação de CBUQ - km 280+460 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Fresagem para recomposição do pavimento - km 280+430 

 

 Figura 4 – Revitalização Sinalização Vertical da Praça de Pedágio 06 – km 

498+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Limpeza e revitalização sinalização horizontal Praça de Pedágio 08 

– km 644+000 

 

Figura 6 – Sinalização vertical em travessia urbana – km 754+400 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Implantação de cercas – km 80+000 

 

Figura 8 – Reparo localizado – km 73+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9 – Pavimento recuperado 174km 

 

Figura 10 – Pavimento recuperado 174km – km 160+000 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 11 – Pavimento recuperado 174km 

6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 16 (dezesseis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

por conservação de 174,1 km (durante 9 meses) e recuperação de 108,2 km 

– os outros trechos de duplicação, conservação e manutenção são de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento nos 

segmentos do Km 108, além de contemplar o segmento EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

GERÊNCIA DE TRÁFEGO 
          

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO 

EVENTOS Total de eventos 

Julho Acumulado 2016 

Total M. Diária  Total M. Diária  

10026 323,42 71201 334 

         

ACIDENTES Total 262 8,45 1804 8 

         

VÍTIMAS Total 707 22,81 4533 21 

         

OCORRÊNCIAS 

Panes 3700 119,35 24858 117 

Objetos 2562 82,65 16283 76 

Atendimento Clínico 265 8,55 1891 9 

Monitoramento da fx. domínio 561 18,10 2762 13 

Incidente 168 5,42 1758 8 

Diversos 2508 66,16 18682 88 

 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  180  

 1.2   Administração Local    

 1.3   Operacional  1.387  

 Total  1.567  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



  

Relatório Julho/2016 12 
 

5. Relatório Fotográfico  

 

Figura 1 – Compactação de Massa (Reparo Localizado) – Km 123+000 ao km 

123+500 Sul 

 

Figura 2 – Compactação de área recuperada com CBUQ – Km 507+300 ao 

507+600 Centro 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Limpeza de placas na pista de rolamento - Km 743+800 Sul 
 

 

Figura 4 – Roçada manual e mecanizada na faixa de domínio-  Km 524+600 

Sul  

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Limpeza na praça de pedágio 09 - Km 767+200 Norte. 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 6 – Aplicação de emulsão (RR-2C) e recomposição de CBUQ na área 
fresada - Km 444 + 770 Sul. 
 

 

Figura 7 – Revitalização de sinalização horizontal na Praça de Pedágio 09 – 
Km 767+200 Norte. 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 8 – Revitalização de sinalização horizontal - Faixa de pedestre em nível-
Km 690+050 Norte. 
 

 

Figura 9 – Recomposição da camada de CBUQ - Km 637+200 Norte. 
 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 10 – Instalação de tubulação elétrica no município de Sorriso – Km 753 

+000 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 11 – Serviço de atendimento ao Usuário: Sinalização na praça de 

pedágio 02.  

 

6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 18 (dezoito) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

por conservação de 174,1 km (durante 9 meses) e recuperação de 108,2 km 

– os outros trechos de duplicação, conservação e manutenção são de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso. A passarela de Sorriso, no km 751, também foi retomada. 

Foram executadas atividades no canteiro central e iluminação. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  180  

 1.2   Administração Local    

 1.3   Operacional  1.387  

 Total  1.567  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico  

 

Figura 1 – Execução de fresagem contínua – EOD de Nova Mutum km 

595+300 

 

Figura 2- Execução de recomposição asfáltica – EOD de Nova Mutum km 

595+300 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Lançamento de rachão na cabeceira do Rio Correntes – km 0+000 

 

 

Figura 4 – Carregamento de pedreira para retaludamento da cabeceira do Rio 

Correntes – km 0+000  

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Roçada manual e mecanizada da faixa de dominio - Km 417+500 

 

Figura 6 – Implantação de sinalização vertical – Travessia de Lucas do Rio 
Verde Km 688+700. 

 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Tapa buraco ao longo da rodovia – km 665+720. 
 

 

Figura 8 – Fresagem do pavimento para recomposição asfáltica – Segmento 
108km – km 457+750 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9 – Recomposição da camada de CBUQ – Segmento 108km – km 
458+180 
 

 
 

Figura 10 – Implantação de defensas metálicas – Segmento 108km – km 
430+000 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 11 – Reparo do pavimento na Ponte  Ribeirão Grande – km 506+860 

 

Figura 12 – Recuperação de drenagem superficial – EOD de Nova Mutum km 

595+400 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 13 – Limpeza da Praça de Pedágio 09 – km 767+400 

 

Figura 14 – Recomposição de CBUQ – EOD Sorriso km 754+000 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 15 – Recomposição de CBUQ – EOD Sorriso km 754+000 

 

Figura 16 – Recomposição de CBUQ – EOD Sorriso km 756+800 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 17 – Execução de fresagem contínua – EOD Sorriso km 756+800 

 

Figura 18 – Regularização de canteiro central para execução de drenagem – 

km 45+080 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 19 – Fresagem de pavimento – km 110+000 

6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (vinte e uma) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

CUIABÁ – MT 

SETEMBRO DE 2016 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

por conservação de 174,1 km (durante 9 meses) e recuperação de 108,2 km 

– os outros trechos de duplicação, conservação e manutenção são de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso. A passarela de Sorriso, no km 751 também teve 

continuidade. Foram executadas atividades no canteiro central e iluminação. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



                                
   

Relatório Agosto/2016 6 
 

2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

  

M. Diária M. Diária 

312.90 330

Total 8.53 8

Total 21.40 21

Panes 115.83 117

Objetos 75.60 77

Atendimento Clínico 7.17 9

Monitoramento da fx. domínio 17.73 14

Incidente 7.00 8

Diversos 81.03 98

256

2431

642

3475

2268

215

532

210

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Setembro

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

3858

2177

26796

Total

31955

21043

2341

5835

2304

90474

Acumulado 2016

Total

9387

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  180  

 1.2   Administração Local    

 1.3   Operacional  1.387  

 1.4      

 1.5      

 Total  1.567  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico  

 

Figura 1 – Execução de fresagem contínua. – EOD de Nova Mutum km 

595+300 

 

Figura 2- Execução de recomposição asfáltica. – km 01+000 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Lançamento de rachão na cabeceira do Rio Correntes. – km 0+420 

 

 

Figura 4 – Execução da 2ª camada de rachão na cabeceira do Rio Correntes. – 

Km 0+420  

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Limpeza do pavimento rígido. - PP05 Km 479+100 

 

Figura 6 – Recuperação Pavimento. – Segmento 108 km – KM 455 + 840 Sul
  

 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Recuperação pavimento. – km 214+430 S. 
 

 

Figura 8 – Execução de Microfresagem. – Rodovia dos Imigrantes – km 
504+200 (BR-070) 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9 – Compactação de 1º camada de brita 1. – Rodovia dos Imigrantes – 
km 510+000 (BR-070) 
 

 

 

Figura 10 – Recomposição da camada de CBUQ. – Segmento 108km – km 
458+180 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 11 –Dreno de pavimento EOD de Nova Mutum. – km 594+000 Norte 
 

 

Figura 12 – Execução solo cimento. – EOD de Nova Mutum km 599+500 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 13 – Sinalização Horizontal. – km 822+400 Sul 

 

Figura 14 – Recomposição de sinalização. – EOD Sorriso km 751+000 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 15 – Sinalização vertical – Implantação de balizadores. – km 687+850 

 

Figura 16 – Roçada manual do revestimento vegetal.  
 – Km 689+700 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 17 – Execução de barreira rígida. – Passarela km 751+000 

 

Figura 18 – Recomposição de sinalização Horizontal. – km 829+200 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (vinte e uma) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso. A passarela de Sorriso, no km 751 também teve 

continuidade. Foram executadas atividades no canteiro central e iluminação. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
 

M. Diária M. Diária 

311.19 328

Total 7.32 8

Total 17.61 21

Panes 108.97 116

Objetos 72.77 76

Atendimento Clínico 6.10 8

Animais 20.84 15

Monitoramento da fx. domínio 15.81 14

Incidente 7.26 8

Diversos 72.13 82

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

4348

2402

24960

Total

4718

35333

23299

2530

6381

2531

100121

Acumulado 2016Outubro

Total

9647

227

2236

546

3378

2256

189

646

490

225

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  158 

 1.2   Administração Local    

 1.3   Operacional  1502  

 Total  1660  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Aplicação de Betuseal, 1ª e 2ª camadas. 
Km 16+920 ao Km 17+370 

 

 

Figura 2 – Reparo Localizado. – km 2+800 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Aplicação de CBUQ - Reparo localizado. –  
BR 364 km 202+000 ao km 204+000 

 

 

Figura 4 –Varrição do Pavimento Rígido da PP04 – KM 382+500 Sul 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Execução de Microfresagem e limpeza para posterior aplicação de 

TSD Borracha. – km 523+400 à 524+000. 

 

 

Figura 6- Primeira Camada do TSD. – km 519+700 à 521+900. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Compactação da 1º camada com rolo chapa e pneus. –  
km 519+700 à 521+900. 

 

 

Figura 8 – Implantação de Rampa, reaterro e drenagem. – 
Passarela km 751+000 

 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9– Concretagem da calçada – Passarela km 751+000 

 

 
 

Figura 10 – Execução de Pintura horizontal. – KM 509+000 
NORTE 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 11 – Fresagem – Recuperação de Pavimento. 

KM 509+340 

 

 

Figura 12 – Recuperação de Pavimento  – Trecho 108 – KM 509+510 

Norte 

 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 13 – Execução da capa asfáltica. – EOD Nova Mutum 

– Km 689+700 

 

 

Figura 14 – Roçada manual e mecanizada da faixa de domínio e do Trevo de 

Tangará da Serra - KM 501+500 à 502+900 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (vinte e uma) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso. A passarela de Sorriso, no km 751 também teve 

continuidade. Foram executadas atividades no canteiro central e iluminação. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
 
 

M. Diária M. Diária 

320.10 328

Total 7.40 8

Total 16.80 21

Panes 106.73 115

Objetos 69.07 76

Atendimento Clínico 7.70 8

Animais 17.93 16

Monitoramento da fx. domínio 16.50 14

Incidente 8.73 8

Diversos 86.03 82

222

2581

504

3202

2072

231

538

495

262

GERÊNCIA DE TRÁFEGO
ACOMPANHAMENTO DO NUMERO DE VÍTIMAS FATAIS

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Novembro

Novembro

OCORRÊNCIAS

VÍTIMAS FATAIS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

4843

2664

27541

Total

5256

38535

25371

2761

6885

2753

Total 2016

109724

Acumulado 2016

Total

9603

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  158 

 1.2   Administração Local    

 1.3   Operacional  1502  

 Total  1660  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Revitalização de sinalização mecânica Bordo  
KM 636+000  

 

 

Figura 2 – Aplicação de ligante asfáltico.  
KM 755+000N ao 756+000N 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Implantação de Sinalização Vertical. –  
km 455+000  

 

 

Figura 4 –Fresagem descontínua do pavimento - Reparo 
Localizado. KM 56+000 Norte 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 –Recuperação do pavimento. – EOD Sorriso km 754+500. 

 

 

Figura 6 –Recuperação de drenagem superficial. Meio fio e Sarjeta – EOD 

Sorriso km 755+700. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7- Revitalização de sinalização mecânica Bordo e Eixo. 
– km 507+000. 

 

  
Figura 8 –Aplicação do ligante asfáltico– 

KM 496+100 ao 496+700 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9 – Compactação da 2º camada com rolo chapa e pneus. –  
km 496+100 à 469+700. 

 
 

 

Figura 10– Roçada mecanizada da faixa de domínio –  
KM 442+000 a 450+500. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 11 – Recuperação de base e recomposição da capa asfáltica. – 
KM 507+630  

 
 

 
 

Figura 12 – Fresagem – Recuperação de Pavimento. 

KM 507+310 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 13 – Plantio de grama em placa.  
KM 0+490  

 
 

 

Figura 14 – Reparo Localizado. 

KM 76+000 
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (vinte e uma) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

DEZEMBRO DE 2016 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso. A passarela de Sorriso, no km 751 foi concluída foram 

executadas atividades no canteiro central e iluminação. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
 
 

M. Diária M. Diária 

310.68 326

Total 8.06 8

Total 20.52 21

Panes 114.23 115

Objetos 68.71 75

Atendimento Clínico 7.48 8

Animais 20.55 16

Monitoramento da fx. domínio 11.90 14

Incidente 9.77 8

Diversos 69.97 81

5,213

2,975

29,713

Total

5,894

42,078

27,477

2,989

7,521

3,003

119,335

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

250

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Acumulado 2016Dezembro

Total

9,631

2,169

636

3,541

2,130

232

637

369

303

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  158 

 1.2   Administração Local    

 1.3   Operacional  1502  

 Total  1660  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 
 

Figura 1 –Plantio de grama em placa. – 
KM 0+520N 

 
 

 
 

Figura 2 – Reparo localizado . 

KM 34+000N 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Sinalização Horizontal -Implantação de Taxa. – 
KM 35+100N. 

 

 

 
 

Figura 4 –Reparo localizado – Aplicação de CBUQ – 
BR 364 KM 201+000 ao 210+000 N/S 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Sinalização Horizontal – Aplicação de tinta à base de água. – 
KM 497+000 a KM 497+000S 

 
 

 

Figura 6– Faixa de Domínio – Implantação de cerca – 
KM 479+100S. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 –Roçada Mecanizada da faixa de domínio– 
KM 510+000 ao 516+000N/S 

 
 

 

Figura 8 – Execução de reparo localizado. 
KM 532+500 ao 532+700N 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9 –Sinalização Horizontal – Aplicação de tinta à base de água no eixo e 
bordos. KM 511+800 N/S 

 

 

Figura 10 – Sinalização Horizontal – Pintura Manual e Mecânica. 
KM 514+000N 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 11- Roçada Manual e Mecanizada da faixa de domínio. – 
KM 531+000 a 533+000N. 

 

 

Figura 12 –Implantação de Sinalização Vertical e Horizontal – 
Passarela KM 751. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



  

Relatório Dezembro/2016 18 
 

 
 

Figura 13 –Implantação de tela antiofuscante no canteiro central – 
Passarela KM 751+000 

 

 
 

Figura 14 – Sinalização Horizontal – Pintura à base de água no eixo e bordo –  
KM 750+900N 

 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



  

Relatório Dezembro/2016 19 
 

 

6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (vinte e uma) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

JANEIRO DE 2017 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso. A passarela de Sorriso, no km 751 foi concluída foram 

executadas atividades no canteiro central e iluminação. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
 
 

M. Diária M. Diária 

327 327

Total 8.5 8

Total 21.3 21

Panes 116.9 117

Objetos 73.6 74

Atendimento Clínico 8.9 9

Animais 15.8 16

Monitoramento da fx. domínio 13.7 14

Incidente 9.7 10

Diversos 79.8 80

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

424

300

2,475

Total

490

3,624

2,283

277

660

262

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

2,283

3,624

660

262

2,475

300

424

490

277

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

10,135

Total

10,135

Acumulado 2017Janeiro 

Vítimas Fatais - Mês -

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  182 

 1.2   Administração Local   

 1.3   Operacional  1247  

 Total  1429  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 

 
 

Figura 1 – Reposição de taxas – Sinalização horintal. 
KM 2+800N 

 
 

 
 

Figura 2 –Roçada mecânica – Faiza de Domínio. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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KM 593+300N 
 

 

 

Figura 3 – Roçada Manual  
KM 497+300N. 

 

 
 

Figura 4 – Sinalização Horizontal – Aplicação de tinta à base de água.  – 
BR 364 KM 447+800 KM 458+800 N/S 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5 – Execução de dispositivo de drenagem superficial. 
KM 787+300  

 
 

 

Figura 6– Implantação de Placa MP 2 – Sinalização Vertical 
KM 479+100S. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Execução de reparo localizado. 
KM 467+330 BR 364 

 

 
 

Figura 8 –Execuçãop de reparo localizado. 
 KM 512+980 N/S 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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, 

 

Figura 9 – Revitalização de Sinalização Vertical e Horizontal. 
KM 751+000N 

 
 
 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 17 (vinte e uma) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso. A passarela de Sorriso, no km 751 foi concluída foram 

executadas atividades no canteiro central e iluminação. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
 
 

M. Diária M. Diária 

341 334

Total 9 9

Total 23 22

Panes 125 121

Objetos 75 74

Atendimento Clínico 9 9

Animais 14 15

Monitoramento da fx. domínio 14 14

Incidente 12 11

Diversos 83 81

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

241

2,321

331

19,688

Total

9,553

Acumulado 2017

401

386

2,104

3,511

Fevereiro

258

632

518

1,300

520

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

825

631

4,796

Total

876

7,135

4,387

Vítimas Fatais 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  182 

 1.2   Administração Local   

 1.3   Operacional  1247  

 Total  1429  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 
 

Figura 1 – Reparo Localizado – Aplicação de Ligante. 
KM 2+800N 

 
 

 
 

Figura 2 –Revitalização da Sinalização Horizontal  

KM 452+000S 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Revitalização da Sinalização Horizontal 
KM 479+400N/S. 

 

                   

Figura 4 Execução de Meio fio – Drenagem Superficial. 
KM 209+900 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5– Implantação de terminal absorvedor de energia. 
KM 480+500S. 

 
 

 

Figura 6 – Roçada Manual – Canteiro Central. 
KM 578+400 N/S 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 –Roçada Manual – Faixa de Domínio. 
 KM 511+150 N/S 

 

 

Figura 8 –Aplicação de CBUQ. 
 KM 510+700 N 
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Figura 9 – Aplicação de CBUQ - Reparo Localizado 
KM 611+000S. 
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 17 (vinte e uma) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso. A passarela de Sorriso, no km 751 foi concluída foram 

executadas atividades no canteiro central e iluminação. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
 
 

M. Diária M. Diária 

324 330

Total 7 8

Total 17 20

Panes 125 122

Objetos 79 76

Atendimento Clínico 8 9

Animais 16 15

Monitoramento da fx. domínio 15 14

Incidente 10 10

Diversos 64 75

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

29,741

Acumulado 2017Março

Total

1,298

930

6,787

Total

1,384

10,996

6,831

780

1,842

735

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

1,991

542

3,861

2,444

262

508

473

299

10,053

215

Vítimas Fatais - Mês - Dados PRF

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  182 

 1.2   Administração Local   

 1.3   Operacional  1247  

 Total  1429  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 
 

Figura 1 – Revitalização da Sinalização Horizontal. 
KM 338+000S 

 

 
 

Figura 2 –Instalação de dispositivo de Segurança TAE – Sinalização 

Vertical.  KM 213+000N 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Reparo Superficial  
KM 0+000S. 

 

 

Figura 4 - Recuperação de Meio Fio– Drenagem Superficial. 
KM 511+350N 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5– Revitalização da Sinalização Horizontal. 
KM 518+000N. 

 
 

 

Figura 6 – Aplicação de CBUQ. 
KM 519+400 N 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 –Implantação de Defensa Metálica. 
 KM 831+000 

 

 

Figura 8 – Recobrimento Vegetal 
KM 753+000. 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9 – Roçada Manual 
KM 759+000. 

 

 

 
 

Figura 10 – Aplicação de CBUQ 
KM 522+900. 

 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 17 (vinte e uma) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

ABRIL DE 2017 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  182 

 1.2   Administração Local   

 1.3   Operacional  1247  

 Total  1429  

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



  

Relatório Abril/2017 12 
 

5. Relatório Fotográfico 

 
 

Figura 1 – Roçada da faixa de domínio. 
KM 443+000N (BR-364) 

 

 
 

Figura 2 – Roçada da faixa de domínio. 
KM 449+000S (BR-364) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Recomposição de CBUQ em camadas – km 752+700 N. 
 

 

Figura 4 - Recomposição de CBUQ em camadas – km 752+700 N. 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5– Revitalização de sinalização horizontal manual 
KM 688+000S. 

 

 

Figura 6 – Roçada mecanizada. 
KM 835+580 S 

 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Fresagem e recomposição de pavimento. 
 KM 518+000 N 

 

Figura 8 – Fresagem e recomposição de pavimento. 
 KM 22+400 S 

 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 16 (dezesseis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 
 

 

 

M. Diária M. Diária 

335 328

Total 9 8

Total 22 20

Panes 115 120

Objetos 99 83

Atendimento Clínico 8 8

Monitoramento da fx. domínio 19 16

Incidente 7 9

Diversos 62 69

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

602

207

1.932

Maio

Total

10.376

285

692

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

2.397

1.316

10.366

Total

18.087

12.546

1.281

3.073

1.226

3.571

3.054

244

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

49.576

Acumulado 2017

Vítimas Fatais 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  121 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  532 

 Total  653 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 
 

Figura 1 – Roçada manual e recolhimento de resíduos 
km (BR-163)  - Perímetro Urbano de Sinop 

 

 
 

             Figura 2 – Roçada mecanizada e recolhimento de resíduos 

km (BR-364) 105+200 
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Figura 3 – Recomposição asfáltica 

Km (BR-364) 524+550 

 

                

Figura 4 - Reparo localizado 

km (BR-163) 758+100 Norte 
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Figura 5– Limpeza de sinalização vertical 
Km (BR-364) 203+100 

 

 

Figura 6 – Revitalização de sinalização horizontal 
Km (BR-163) 94+300 
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Figura 7 – Fresagem de pavimento asfáltico 
km (BR-364) 205+000 

 

 
 

Figura 8 – Reparo localizado 
km (BR-163) 84+400 
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 16 (dezesseis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva dos EOD de Rondonópolis, 

Nova Mutum e Sorriso.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 
 

 

 

M. Diária M. Diária 

339 330

Total 8 8

Total 19 20

Panes 119 120

Objetos 106 87

Atendimento Clínico 10 9

Monitoramento da fx. domínio 21 17

Incidente 5 8

Diversos 56 67

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

OCORRÊNCIAS

ACIDENTES

EVENTOS Total de eventos

VÍTIMAS

3,016

1,475

12,057

Total

21,649

15,730

1,581

3,657

1,477

59,758

1,691

584

3,562

3,184

300

619

159

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Total

10,182

251

Acumulado 2017Junho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  116 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  536 

 Total  652 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Roçada manual e Limpeza de marginal 

km (BR-163) 35+900 

 

 
 

             Figura 2 – Roçada mecanizada e recolhimento de resíduos 

km (BR-163) km 65+000 
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Figura 3 – Recomposição asfáltica 

Km (BR-364) 489+200 

                

Figura 4 - Reparo localizado 

Km (BR-163) 722+000 Sul 
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Figura 5– Pintura de legendas 
Km (BR-364) 211+100 

 

 

Figura 6 – Revitalização da sinalização horizontal 
Km (BR-364) 496+000 
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Figura 7 – Substituição de tela  
km (BR-364) 202+900 

 

 
 

Figura 8 – Implantação de junta jeene 
km (BR-364) 214+500 
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 16 (dezeseis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

JULHO DE 2017 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação

 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e no trecho Norte e intervenções em pavimento e conserva do EOD 

de Rondonópolis. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



  

Relatório Julho/2017 7 
 

3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

M. Diária M. Diária 

342 332

ACIDENTES Total 10 8

VÍTIMAS Total 25 21

Panes 131 121

Objetos 97 88

Atendimento Clínico 8 9

Monitoramento da fx. domínio 20 17

Incidente 7 8

Diversos 56 65

OCORRÊNCIAS

EVENTOS Total de eventos

3,636

1,679

13,780

Total

25,720

18,722

1,841

4,444

1,776

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

299

1,723

787

4,071

2,992

260

620

204

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

Julho

Total

10,617 70,375

Acumulado 2017

Vítimas Fatais -

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  148 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  513 

 Total  661 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – TSS (Tratamento Superficial Simples) 

Km (BR-364) 404+300 
 

 

 
 

        Figura 2 – Fresagem contínua 

Km (BR-364) 475+000 ao 473+800 

 
 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – Execução de CBUQ c/ CAP Borracha 
Km (BR-364) 472+000 

 

                

Figura 4 - Fresagem, TSS, Aplicação de CBUQ c/ CAP Borracha 
Km (BR-364) 490+950 ao 491+550 Norte 

 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 5– Pintura de ligação 
Km (BR-163) 607+000 

 

 

Figura 6 – Pintura de ligação - TSS 
Km (BR-163) 607+000 

 

 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 7 – Revitalização de sinalização horizontal 
km (BR-364) 205+700 

 

 
 

Figura 8 – Reparo em sinalização vertical 
Km (BR-163) 107+100 

 
 

 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 9 - Roçada manual e recolhimento de resíduos 

km (BR-163) 39+000 
 
 
 

 
 

Figura 10 - Roçada mecanizada e recolhimento de resíduos 
km (BR-163) 109+700 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 11 – Execução de meio fio 
km (BR-163) 21+000 sul 

 
 

 
 

Figura 12 - Limpeza de pista 
km (BR-163) 13+800 sul 

 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 18 (dezoito) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva do EOD de Rondonópolis. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



  

Relatório Agosto/2017 9 
 

3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 
 

M. Diária M. Diária 

346.74 334

ACIDENTES Total 9.03 8

VÍTIMAS Total 22.13 21

Panes 131.55 123

Objetos 94.52 89

Atendimento Clínico 9.03 9

Monitoramento da fx. domínio 25.48 18

Incidente 5.61 8

Diversos 56.29 641,745 15,527

174 1,853

790 4,426

2,121

29,798

2,930 21,652

OCORRÊNCIAS

4,078

280

686 5,127

280 2,054

81,124

Total

10,749

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Agosto Acumulado 2017

Total

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

Vítimas Fatais - Mês 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  148 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  519 

 Total  667 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.



  

Relatório Agosto/2017 12 
 

5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Reparo localizado 

km (BR-364) 202+800 
 

 

 
 

        Figura 2 – Fresagem em pavimento asfáltico 

km (BR-163) 34+000 Sul 
 
 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Figura 3 – TSS (Tratamento Superficial Simples) 

Km (BR-364) 472+000 
 
 

                

Figura 4 - Fresagem, TSS, Aplicação de CBUQ c/ CAP Borracha 

Km (BR-364) 470+200 ao 469+000 
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Figura 5– Tratamento Superficial Simples 

Km (BR-364) 472+000 
 

 

 

Figura 6 – Execução de CBUQ c/ CAP Borracha 
Km (BR-364) 472+000 
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Figura 7 – Limpeza de elemento de drenagem 
km (BR-364) 56+600 

 

 
 

Figura 8 – Limpeza de meio fio 
 km (BR-364) 490+000 a 502+000 
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Figura 9 - Implantação de defensa metalica 
Km (BR-163) 94+300 norte - Dispositivo 

 
 
 

 
 

Figura 10 - Substituição de terminal Tipo B 
Km (BR-364) 203+000 Sul 
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Figura 11 – Plantio de grama 
km (BR-163) 51+300 

 
 
 

 
 

Figura 12 - Roçada mecanizada 
km (BR-163) 109+200 
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 18 (dezoito) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e intervenções em pavimento e conserva do EOD de Rondonópolis. 

Além da continuidade aos serviços acima, foi retomada, no dia 11/09, a 

construção do Posto de Pesagem Veicular 01, no km 108+500 (Rondonópolis). 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

M. Diária M. Diária 

358.23 337

ACIDENTES Total 7.67 8

VÍTIMAS Total 16.83 21

Panes 144.30 125

Objetos 102.23 91

Atendimento Clínico 9.57 9

Monitoramento da fx. domínio 25.43 19

Incidente 7.80 8

Diversos 47.97 62

234 2,087

1,439 16,966

763 5,189

24,719

287 2,408
OCORRÊNCIAS

4,329 34,127

3,067

505 5,632

230 2,284

Total

10,747 91,871

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Setembro Acumulado 2017

Total

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

ACOMPANHAMENTO DO NUMERO DE VÍTIMAS FATAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  146 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  514 

 Total  660 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388997.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Reparo localizado 
km (BR-163) 84+500 Sul 

 
 

 
 

Figura 2 – Fresagem em pavimento asfáltico 
km (BR-163) 85+000 
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Figura 3 – Execução de CBUQ c/ CAP Borracha 
km (BR-364) 458+300 a 459+500 

 
 

                

Figura 4 - Fresagem, TSS, Aplicação de CBUQ c/ CAP Borracha 
km (BR-364) 470+200 ao 469+000 
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Figura 5– Pintura de ligação TSS 
km (BR-163) 727+000 

 
 

 

Figura 6 – Compactação CBUQ c/ CAP Borracha 
km (BR-163) 727+000 
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal 
km (BR-364) 521+350 

 
 

 
 

Figura 8 – Revitalização de legendas 
km (BR-364) 203+500 Sul 
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Figura 09 - Execução de calçada e meio fio 
km (BR-364) 204+100 

 
 

 
 

Figura 10 – Limpeza de meio fio 
 km (BR-364) 466+000 a 469+000 
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Figura 11 - Roçada mecanizada e recolhimento de resíduos 
km (BR-163) 12+100 

 
 
 

 

 
 

Figura 12 - Roçada manual e recolhimento de resíduos 
Km (BR-070) 497+000 a 498+000 
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Figura 13 – Limpeza e Capina Manual – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 
 

 
 

Figura 14 – Instalação de Eletroduto – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Figura 15 – Reaterro de Vala – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 
 
 

Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 19 (dezenove) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



                         

Relatório Outubro/2017 3 

1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108, intervenções em pavimento e conserva do EOD de Rondonópolis e 

a construção do Posto de Pesagem Veicular 01, no km 108+500 (Rondonópolis). 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

M. Diária M. Diária 

332,52 336

ACIDENTES Total 9,61 8

VÍTIMAS Total 20,03 21

Panes 129,71 125

Objetos 75,23 89

Atendimento Clínico 9,10 9

Monitoramento da fx. domínio 29,23 20

Incidente 6,87 8

Diversos 56,71 621.758 18.724

213 2.300

906 6.095

2.690

2.332 27.051

OCORRÊNCIAS

4.021 38.148

282

621 6.253

298 2.582

Total

10.308 102.179

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Outubro Acumulado 2017

Total

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  149 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  525 

 Total  674 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Execução de Microrevestimento 

km (BR-163) 92+000 
 

 

 
 

        Figura 2 – Execução de Microrevestimento 

km (BR-163) 90+000 
 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



  

Relatório Outubro/2017 13 
 

 

 

 

 

Figura 3 – Fresagem contínua 

km (BR-364) 462+000 a 464+000 
 

                

Figura 4 - Compactação de capa asfáltica 

Km (BR-364) 439+700 a 454+000 
 

 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 5– Tratamento superficial simples - TSS  

km (BR-163) 633+000 
 

 

 

Figura 6 – Compactação de capa asfáltica 

Km (BR-163) 633+000 
 
 
 

 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 7 – Revitalização de sinalização horizontal – Faixa de pedestre 
Km (BR-364) 201+300 

 
 

 
Figura 8 – Execução de sinalização horizontal 

Km (BR-364) 461+000 a 464+000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 09 - Limpeza de acostamento 
km (BR-163) 97+000 

 

 
 

 
 

Figura 10 – Reparo em drenagem superficial 
km (BR-163) 87+700 

 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 11 - Limpeza e desobstrução de bueiro 
km (BR-163) 89+300 

 
 

 

 
 

Figura 12 - Roçada mecanizada e recolhimento de resíduos 
km (BR-163) 13+800 

 
 
 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 13 – Instalação de Eletroduto – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 14 – Reaterro de Vala – PPV01 

km (BR-163) 108+800 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 19 (dezenove) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

NOVEMBRO DE 2017 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 
 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e no segmento norte, intervenções em pavimento e conserva do EOD 

de Rondonópolis e a construção do Posto de Pesagem Veicular 01, no km 

108+500 (Rondonópolis). Devido a sucessivas chuvas, os trabalhos de 

implantação de SAT foram paralisados, sendo retomados no próximo período 

com previsão de conclusão dos trabalhos. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 
 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 
 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

M. Diária M. Diária 

307,50 334

ACIDENTES Total 9,77 9

VÍTIMAS Total 23,87 21

Panes 119,97 125

Objetos 57,67 86

Atendimento Clínico 10,40 9

Monitoramento da fx. domínio 29,70 21

Incidente 8,33 8

Diversos 59,80 61

6.989

250 2.550

1.794 20.512

OCORRÊNCIAS

3.599 41.751

1.730 28.781

312 3.003

891

716 7.006

293 2.872

EVENTOS Total de eventos

Novembro Acumulado 2017

Total Total

9.225 111.403

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  147 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  531 

 Total  678 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Execução de Microrevestimento 

km (BR-163) 204+000 
 

 

 
 

        Figura 2 – Execução de Microrevestimento 

km (BR-163) 209+000 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 3 – Fresagem contínua 

km (BR-364) 496+000 a 498+000 
 
 

                

Figura 4 - Compactação de capa asfáltica 

km (BR-364) 488+700 a 501+000 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 5– Tratamento superficial simples - TSS  
km (BR-163) 655+000 

 
 

 

Figura 6 – Trecho Recuperado 
km (BR-163) 655+000 

 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 7– Execução de Capa Asfáltica  
km (BR-163) 645+000 

 

 

 

Figura 8 – Compactação da Camada 
km (BR-163) 645+000 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 9 – Execução de sinalização horizontal  
km (BR-364) 204+000 

 
 

 
 

Figura 10 – Execução de sinalização horizontal 
km (BR-070) 520+000 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 11 – Pintura de barreira rígida 
km (BR-163) 13+800 

 
 

 
 

Figura 12 – Reparo em cerca 
km (BR-163) 39+600 

 

 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 13 – Reparo em drenagem superficial 
km (BR-364) 477+200 

 
 
 

 
 

Figura 14 – Recuperação predial Posto 04 PRF  
km (BR-364) 387+900 

 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 15 - Roçada mecanizada e recolhimento de resíduos 
km (BR-163) 205+800 

 
 

 
 

Figura 16 – Roçada manual e recolhimento de resíduos 
km (BR-163) km 698+000 

 
 

 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 17 – Instalação de caixa para iluminação – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 18 – Instalação de caixa para iluminação – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (vinte) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

DEZEMBRO DE 2017 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108, no segmento norte e no segmento sul, intervenções em pavimento 

e conserva do EOD de Rondonópolis e a construção do Posto de Pesagem 

Veicular 01, no km 108+500 (Rondonópolis).  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



  

Relatório Dezembro/2017 8 
 

3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

M. Diária M. Diária 

311,77 332

ACIDENTES Total 11,42 9

VÍTIMAS Total 30,65 22

Panes 134,45 126

Objetos 53,35 83

Atendimento Clínico 9,10 9

Monitoramento da fx. domínio 25,06 21

Incidente 10,48 8

Diversos 58,06 61

7.770

325 2.883

1.800 22.374

OCORRÊNCIAS

4.168 45.841

1.654 30.441

282 3.288

777

950 7.925

354 3.214

EVENTOS Total de eventos

Dezembro Acumulado 2017

Total Total

9.665 121.059

GERÊNCIA DE TRÁFEGO

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  151 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  531 

 Total  682 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Execução de Fresagem 
km (BR-364) 204+000 

 

 

 
 

Figura 2 – Compactação de Capa Asfáltica 
km (BR-364) 204+000 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 3 – Compactação de Capa Asfáltica 
km (BR-364) 510+000 a 511+700 

 
 

                

Figura 4 - Execução de capa asfáltica 
km (BR-364) 472+000 a 472+300 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 5– Tratamento superficial simples - TSS  
km (BR-163) 807+000 

 
 

 

Figura 6 – Trecho Recuperado 
km (BR-163) 807+000 
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  
km (BR-364) 208+000 

 
 

 
 

Figura 8 – Revitalização de sinalização horizontal 
km (BR-163) 817+000 
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Figura 09 – Recuperação de OAE 
km (BR-364) 458+750 

 

 
 
 

 
 

Figura 10 – Recuperação de dispositivos de Drenagem 
km (BR-163) 595+000 
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Figura 11 – Recuperação predial PRF 
km (BR-364) 434+600 

 
 
 

 
 

Figura 12 - Roçada mecanizada  
km (BR-163) 111+300 
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Figura 13 – Roçada manual e recolhimento de resíduos 
km (BR-163) km 754+000 

 
 

 

 
 

Figura 14 – Execução de dreno profundo – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Figura 15– Compactação de Camada Asfáltica  – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 20 (vinte) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108, no segmento norte e no segmento sul, intervenções em pavimento 

e conserva do EOD de Rondonópolis e a construção do Posto de Pesagem 

Veicular 01, no km 108+500 (Rondonópolis). Neste mesmo período, foi concluída 

a instalação de 11 SAT’s. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



                                
   

Relatório Janeiro/2018 6 
 

2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

M. Diária M. Diária 

319 319

ACIDENTES Total 9,4 9

VÍTIMAS Total 23,5 23

Panes 129,6 130

Objetos 55,2 55

Atendimento Clínico 9,7 10

Monitoramento da fx. domínio 28,0 28

Incidente 11,1 11

Diversos 65,5 652.030

343

2.030

869869

300

1.711

300

4.019

1.711

OCORRÊNCIAS

4.019

343

727727

291291

9.902

Total

9.902

Acumulado 2018

Total

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Janeiro 

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  154 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  547 

 Total  701 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Compactação de Capa Asfáltica 

km (BR-163) 7+670 
 

 

 
 

        Figura 2 – Aplicação de Pintura Ligante 

km (BR-163) 14+420 
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Figura 3 – Fresagem 
km (BR-364) 528+500 a 529+300 

 
 

                

Figura 4 - Compactação de Capa Asfáltica 

km (BR-364) 528+500 a 529+300 
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Figura 5– Tratamento superficial simples - TSS  
km (BR-163) 742+000 

 

 

 

Figura 6 – Trecho Recuperado 
Km (BR-163) 741+000 
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  
Km (BR-163) 47+800 

 
 

 
 

Figura 8 – Revitalização de sinalização horizontal 
Km (BR-163) 743+500 
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Figura 9 – Exxecução de Descida d’água 
km (BR-163) 2+800 

 

 
 
 

 
 

Figura 10 – Reconformação de Talude - Erosão 
km (BR-070) 518+800 
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Figura 11 – Roçada Manual 
km (BR-163) 211+000 

 
 
 
 

 
 

Figura 12 – Roçada Mecanizada 
km (BR-364) 480+000 
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Figura 13 – Execução de Forma e Armação – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 14 – Execução de Concretagem – PPV01 
km (BR-163) km 108+800 
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Figura 15 – Execução de contrapiso – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 16 – Instalações Hidrosanitárias  – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 20 (vinte) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de km 108, no segmento norte e no segmento sul, intervenções em pavimento e 

conserva do EOD de Rondonópolis e a construção do Posto de Pesagem 

Veicular 01, no km 108+500 (Rondonópolis).  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia duplicados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

M. Diária M. Diária 

319 319

ACIDENTES Total 11 9

VÍTIMAS Total 25 23

Panes 125 130

Objetos 47 55

Atendimento Clínico 10 10

Monitoramento da fx. domínio 27 28

Incidente 12 11

Diversos 78 653.495

674

2.192

1.638769

574

3.033

274

7.513

1.322

OCORRÊNCIAS

3.494

331

1.420693

586295

18.844

Total

8.942

Acumulado 2018

Total

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Fevereiro

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  152 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  546 

 Total  698 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Trecho após intervenção 

km (BR-364) 472+000 
 

 

 
 

        Figura 2 – Compactação de camada asfáltica 

km (BR-364) 476+100 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 3 – Execução de capa asfáltica 
km (BR-163) 715+100 

 
 

                

Figura 4 – Execução de Pintura Asfáltica 

km (BR-163) 730+500 
 
 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 5– Trecho após intervenção 
km (BR-163) 733+000 

 

 

 

Figura 6 – Execução de TSD 

Km (BR-163) 734+000 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  
Km (BR-364) 470+000 

 
 
 
 

 
 

Figura 8 – Execução de sinalização horizontal 
Km (BR-364) 475+800 

 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 9 – Implantação de terminal absorvedor de impacto 
km (BR-163) 509+600 

 

 
 
 

 
 

Figura 10 – Roçada mecanizada 
km (BR-070) 518+800 

 
 
 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 11 – Roçada Manual 
km (BR-163) 686+000 

 
 
 

 
 

Figura 12 – Coleta de resíduos 

km (BR-163) 687+000 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 13 – Execução de Armação – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 14 – Execução de Forma – PPV01 
km (BR-163) km 108+800 

 
 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 15 – Execução de Alvenaria – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 16 – Lançamento de Pré Laje  – PPV01 

km (BR-163) 108+800 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 20 (vinte) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

MARÇO DE 2018 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e no segmento norte, intervenções em pavimento e conserva do EOD 

de Rondonópolis e a construção do Posto de Pesagem Veicular 01, no km 

108+500 (Rondonópolis).  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

M. Diária M. Diária 

316 318

ACIDENTES Total 10 10

VÍTIMAS Total 24 24

Panes 125 127

Objetos 50 51

Atendimento Clínico 10 10

Monitoramento da fx. domínio 26 27

Incidente 10 11

Diversos 73 645,771

975

2,277

2,443

301

805

886

4,589

312

11,398

1,556

2,156

OCORRÊNCIAS

3,885

735

906320

28,648

Total

9,804

Total

Acumulado 2018

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Março

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  143 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  535 

 Total  678 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Execução de Camada Asfáltica 

km (BR-163) 686+500 
 

 

 
 

        Figura 2 – Camada Asfáltica na Marginal de LRV 

km (BR-163) 688+500 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 3 – Execução de capa asfáltica 
km (BR-163) 609+500 

 
 

                

Figura 4 – Execução de TSD 

km (BR-163) 715+500 
 
 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 5– Execução de sinalização horizontal 
km (BR-364) 473+500 

 
 

 

Figura 6 – Execução de Sinalização Vertical Provisória 
Km (BR-364) 529+800 

 
 
 

 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  
Km (BR-163) 688+500 

 
 
 
 

 
 

Figura 8 – Roçada Manual 
Km (BR-070) 497+000 

 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 9 – Roçada Mecanizada 
km (BR-163) 688+000 

 

 
 
 

 
 

Figura 10 – Execução de Descida D’água 
km (BR-364) 203+300 

 
 
 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 11 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 473+000 

 
 
 
 

 
 

Figura 12 – Limpeza e Recuperação de OAC 
km (BR-163) 598+000 

 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 13 – Caixa D’água – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 14 – Execução de Pavimento Rígido – PPV01 
km (BR-163) km 108+800 

 
 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 15 – Acabamento Interno – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 16 – Acabamento Externo  – PPV01 

km (BR-163) 108+800 
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Figura 15 – Regularização de Piso – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 16 – Vista Aérea  – PPV01 

km (BR-163) 108+800 
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Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

6. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (vinte) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

ABRIL DE 2018 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e no segmento norte, intervenções em pavimento e conserva do EOD 

de Rondonópolis e a construção do Posto de Pesagem Veicular 01, no km 

108+500 (Rondonópolis).  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 
 

 

M. Diária M. Diária 

305 315

Total 10 10

Total 24 24

Panes 123 126

Objetos 52 51

Atendimento Clínico 11 10

Animais 11 11

Monitoramento da fx. domínio 27 27

Incidente 10 11

Diversos 62 64

1.269

7.6211.850

294

812

1.282

3.255

330

6.158

1.201315

3.690

2.876

OCORRÊNCIAS

720

15.088

1.569

1.197

VÍTIMAS

291

37.799

ACIDENTES

9.151

Acumulado 2018

TotalTotal

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Abril

Vítimas Fatais 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  184 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  514 

 Total  698 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Execução de reparos localizados.  

km (BR-163) 608+000 
 

 

 
 

        Figura 2 – Execução de reparos localizados. 

km (BR-364) 467+000 
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Figura 3 – Execução de reparos localizados. 
km (BR-163) 591+800 

 
 

                

Figura 4 – Execução de reparos localizados. 

km (BR-163) 753+300 
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Figura 5 – Execução de sinalização horizontal 
km (BR-163) 763+000 

 
 

 

 

Figura 6 – Execução de Sinalização horizontal 
Km (BR-364) 489+000 
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  
Km (BR-163) 673+000 

 
 

 
 

Figura 8 – Roçada Manual e Mecanizada 

Km (BR-163) 602+000 
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Figura 9 – Roçada Mecanizada 
km (BR-163) 826+000 

 

 
 

 
 

Figura 10 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 688+000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



  

Relatório Abril/2018 17 
 

 
 

 
 

Figura 11 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 501+000 

 
 
 
 

 
 

Figura 12 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 686+000 
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Figura 13 – Implantação de portas e janelas – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 14 – Pintura de faixas e implantação de defensa metálica – PPV01 
km (BR-163) km 108+800 
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Figura 15 – Implantação de vidro temperado blindado  
na sala de comando - PPV01 - km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 16 – Plantio de grama em placa  – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Figura 17 – Concretagem do fosso da balança – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 18 – Aplicação de CBUQ nos encaixes entre 

 a balança e o pavimento existente  – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (vinte) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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• TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

• EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

• Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

• Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

• Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e no segmento norte, intervenções em pavimento e conserva do EOD 

de Rondonópolis e a construção do Posto de Pesagem Veicular 01, no km 

108+500 (Rondonópolis).  

• Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

• Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

• Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

• Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

• Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

• Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

• Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 
 

 

M. Diária M. Diária 

258 303

Total 8 8

Total 19 23

Panes 96 120

Objetos 40 49

Atendimento Clínico 10 10

Animais 10 11

Monitoramento da fx. domínio 23 26

Incidente 6 10

Diversos 66 64

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Maio Acumulado 2018

TotalTotal

45.808

ACIDENTES

8.009

245 1.205

VÍTIMAS 3.477

OCORRÊNCIAS

601

18.071

1.244

2.983

7.402

1.501300

1.595

3.967

313

712

1.448

9.6542.033

179

Vítimas Fatais 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  197 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  509 

 Total  706 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Execução de reparos localizados.  

km (BR-163) 543+000 
 

 

 
 

        Figura 2 – Execução de micro revestimento a frio. Marginal Sul 

km (BR-163) 595+500 
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Figura 3 – Execução de reparos localizados. 
km (BR-364) 537+100 

 
 

                

Figura 4 – Aplicação de CBUQ. 

km (BR-364) 543+000 
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Figura 5 – Aplicação de Sela Trinca 
km (BR-163) 22+000 Norte 

 
 

 

 

Figura 6 – Execução de Sinalização horizontal 
Km (BR-163) 615+000 
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  
km (BR-364) 539+000 

 
 

 
 

Figura 8 – Roçada Manual e Mecanizada 

Km (BR-163) 678+000 
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Figura 9 – Roçada Mecanizada 
km (BR-163) 830+500 

 

 
 

 
 

Figura 10 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 45+550 Sul 
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Figura 11 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 490+000 

 
 
 
 

 
 

Figura 12 – Limpeza e Recuperação de OAC 
km (BR-163) 600+000 
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Figura 13 – Nivelamento da Balança Seletiva – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 14 – Execução de Meio Fio – PPV01 
km (BR-163) km 108+800 
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Figura 15 – Regularização do Terrano - PPV01   
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 16 – Limpeza da Balança Seletiva  – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Figura 17 – Concretagem das bases dos postes – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 

 
 

Figura 18 – Limpeza de Sinalização Vertical 
km (BR-163) 117+700 
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6. Considerações Finais 

• Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (vinte) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

• CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

• RODOVIA:   BR-163/MT 

• TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

• EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

• Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

• Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

• Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e no segmento norte, intervenções em pavimento e conserva do EOD 

de Rondonópolis e a construção do Posto de Pesagem Veicular 01, no km 

108+500 (Rondonópolis).  

• Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

• Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

• Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

• Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

• Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

• Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

• Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 
 

M. Diária M. Diária 

306 303

Total 9 8

Total 21 23

Panes 120,37 120

Objetos 62,53 49

Atendimento Clínico 9,50 10

Animais 11,17 11

Monitoramento da fx. domínio 26,03 26

Incidente 6,53 10

Diversos 60 64

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Acumulado 2018Junho

TotalTotal

45.808

ACIDENTES

9.170

1.205

VÍTIMAS

274

3.477

OCORRÊNCIAS

637

18.0713.611

7.4021.876

1.501285

1.595335

3.967781

1.448196

9.6541.812

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  187 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  502 

 Total  689 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Execução de reparos localizados.  

km (BR-163) 525+900 
 

 

 
 

        Figura 2 – Execução de micro revestimento a frio. Marginal Sul 

km (BR-163) 594+000 
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Figura 3 – Execução de reparos localizados. 
km (BR-163) 19+300 Norte 

 
 

                

Figura 4 – Execução de reparos localizados. 

km (BR-163) 604+000 N/S 
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Figura 5 – Aplicação de Sela Trinca 
km (BR-163) 27+000 Norte 

 
 

 

 

Figura 6 – Execução de Sinalização horizontal 
Km (BR-163) 596+000 
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  
km (BR-364) 542+000 

 
 

 
 

Figura 8 – Execução de sinalização horizontal Marcas Viárias 

Km (BR-163) 47+700 
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Figura 9 – Execução de EPS Defensa Metálica 
Km (BR-163) 540+000 N/S 

 
 
 

 
 

Figura 10 – Execução de EPS Barreira Rígida 
Km (BR 364) 202+000 Norte 
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Figura 11 – Roçada Manual  
km (BR-070) 508+000 

 
 
 

 
 

Figura 12 – Roçada Manual  
km (BR-364) 440+000 
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Figura 13 – Roçada Manual  
km (BR-163) 620+000 Norte 

 
 
 

 
 

Figura 14 – Roçada Manual  
km (BR-163) 829+000 
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Figura 15 – Roçada Manual  
km (BR-163) 739+000 

 
 
 

 
 

Figura 16 – Roçada Manual  
km (BR-163) 546+700 Norte 
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Figura 17 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 85+800 Sul 

 
 

 
 

 
 

Figura 18 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 458+000 Sul 
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Figura 19 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 490+000 N/S 

 
 
 

 
 

Figura 20 – Limpeza de OAC 
km (BR-163) 751+000 
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Figura 21 – Limpeza de OAC 
km (BR-163) 665+500 Norte 

 
 
 

 
 

Figura 22 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 755+000 Norte 
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Figura 23 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 793+700 Norte 

 
 

 
 

 
 

Figura 24 – Sinalização Horizontal – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Figura 25 – Instalação dos postes de iluminação externa – PPV01 
km (BR-163) km 108+800 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 26 – Postes instalados - PPV01   
km (BR-163) 108+800 
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Figura 26 – Instalação dos móveis - Sala de operação – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 
 
 

 
 

Figura 27 – Instalação dos móveis – Banheiros – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Figura 28 – Instalação dos postes DOME – PPV01 
km (BR-163) 108+800 

 
 
 
 
 

6. Considerações Finais 

• Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 26 (vinte e seis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

JULHO DE 2018 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e no segmento norte, intervenções em pavimento e conserva do EOD 

de Rondonópolis e a construção do Posto de Pesagem Veicular 01, no km 

108+500 (Rondonópolis).  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 
 

M. Diária M. Diária 

315 429

Total 9 13

Total 21 31

Panes 129,45 170

Objetos 62,81 74

Atendimento Clínico 11,71 14

Animais 10,48 15

Monitoramento da fx. domínio 21,90 36

Incidente 6,13 12

Diversos 63,29 89

1.834190

13.4281.962

679

2.255325

5.427

11.2251.947

2.149363

4.013

4.752

OCORRÊNCIAS

638

25.695

2.005

VÍTIMAS

289

64.746

ACIDENTES

9.768

Acumulado 2018Julho

TotalTotal

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  186 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  507 

 Total  693 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Execução de reparos localizados.  

km (BR-163) 526+000 
 

 

 
 

        Figura 2 – Execução de micro revestimento a frio. Marginal Sul 

km (BR-163) 650+000 
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Figura 3 – Execução de reparos localizados. 
km (BR-163) 121+600 Sul 

 
 

                

Figura 4 – Execução de de micro revestimento a frio. 

km (BR-364) 521+500 ao 520+100 Norte 
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Figura 5 – Aplicação de Sela Trinca 

km (BR-163) 38+000 ao 41+000 Norte 
 
 
 

 

Figura 6 – Execução de Sinalização horizontal 
Km (BR-364) 209+400 
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  

km (BR-364) 475+000 
 
 

 
 

Figura 8 – Execução de sinalização horizontal Marcas Viárias 

Km (BR-163) 102+000 ao 111+000 N/S 
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Figura 9 – Execução de sinalização horizontal 

Km (BR-163) 593+500 Sul 
 
 
 

 
 

Figura 10 – Execução de EPS Barreira Rígida 

Km (BR 163) 653+300 Norte 
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Figura 11 – Roçada Manual  
km (BR-070) 496+000 ao 499+000 N/S 

 
 
 

 
 

Figura 12 – Roçada Manual  
km (BR-364) 503+000 ao 513+000 Norte 
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Figura 13 – Roçada Manual  
km (BR-163) 622+000 ao 636+000 Norte 

 
 
 

 
 

Figura 14 – Roçada Manual  
km (BR-163) 804+000 ao 808+000 Norte 
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Figura 15 – Roçada Manual  
km (BR-163) 820+000 ao 829+000 Norte  

 
 
 

 
 

Figura 16 – Roçada Manual  
km (BR-163) 677+000 ao 684+000 Sul 
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Figura 17 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 200+700 Norte 

 
 

 
 

 
 

Figura 18 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 502+200 Norte 
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Figura 19 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 797+000 ao 798+000 Norte 

 
 
 

 
 

Figura 20 – Limpeza de OAC 
km (BR-163) 823+000 ao 824+000 Norte 
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Figura 21 – Limpeza e Recuperação de OAC 
km (BR-163) 837+000 ao 838+000 Norte 

 
 
 

 
 

Figura 22 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 593+500 Sul 
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Figura 23 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 757+000 ao 758+000 Norte 

 
 

 
 

 
 

Figura 24 – Implantação de Canaleta – PPV01 
km (BR-163) 108+800 
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Figura 25 – Travessia de eletroduto da iluminação externa – PPV01 
km (BR-163) km 108+800 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 26 – Limpeza do Pavimento - PPV01   
km (BR-163) 108+800 
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 26 (vinte e seis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

AGOSTO DE 2018 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e no segmento norte, intervenções em pavimento e conserva do EOD 

de Rondonópolis. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: ampliação de capacidade e manutenção de nível   

de serviço. 
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

M. Diária M. Diária 

348,48 500

Total 9,71 15

Total 23,84 36

Panes 144,42 200

Objetos 72,10 89

Atendimento Clínico 10,90 16

Animais 11,32 17

Monitoramento da fx. domínio 24,42 41

Incidente 6,39 13

Diversos 69,23 103

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Acumulado 2018Agosto

TotalTotal

75.549

ACIDENTES

10.803

2.306

VÍTIMAS

301

5.491

OCORRÊNCIAS

739

30.1724.477

13.4602.235

2.487338

2.606351

6.184757

2.032198

15.5742.146

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  185 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  506 

 Total  691 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

Figura 1 – Execução de micro revestimento a frio.  

km (BR-163) 819+000 
 

 

 
 

        Figura 2 – Execução de micro revestimento a frio. Marginal Norte 

km (BR-163) 835+000 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 3 – Execução de reparos localizados. 
km (BR-364) 206+200 Sul 

 
 

                

Figura 4 – Aplicação de CBUQ. 

km (BR-364) 494+910 ao 494+210 Norte 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 5 – Aplicação de CBUQ 
km (BR-163) 65+300 Sul 

 
 

 

 

Figura 6 – Substituição de tachas danificadas. 
Km (BR-163) 108+000 ao 117+600 Sul 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  
km (BR-364) 481+000 ao 484+000 

 
 

 
 

Figura 8 – Revitalização das lombadas. 

Km (BR-364) 203+020 Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 9 – Execução de sinalização horizontal - Sorriso 
Km (BR-163) 756+000 ao 746+000 Sul 

 
 
 

 
 

Figura 10 – Recomposição de EPS Barreira Rígida 
Km (BR 163) 640+500 Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 11 – Roçada e Aceiro  
km (BR-070) 514+000 ao 515+000 N/S 

 
 
 

 
 

Figura 12 – Roçada Manual  
km (BR-364) 440+000 ao 455+000 Norte/Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 13 – Roçada Manual  
km (BR-163) 646+000 ao 653+000 e 615+000 ao 606+000 Sul 

 
 
 

 
 

Figura 14 – Roçada   
km (BR-163) 593+000 ao 601+300 Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 15 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 600+200 ao 600+250 Sul 

 
 

 
 

 
 

Figura 16 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 755+900 ao 752+000 Norte 

 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 17 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 204+700 ao 204+800 Norte 

 
 
 
 

 
 

Figura 18 – Limpeza e Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-163) 597+000 ao 598+000 Norte 
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Figura 19 – Limpeza e Recuperação de OAC 
km (BR-364) 204+000 ao 205+000 Norte/Sul 

 
 
 

 
 

Figura 20 – Recuperação de Drenagem Superficial 
km (BR-364) 496+000 Norte/Sul 
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 26 (vinte e seis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



                         

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 CONCESSIONÁRIA: ROTA DO OESTE 

 RODOVIA:   BR-163/MT 

 TRECHO:   BR-163 E MT-407, DA DIVISA MT/MS ATÉ O  

ENTRONCAMENTO COM A MT-220 

 EXTENSÃO:   850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR 163 E  

28,1 KM NA MT 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

SETEMBRO DE 2018 
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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão: 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht TransPort, assumiu 

a concessão da BR-163/MT em 20 de março de 2014, como parte da terceira 

etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal, 

lançado em 2012.  A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), 

órgão ligado ao Ministério dos Transportes, tem o poder concedente e é 

responsável pela fiscalização para o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

Além da duplicação dos 453,6 km de pistas inicialmente sob a 

responsabilidade da Rota do Oeste, onde serão construídos novos trevos, 

pontes, viadutos e entroncamentos, a Concessionária também é responsável 

pela conservação e manutenção – após a concretização do 2º Termo Aditivo 

ao Contrato de Concessão – dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 

130,2 (“Travessia urbana de Rondonópolis”), km 592,9 e 600,7 (“Travessia 

urbana de Nova Mutum”), km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) 

e pelo subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT 

(“TRECHO DO 108”) que estavam sob conservação e manutenção de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A manutenção de toda a rodovia também será contínua durante o 

período de concessão. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 

 

 

Concessionária CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A

Contrato número 003/2013

Escopo do contrato

Recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção de nível de serviço e 

cobrança de tarifa de pedágio

Data de assinatura do contrato 12/03/2014

Data de início da concessão 20/03/2014

Início da cobrança de pedágio 06/09/2015

Rodovia BR-163/MT e MT-407/MT

Trecho
Início na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e 

término no entroncamento com a rodovia MT-220

Extensão (km) 850,9

Prazo 30 anos

DADOS CONTRATUAIS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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1.3. Mapa de Situação 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

No período abrangido por este relatório deu-se continuidade às obras de 

manutenção e conservação da rodovia e serviços operacionais. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento 

Durante o período do relatório, deu-se continuidade aos serviços de 

conservação nos 453,6 km da rodovia, recuperação de pavimento no segmento 

de Km 108 e no segmento norte, intervenções em pavimento e conserva do EOD 

de Rondonópolis, e deu início às obras de duplicação do trecho compreendido 

entre o km 117+600 e o km 119+900 da BR-163/MT (“Trecho 2,3 km”) - Fase 01 

em Rondonópolis. 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia: não há previsão de impacto 

no tráfego. 

 Frentes de Atuação: Operação, Conservação e Recuperação e 

Manutenção da rodovia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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2.2. Status das Principais Obras 

Tabela 02 – Status das Principais Obras 

Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado
Data 

Inicial

Data 

Final

Prazo 

(meses)

3.2.1.1 Duplicação 0+000 54+100 54,100 Itiquira a Rondon. MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 54+100 94+900 40,800 Rondonópolis MT Mar/15 Mar/16 12

3.2.1.1 Duplicação 94+900 117+600 22,700 Rondonópolis MT Mai/14 Abr/15 11

3.4.5 P01 33+600 33+600 - Itiquira MT Jun/14 Jun/15 12

3.4.5 P02 133+300 133+300 - Rondonópolis MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P03 235+450 235+450 - Campo Verde MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P04 302+050 302+050 - Cuiabá MT Ago/14 Jun/15 10

3.4.5 P05 398+000 398+000 - Jangada MT Set/14 Jun/15 9

3.4.5 P06 498+000 498+000 - Nobres MT Fev/15 Set/15 7

3.4.5 P07 586+900 586+900 - Nova Mutum MT Jul/14 Jun/15 11

3.4.5 P08 664+450 664+450 - Lucas do Rio Verde MT Ago/14 Jul/15 11

3.4.5 P09 766+700 766+700 - Sorriso MT Ago/14 Jul/15 11

3.2.1.1 Trombeta 102+000 102+000 - Rondonópolis MT Nov/14 Jun/15 7

3.2.1.1 Trombeta 107+200 107+200 - Rondonópolis MT Dez/14 Jun/15 6

3.2.1.1 Diamante 13+800 13+800 - Itiquira MT Jun/15 Nov/15 5

3.2.1.1 Diamante 47+700 47+700 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Diamante 76+900 76+900 - Rondonópolis MT Abr/15 Nov/15 7

3.2.1.1 Diamante 94+240 94+240 - Rondonópolis MT Abr/15 Out/15 6

3.2.1.1 Diamante 111+000 111+000 - Rondonópolis MT Dez/14 Jul/15 7

3.2.1.1 OAE 0+000 0+000 - Itiquira MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 OAE 24+300 24+300 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 OAE 29+900 29+900 - Itiquira MT Mai/15 Set/15 4

3.2.1.1 OAE 34+358 34+358 - Itiquira MT Abr/15 Set/15 5

3.2.1.1 OAE 44+790 44+790 - Itiquira MT Mai/15 Ago/15 3

3.2.1.1 OAE 55+900 55+900 - Rondonópolis MT Jun/15 Out/15 4

3.2.1.1 OAE 74+938 74+938 - Rondonópolis MT Mai/15 Nov/15 6

3.2.1.1 Retorno desnível 32+000 32+000 - Itiquira MT Mai/15 Out/15 5

3.2.1.1 Retorno desnível 56+430 56+430 - Rondonópolis MT Set/15 Dez/15 3

3.4.7 Postos de Pesagem 01 108+500 108+500 - Rondonópolis MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 04 471+300 471+300 - Nobres MT Ago/15 Mar/16 7

3.4.7 Postos de Pesagem 05 502+200 502+200 - Rosário Oeste MT Ago/15 Mar/16 7

Período

Descrição da Obra

Localização Município

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-163/MT

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3. Frente de Serviço Operacional 

3.1. Implantação das Praças de Pedágio e Duplicação 

 Resumo descritivo das principais atividades 

No período abrangido por este relatório, todas as nove praças de pedágio 

estavam concluídas e 117 km de rodovia implantados.  

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

Não há previsão de impacto no tráfego da rodovia. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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3.2. Implantação das BSO's Definitivas 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

 Tabela 03 – Planejamento das BSO 

BSO 
Previsão de 
Implantação 

Data de 
Término 

Localização 

01 01/06/2015 20/03/2016 23+300 

02 18/05/2015 20/09/2015 73+000 

03 06/12/2014 20/09/2015 117+200 

12 06/10/2014 20/09/2015 546+900 

13 06/10/2014 20/09/2015 592+300 

14 06/10/2014 20/09/2015 640+700 

15 06/12/2014 20/09/2015 685+500 

16 06/12/2015 20/09/2015 743+400 

17 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

18 06/12/2014 20/09/2015 784+400 

 

As BSO 01 a 03 e 12 a 18 foram concluídas e vistoriadas pela ANTT. 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia; 

Nenhum impacto visto que as obras ocorrem às margens da rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.



  

Relatório Agosto/2018 10 
 

3.3. Status dos Serviços Operacionais  

Tabela 04 – Status dos Serviços Operacionais 

 
 

 
 
 

 

Item Quantidade
Prazo 

Atendimento

PER (Unidade) Fase

3.4.1 1 12 meses

3.4.2 78 12 meses

3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 82 24 meses

3.4.3.2 Painéis f ixos de mensagens variáveis 12 12 meses

3.4.3.3 Painéis móveis de mensagens variáveis 10 6 meses

3.4.3.4 Sistema de inspeção de tráfego 19 6 meses

3.4.3.5 Sistema de detecção de altura 6 24 meses

3.4.3.6 Sistema de Circuito Fechado de TV 499 24 meses

3.4.3.7 Sistema de controle de velocidade 12 12 meses

3.4.4.1 Atendimento médico de emergência 18 6 meses

3.4.4.2 Socorro mecânico 18 6 meses

3.4.4.3
Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio
5 6 meses

3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários 6 meses

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 6 meses

3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários 9 meses

3.4.5 9 18 meses

3.4.6.2
Sistema de 

Comunicação
Cabo de f ibra óptica 60 meses

3.4.7 Novos postos de pesagem 6 24 meses

3.4.7 Postos existentes 0 12 meses

3.4.8 6 meses

3.4.9 1 6 meses

3.4.10 3 6 meses

3.4.11 Novos postos 0 24 meses

3.4.11 Reforma de postos existentes 7 12 meses

Serviços Operacionais

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL

Posto de f iscalização da ANTT

Veículos de f iscalização da ANTT

Postos da PRF

Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Sistemas de 

atendimento ao 

usuário

Sistema de 

Pesagem

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Sistemas de 

controle de tráfego

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veículos da administração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Na sequência será apresentada uma tabela com os atendimentos aos 

usuários realizados pela Concessionária neste mês. 

Tabela 05 – Atendimentos Realizados ao Usuário 
 

 

2018 30 dias 7 151 dias 39

M. Diária M. Diária 

327,93 565

Sem vítimas 5,97 10

Com vítimas 4,00 6

Com óbitos 0,23 1

Total 10,20 17

Ilesos 5,97 29

Feridos 6,50 9

Mortos 0,23 1

Total 12,70 39

Panes 137,73 227

Objetos 58,10 101

Atendimento Clínico 10,37 19

Animais 11,67 20

Monitoramento da fx. domínio 25,63 46

Incidente 9,83 15

Diversos 64,40 116

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
ACOMPANHAMENTO DO NUMERO DE VÍTIMAS FATAIS

VÍTIMAS FATAIS

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

EVENTOS Total de eventos

Total 2018Setembro

Acumulado 2018Setembro

Total Total

85.387

ACIDENTES

9.838

1.584179

950120

787

2.612

VÍTIMAS

306

4.383179

7 85

1.404195

5.872

OCORRÊNCIAS

381

34.3044.132

15.2031.743

2.798311

2.956350

6.953769

2.327295

17.5061.932

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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4. Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Item Descrição Quantidade 

1 Pessoal 

 1.1   Administração Central  185 

 1.2   Administração Local  0 

 1.3   Operacional  509 

 Total  694 

2  Equipamentos  

 2.1   Veículos de inspeção de tráfego  19  

 2.2   Motocicletas  0  

 2.3   Ambulâncias de Resgate – Tipo C  13  

 2.4   Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D  5  

 2.5   Guinchos Leves  18  

 2.6   Guincho Pesado  8  

 2.7   Caminhão Pipa  5  

 2.8   Caminhão Munck  5  

 2.9   Caminhão para apreensão de animais  5  

 Total  78  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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5. Relatório Fotográfico 

 

 

Figura 1 – Revitalização de sinalização horizontal manual em via marginal de 

Nova Mutum.  
 (BR-163) km 687+000 

 

 

 
 

        Figura 2 – Revitalização de sinalizaçãoorizontal manual na marginal sul no 

perimetro urbano de Lucas do Rio Verde 
(BR-163) km 689+000 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 3 – Execução de fresagem contíniua. 
(BR-163) 815+000 Norte 

 
 

                

Figura 4 – Aplicação de microrevestimento. 

(BR-163) 836+500  
 
 

 

 
 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 5 – Revitalização de sinalzação horizontal 
km (BR-070) 499+300 ao 514+400 N/S 

 
 
 

 

Figura 6 – Substituição de defensas danificadas. 
Km (BR-070) 520+700 Norte 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 7 – Execução de sinalização horizontal  
km (BR-364) 481+000 ao 484+000 

 
 

 
 

Figura 8 – Recuperação de drenagem superficial. 

Km (BR-364) 528+000 ao 530+000 N/S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 9 – Execução reparo localizado 

Km (BR-070) 511+000 ao 511+700 N/S 

 
 

 
 

Figura 10 – Execução reparo localizado 
Km (BR-070) 511+000 ao 511+700 N/S 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 11 – Fresagem e aplicação de CBUQ em pontos escorregados  
km (BR-163) 604+300 ao 605+500 N/S 

 
 
 

 
 

Figura 12 – Fresagem e aplicação de CBUQ em pontos escorregados  
km (BR-163) 604+300 ao 605+500 N/S 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 13 – Substituição de placas danificadas  
km (BR-364) 205+500 Sul 

 
 
 

 
 

Figura 14 – Limpeza de barreira rigida   
km (BR-364) 202+100 Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 15 – Reparos localizado de pavimento de pavimento 
km (BR-163) 53+000 a 54+000 Sul 

 
 

 
 

 
 

Figura 16 – Reparos localizado de pavimento de pavimento 
km (BR-163) 53+000 a 54+000 Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 17 – Execução de bueiros 
km (BR-163) 118+850 a 119+180 Sul 

 
 
 
 

 
 

Figura 18 – Execução de bueiros 
km (BR-163) 118+850 a 119+180 Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60389000.
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Figura 19 – Execução de subleito para obra de duplicação. 
km (BR-163) 118+700 a 118+900 Sul 

 
 
 
 

 
 

Figura 20 – Execução de subleito para obra de duplicação. 
km (BR-163) 118+700 a 118+900 Sul 
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Figura 21 – Execução de subleito para obra de duplicação. 
km (BR-163) 118+700 a 118+900 Sul 

 
 

 
 

Figura 22 – Execução de subleito para obra de duplicação. 
km (BR-163) 118+700 a 118+900 Sul 
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6. Considerações Finais 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014. 

 

7. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 23 (vinte e seis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 
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CAPÍTULO IV
DO REPARCELAMENTO
Art. 15. Observadas as condições estabelecidas nesta Resolução, a qualquer momento poderá

ser admitido um novo parcelamento envolvendo novos débitos.
Art. 16. O novo pedido de parcelamento é considerado reparcelamento se houver ocorrido

rescisão de parcelamento concedido anteriormente, nos termos dos artigos 13 e 14 desta
Resolução.

§ 1º Em caso de reparcelamento dos débitos, o novo cálculo englobará todas as multas que
se tornarem exigíveis até a data do deferimento do novo pedido, nos termos do art. 4º e do art. 5º,
caput, inciso I, desta Resolução.

§ 2º O deferimento do pedido de reparcelamento fica condicionado ao pagamento da primeira
parcela em valor correspondente a:

I - 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; e
II - 50% (cinquenta por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito com

histórico de reparcelamento anterior.
§ 3º Aplicam-se aos pedidos de reparcelamento, naquilo que não as contrariar e de forma

subsidiária, as demais disposições relativas ao parcelamento previstas nesta Resolução.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. O parcelamento somente será considerado quitado quando ao final não constar

qualquer valor remanescente.
Art. 18. A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata esta Resolução não implica

novação de dívida.
Art. 19. Não se aplicam aos débitos objeto dos parcelamentos de que trata esta Resolução os

descontos previstos no art. 86 da Resolução ANTT nº 5.083, de 27 de abril de 2016, no art. 12 da
Resolução ANTT nº 4.071, de 3 de abril de 2013, e no art. 284 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

Art. 20. As regras processuais e normas de procedimento estabelecidas neste Regulamento
também serão aplicadas aos processos instaurados antes de sua vigência e que ainda estejam pendentes
de decisão.

Art. 21. Fica revogada a Resolução ANTT nº 3.561, de 12 de agosto de 2010.
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

MARIO RODRIGUES JUNIOR
D i r e t o r- G e r a l

ANEXO

PEDIDO DE PARCELAMENTO A SER PREENCHIDO NO SÍTIO DA ANTT
Número do Requerimento: (Gerado pelo sistema)
Data da Solicitação do Parcelamento: _________________
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, COM FUNDAMENTO NA
RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.830, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.

À Superintendência de _____________________

. Nome do devedor:

. Nº de inscrição CPF/CNPJ:

. Endereço do devedor:

. Cidade: UF: CEP:

. Telefone: ( ) Celular: ( )

. E-mail:

. Nome do representante legal ou procurador:

. Identificação do representante legal ou procurador (CPF):

. Endereço do representante:

. Cidade: UF: CEP:

. Telefone: ( ) Celular: ( )

. E-mail:

O devedor acima identificado requer, com fundamento na Resolução ANTT nº 5.830, de 10
de outubro de 2018, o parcelamento de sua dívida constituída dos débitos discriminados no quadro
anexo a este pedido de parcelamento, resumidos abaixo:

. Q u a n t i-
dade de

débitos

Espécie
dos déb-

itos

Valor orig-
inal (princi-

pal)

Va l o r
de ju-

ros

Va l o r
de Mo-

ra

Va l o r
a t u a l i z a-

do

Nº de
p a r c e-

las

Va l o r
da 1ª
parcela

Valor das
demais

parcelas
.

O (A) requerente está ciente de que o deferimento do pedido de parcelamento está
condicionado ao pagamento da primeira prestação, até o último dia útil deste mês, ao pagamento
antecipado aludido no art. 10, § 5º, da Resolução ANTT nº 5.830, de 10 de outubro de 2018, e à
entrega da documentação completa e correta, juntamente com este pedido de parcelamento, conforme
listada a seguir:

I - Cópia do contrato social, estatuto ou ata e eventuais alterações que identifiquem os atuais
representantes legais do requerente, no caso de pessoa jurídica;

II - Cópia do documento de identidade, e do CPF no caso de pessoa física;
III - Procuração com poderes específicos para praticar todos os atos necessários à

formalização da adesão ao PRD, se for o caso; e
IV - Cópia da(s) petição(ões) de desistência e de renúncia de direito de ação(ões) judicial(is),

se houver, protocolada(s) previamente em cartório judicial, nos termos do art. 7º da Resolução ANTT
nº 5.830, de 10 de outubro de 2018.

O (A) requerente declara estar ciente de que o pedido de parcelamento constitui confissão
extrajudicial irretratável e irrevogável dos débitos em nome do devedor e objeto de parcelamento e
é instrumento hábil e suficiente para inscrição do crédito no Cadastro Informativo dos Créditos Não
Quitados do Setor Público - Cadin e na Dívida Ativa, dispensada a notificação ao infrator prevista
no art. 2º, §§ 2º e 4º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

O (A) requerente declara, sob as penas da Lei, a inexistência de recurso ou impugnação
administrativa contestando o(s) débito(s) objeto deste pedido de parcelamento, ou, na existência
desses, solicita sua desistência e renúncia do direito.

O (A) requerente deve selecionar uma das opções abaixo:
O (A) requerente declara, sob as penas da Lei, a inexistência de ação judicial contestando

o(s) débito(s).
O (A) requerente declara, sob as penas da Lei, a existência de ação(ões) judicial(is)

contestando apenas o(s) débito(s) abaixo indicado(s), e declara a inexistência de ação(ões) judicial(is)
contestando os demais débitos. declara ainda que apresentará, juntamente com este pedido de

parcelamento, cópia da(s) petição(ões) de extinção do(s) processo(s) com resolução de mérito,
protocolada(s) em cartório judicial, nos termos da alínea 'c' do inciso III do caput do art. 487, da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
. Nº de identificação do débito Espécie do débito
.

.

.

LOCAL:
D ATA :
_______________________________________________________

. A S S I-
N AT U R A
DO RE-
Q U E R-
ENTE Es-
pécie do

débito

CNPJ Número do
documento

Nº do Pro-
cesso Ad-
ministrativo

Ve n c i-
mento
do déb-

ito

Va l o r
o r i g i-

nal

Va l o r
de Ju-

ros

Va l o r
de Mo-

ra

Va l o r
a t u a l-

izado

.

.

.

.

.

.

.

DELIBERAÇÃO Nº 825, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições, fundamentada no Voto DEB - 287, de 28 de setembro de 2018, e no que consta do
Processo nº 50500.140329/2014-53, delibera:

Art. 1º Dar provimento ao recurso interposto pela VIAÇÃO ESMERALDA TRANSPORT E S
LTDA., CNPJ nº 04.229.706/0001-80, para revogar a Resolução nº 5.148, de 4 de agosto de
2016.

Art. 2º Determinar o arquivamento do processo administrativo 50500.140329/2014-53.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

MARIO RODRIGUES JUNIOR
D i r e t o r- G e r a l

DELIBERAÇÃO Nº 828, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições, fundamentada no voto DEB - 296, de 8 de outubro de 2018, no que consta dos Processos nos

50500.488920/2017-31 e 50500.951296/2018-01;
CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 18 do Contrato de Concessão do Edital 003/2013, de

12 de março de 2014;
CONSIDERANDO o disposto nos 1º e 2º Termos Aditivos ao contrato de concessão;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução ANTT nº 5.411, de 31 de agosto de 2017, que aprova

a 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento à Portaria MF nº

150, de 12 de abril de 2018;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em

cumprimento à Portaria DG/ANTT nº 467, de 21 de setembro de 2015, delibera:
Art. 1º Aprovar a 3ª Revisão Ordinária, a 6ª Revisão Extraordinária e o Reajuste da Tarifa Básica

de Pedágio - TBP, do Contrato de Concessão da Rodovia BR-163/MT: trecho divisa MS/MT -
entroncamento com a MT-220, explorado pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.- CRO, que
alteram a Tarifa de Pedágio, baseadas nos seguintes itens:

I - alteração da Tarifa Básica de Pedágio quilométrica de R$ 0,03737 para R$ 0,03754, a partir da
vigência desta Deliberação;

II - aplicação do desconto de reequilíbrio de 5,68432% (cinco inteiros e sessenta e oito mil
quatrocentos e trinta e dois milésimos por cento), sobre a Tarifa Básica de Pedágio, correspondente ao
Fator D, a viger no período de 6 de setembro de 2018 a 5 de setembro de 2019;

III - aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário - IRT de 1,46894, sobre a Tarifa Básica de
Pedágio, que representa o percentual positivo de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos por
cento), correspondente à variação do IPCA no período;

IV - consideração do Fator C negativo de R$ 0,08212 na Tarifa de Pedágio, por praça, a viger no
período de 6 de setembro de 2018 a 5 de setembro de 2019.

Art. 2º Alterar, na forma das tabelas anexas, a Tarifa de Pedágio, após o arredondamento, nas
praças de pedágio P1, em Itiquira/MT, P2, em Rondonópolis/MT, P3, em Campo Verde/Santo Antônio de
Leverger/MT, P4, em Cuiabá/Santo Antônio de Leverger/MT, P5, em Acorizal/MT, P6, em
Diamantino/MT, P7, em Nova Mutum/MT, P8, em Lucas do Rio Verde/MT, P9, em Sorr i s o / M T.

Art. 3º Determinar à Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF que
notifique a CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A - CRO acerca dos termos da decisão aprovada
pela Diretoria Colegiada, em atendimento à Lei nº 9.784, de 1999, art. 3º, inc. II.

Art. 4º Esta Deliberação entrará em vigor a partir de zero hora do dia 18 de outubro de 2018.

MARIO RODRIGUES JUNIOR
D i r e t o r- G e r a l

ANEXO

TABELA DE TARIFAS
Praça de Pedágio 1: Itiquira - BR163/MT

. Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador
da Tarifa

Valores a
serem Prati-

cados
. 1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1,0 4,50
. 2 Caminhão leve, Ônibus, caminhão-

trator e furgão
2 Dupla 2,0 9,00

. 3 Automóvel e caminhonete com semir-
reboque

3 Simples 1,5 6,75

. 4 Caminhão, caminhão-trator, camin-
hão-trator com semirreboque e
Ônibus

3 Dupla 3,0 13,50

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60447804.
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TC 034.032/2017-7 

Tipo: Representação  

Unidade jurisdicionada: Agência Nacional de   
Transportes Terrestres (ANTT), vinculada ao 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

(MTPA) 
Representante: Deputado Federal Nilson Leitão 

Procurador: não há 

Proposta: preliminar 

 

INTRODUÇÃO 

Cuidam os autos de representação de autoria do Deputado Federal Nilson Leitão (peça 1) 

acerca de indícios de irregularidades verificados na Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) relacionados à gestão do contrato de concessão da BR-163/MT, administrada pela 
Concessionária Rota do Oeste S.A (CRO). 

2. Com o objetivo de averiguar as informações prestadas pelo representante, o Presidente do 
Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, preliminarmente, a realização de levantamento (art. 

238 do RI/TCU) cujos resultados deveriam ser informados à Presidência deste Tribunal (peça 2).     

EXAME TÉCNICO 

Alegações do representante 

3. O representante informa que o trecho concedido não estaria recebendo as melhorias 
pactuadas em contrato e destaca a inexecução das duplicações (peça 1, p. 1):  

Nesse sentido, é possível afirmar que as investigações da operação Lava Jato produziram reflexos 
na duplicação da BR-163, entre Rondonópolis e Sinop, principal corredor para escoar a produção 
agrícola de Mato Grosso. 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht Transport, assumiu a concessão da BR-
163 em 20 de março de 2014, como parte da terceira etapa do Programa de Investimentos em 
Logística do Governo Federal, lançado em 2012. O contrato prevê o investimento de R$ 6,8 
bilhões na BR-163. 

No entanto, mesmo após anos da assinatura do contrato de concessão e do início da cobrança de 
pedágios, as rodovias sob responsabilidade da empresa concessionária não vem passando por 
quaisquer melhorias, muito menos pelas prometidas duplicações. 

4. Em conformidade com a determinação expedida à peça 2 dos autos, este levantamento 

preliminar tem por objetivo averiguar essas informações que foram prestadas pelo representante. 

Análise 

5. De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER), a CRO dispõe de um prazo 

de até quarenta e oito meses, contado a partir da data de expedição da licença de instalação, para 
concluir a duplicação de 453,6 km: 72,6 km no ano 1; 108,9 km no ano 2; 154,2 km no ano 3 e 117,9 

km no ano 4 (peça 3, p. 32).     

6. Verificou-se junto à ANTT que não ocorreu atraso no licenciamento ambiental a cargo do 
poder concedente. Desse modo, a conclusão da duplicação está prevista para ocorrer em 22/3/2019, 

conforme quadro abaixo (peça 5, p. 11-12): 
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Início Término km %

1 23/03/2015 22/03/2016 72,6 16%

2 23/03/2016 22/03/2017 108,9 24%

3 23/03/2017 22/03/2018 154,2 34%

4 23/03/2018 22/03/2019 117,9 26%

Total 453,6 100%

Período Extensão
Ano

Quantitativos e Prazos - Obras de Duplicação (CRO)

 

7. Até o momento (ano 3 encerrado), a concessionária já deveria ter entregue uma extensão 
duplicada de 335,7 km (72,6 km + 108,9 km + 154,2 km = 335,7 km). No entanto, as informações 

obtidas dos “Relatórios de Acompanhamento das Principais Obras” (peças 6-8) revelam que a CRO 
duplicou somente 117,6 km, o que corresponde a 35,0% do total exigível (117,6 / 335,7 * 100). 

8. Há que se notar, outrossim, que a concessionária atingiu a duplicação da extensão em 

comento em março de 2016 e, desde então, paralisou as atividades necessárias à consecução das 
metas anuais de duplicação estabelecidas contratualmente (peça 7, p. 258), ou seja, há quase três anos 

a empresa deixou de executar o contrato de forma sistemática. Por conseguinte, o percentual de 
inexecução das obras de duplicação, atualmente em 65%, deverá atingir 74% a partir de março de 
2019, caso mantido o inadimplemento por parte da CRO. 

9. Em situações como a que ora se afigura, o contrato de concessão prevê que seja acionada 
a garantia de execução do contrato (peça 4, p. 25-26): 

12.1 A Concessionária deverá manter, em favor da ANTT, como garantia do fiel cumprimento 
das obrigações contratuais, a Garantia de Execução do Contrato nos montantes indicados na 
tabela abaixo: 

Meta de duplicação Valor

Até o atendimento da meta total de 

duplicação prevista no item 3.2.1.1 do PER

R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco 

milhões de reais)

Do atendimento da meta total de duplicação 

prevista no item 3.2.1.1 do PER até o 30º ano

R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de 

reais)
 

(...) 

12.5 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Contrato e na regulamentação vigente, a 
Garantia de Execução do Contrato poderá ser utilizada nos seguintes casos: 

12.5.1 quando a Concessionária não realizar as obrigações de investimentos previstas no PER ou 
as intervenções necessárias ao atendimento dos Parâmetros de Desempenho, dos Parâmetros 
Técnicos, ou executá-las em desconformidade com o estabelecido; 

10. Tal expediente, contudo, ainda não foi adotado, consoante informação fornecida a esta 

unidade técnica pela ANTT, datada de 5/10/2018 (peça 9, p. 1). 

11. No campo das penalidades, o contrato de concessão prevê uma série de medidas em caso 
de inexecução das obrigações assumidas pela empresa (peça 9, p. 41-42):  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60388188.

https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=9682:8:1694720007584202::NO:8:P8_UNIDADE:199702


 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria Geral de Controle Externo 

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil                                 3      

 3 

20.7 Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, a ANTT poderá, garantida prévia defesa, 
aplicar à Concessionária as seguintes sanções: 

(i) advertência; 

(ii) multa; 

(iii) suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública 
Federal; 

(iv) caducidade. 

12. No caso concreto, em que eventuais advertências e/ou multas não surtiram qualquer 
efeito no tocante à retomada das obras de duplicação, as quais encontram-se paralisadas há quase três 

anos, o contrato de concessão prevê a adoção de medidas mais rigorosas, com destaque para a 
caducidade (peça 9, p. 55): 

32.1 A União poderá, mediante proposta da ANTT, declarar a caducidade da Concessão na 
hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, observado o disposto nas normas 
regulamentares e legais pertinentes, e especialmente quando a Concessionária:  

(...) 

32.1.2 descumprir os prazos para implantação e operacionalização das Obras de Ampliação de 
Melhorias e de Manutenção de Nível de Serviço ou da Frente de Serviços Operacionais;  

(...) 

32.1.5 perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada 
prestação do serviço concedido;  

(...) 

32.1.7 não atender a intimação do Poder Concedente no sentido de regularizar a prestação do 
serviço; 

13. Cabe notar que, em situação análoga, o Tribunal exigiu da ANTT a adoção de medidas 
para a avaliação do serviço prestado pela concessionária e para a correção das irregularidades 

detectadas, sob pena de instauração de processo administrativo com vistas à declaração de 
caducidade da concessão (Acórdão 738/2017-Plenário, da Relatoria do Exmo. Ministro Walton 
Alencar Rodrigues): 

9.3.1. no prazo máximo de 30 dias, levando em conta a inexecução contratual da concessão e as 
demonstrações financeiras da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio S.A. 
(Concer), adote as seguintes providências: 

9.3.1.1. avalie se o serviço está sendo prestado de forma adequada e eficiente (art. 38, § 1º, I, da 
Lei 8.987/1995); 

9.3.1.2. avalie se a concessionária cumpriu todas as cláusulas contratuais ou regulamentares 
concernentes à concessão (art. 38, § 1º, II, da Lei 8.987/1995); 

9.3.1.3. avalie se a concessionária mantém as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para a adequada prestação do serviço concedido, entre as quais a prevista no item 307 do Contrato 
de Concessão PG-138/95-00, que exige que o capital social subscrito e integralizado da 
concessionária corresponda a 20% do valor total dos investimentos por ela realizados (art. 38, § 
1º, IV, da Lei 8.987/1995); 

9.3.1.4. caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, § 1º, I e II, da Lei 8.987/1995, 
convoque a empresa concessionária para apresentar justificativas acerca dessas irregularidades e, 
caso não justificadas, conceda-lhe prazo razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões 
relativas à prestação dos serviços de forma adequada e eficiente, na forma prevista no art. 38, § 
3º, da Lei 8.987/1995; 
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9.3.1.5. caso a Concer, no prazo concedido em conformidade com o item 9.3.1.4, acima, não 
corrija eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços identificadas pela ANTT 
ou se configure a hipótese prevista no art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o 
processo administrativo previsto no art. 38, § 2º, assegurando prévio contraditório e a ampla 
defesa da concessionária, para a eventual declaração de caducidade da concessão; 

14. Além do acionamento da garantia de execução do contrato e da aplicação de penalidades 
que conduzam à retomada das obras ou à caducidade da concessão, cabe ao poder concedente 

promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão das inexecuções verificadas. 
Para tanto, o contrato prevê a aplicação de desconto na tarifa de pedágio (peça 4, p. 5): 

Desconto de Reequilíbrio: percentual que será deduzido da Tarifa Básica de Pedágio, na forma da 
subcláusula 22.6, com vistas à manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados 
e a sua remuneração, em função do não atendimento aos Parâmetros de Desempenho e à 
inexecução das obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível 
de Serviço, tal como previstos no PER e no Anexo 5, mediante a aplicação do Fator D.   

15. Esse desconto deve ser aplicado de forma imediata e automática pela ANTT, consoante 
subcláusula 22.6.4 do contrato (peça 4, p. 49): 

(ii) O Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio, determinado pela avaliação anual de desempenho 
e execução das obras, é um mecanismo pactuado entre as Partes para reequilibrar o Contrato nos 
casos de atraso ou inexecução de obras e serviços ou no caso de antecipação de determinadas 
obras, e será aplicado de forma imediata e automática pela ANTT; 

16. O percentual do desconto de reequilíbrio previsto no Anexo 5 do contrato para a 

“execução das obras de ampliação de capacidade obrigatórias nos prazos estabelecidos” é de 
0,06902% por quilômetro (peça 4, p. 65). Desse modo, o confronto entre as obras de duplicação 
exigíveis (335,7 km) e aquelas efetivamente entregues (117,6 km) enseja redução tarifária de 15% 

[(335,7 – 117,6) * 0,06902 = 15%]. 

17. Parte dessa redução (4,41%) deveria ter sido aplicada às tarifas de pedágio desde 

setembro de 2017 [(72,6 + 108,9 – 117,6 km) * 0,06902 = 4,4% ] e o restante (10,6%) a partir de 
setembro de 2018 (início da cobrança de pedágio ocorreu em 6/9/2015 e o contrato prevê, em sua 
subcláusula 18.3.2, que essa seja a data-base para os reajustes da tarifa). 

18. No entanto, verifica-se da Nota Técnica nº 166/2017/GEROR/SUINF, que o desconto de 
reequilíbrio devido pela inexecução das obras de duplicação naquele ano (4,4%) não foi aplicado à 

tarifa de pedágio em setembro de 2017 (peça 10, p. 14-16). 

19. Neste ano, conforme Deliberação nº 828, de 10/10/2018, a ANTT autorizou um reajuste 
da tarifa de pedágio de R$ 0,03737 para R$ 0,03754 (0,45% de aumento). Para chegar a esse 

percentual, a ANTT considerou um desconto de reequilíbrio de 5,68432% (peça 11); ou seja, aquém 
daquele que deveria ter sido aplicado.  

CONCLUSÃO  

20. Verificou-se, neste levantamento, a procedência das alegações do representante no 
tocante à inexecução das “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” haja vista a CRO ter 

entregue apenas 117,6 km de duplicação de 335,7 km exigíveis (65% de inexecução). 

21. Assim, entende-se que a representação preenche os requisitos de admissibilidade 

constantes dos art. 237 c/c 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), 
dada a legitimidade do representante (deputado federal), e em vista da matéria ser de competência do 
Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição e estar redigida em linguagem clara e 

objetiva. Ademais, os indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade obtidos neste 
levantamento, suprem eventual deficiência da representação quanto a esse quesito. 
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22. Dessa forma, a representação poderá ser apurada para fins de comprovar a sua 
procedência, nos termos do art. 234, § 2º, segunda parte, do Regimento Interno do TCU, aplicável às 

representações de acordo com o parágrafo único do art. 237 do mesmo RITCU.  

23. Constatou-se, outrossim, que a duplicação em comento (117,6 km) foi atingida em março 
de 2016 e que, desde então, a concessionária paralisou as atividades necessárias à consecução das 

metas anuais de duplicação estabelecidas contratualmente, fato que caracteriza um descumprimento 
sistemático do contrato de concessão que demanda providências por parte do poder concedente 

voltadas à: 

 i) utilização da garantia de execução do contrato; 

 ii) aplicação de penalidades que conduzam à retomada das obras ou à caducidade da 

concessão; e 

 iii) aplicação de descontos tarifários para reequilíbrio automático do contrato de 

concessão. 

24. Observou-se, nesta instrução, que tais medidas ainda não foram plenamente adotadas pela 
ANTT, uma vez que a garantia de execução do contrato não foi acionada, a caducidade da concessão 

não foi declarada nem as obras retomadas e as tarifas cobradas continuam desequilibradas em 
desfavor dos usuários. 

25. Diante disso, entende-se necessário realizar a oitiva das partes (ANTT e CRO) acerca das 
irregularidades verificadas na gestão do contrato de concessão tendo em vista eventual decisão de 
mérito destinada a exigir da ANTT a adoção de providências para a utilização da garantia de 

execução do contrato, para a abertura de procedimento administrativo com vistas à declaração de 
caducidade da concessão e para a redução da tarifa de pedágio em proporção compatível com o nível 
de inexecução contratual constatado. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

26. Diante do exposto, submeto os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da presente representação, uma vez que os requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 235 c/c art. 237, inciso III e parágrafo único do Regimento Interno do TCU (RITCU) 
foram atendidos; 

b) proceder, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, as oitivas da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres e da Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) para que, no 

prazo de quinze dias, se manifestem acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de concessão 
concernentes à: 

 i) não utilização da garantia de execução do contrato, a despeito da inexecução das 

obrigações de investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” previstas no PER 
(art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de concessão); 

 ii) não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão, a 
despeito da sistemática inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias” (obras paralisadas desde 2016) não coibida por penalidades menos gravosas (art. 38, § 1º, 

incisos I, II e IV, § 2º, 3º e 4º, da Lei 8.987/1995; subcláusula 32.1 do contrato de concessão); 

iii) aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos em “Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias” (art. 9º da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 e Anexo 5 do 
contrato de concessão).   

c) encaminhar cópia desta instrução e da decisão que vier a ser proferida ao 
representante. 

SeinfraRodoviaAviação, 4ª DT, 14 de dezembro de 2018. 
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(Assinado Eletronicamente) 

Leonardo Antônio de Meneses 

Matr. 7644-9 – AUFC 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Segecex/Coinfra/SeinfraRodoviaAviação 
4ª Diretoria da SeinfraRodoviaAviação 

 
TC 034.032/2017-7 
Apenso:  
Tipo de processo: REPRESENTAÇÃO 
Unidade Jurisdicionada:  
 

 
 

PRONUNCIAMENTO DA SUBUNIDADE 
 
 

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada por LEONARDO ANTÔNIO DE 
MENESES, AUFC (doc 60.388.188-4). 

 
 

Rodov/D4, em 14 de dezembro de 2018.  
 

(Assinado Eletronicamente) 
FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM 

Matrícula 8675-4 
Diretor 

 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60736917.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Segecex/Coinfra
Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil

 
 

TC 034.032/2017-7 
Apenso:  
Tipo de processo: REPRESENTAÇÃO 
 

 
 

PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE  
 
 

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada pelo AUFC LEONARDO 
ANTÔNIO DE MENESES, a qual contou com a anuência do titular da Rodov/D4 (doc 
60.736.917-3). 

 
Encaminhem-se os autos ao S.A. desta unidade técnica para expedição das oitivas 

propostas, com base na delegação de competência do art. 1º, inc. II, da Portaria-MIN-BD Nº 1, 
de 22/8/2014. 

 
SeinfraRod, em 14 de dezembro de 2018. 

 
(Assinado eletronicamente) 

LUIZ FERNANDO URURAHY DE SOUZA 
Matrícula 6245-6 

Secretário 
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AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTESTERRESTRES 

Considerando as competências e atribuições contidas nos artigos 47 e 52 do 
Regimento Interno desta Agência, aprovadas pela Resolução ANTT n° 3000, de 28 de 
janeiro de 2009, publicadas no DOU de 18 de fevereiro de 2009, autorizo a Ana 
Cristina Lopes Campeio de Miranda Bessa, Carteira de Identidade n° 2.507.911-
SSP/DF e CPF n° 018.588.031-28, funcionária desta Agência, a solicitar vistas e 
requerer cópias de peças do TC n°   034.032/ .20 R - R-   . 

Brasília-DF,  _UI   de   uctr) 'to  	de 20   J8   . 

O 000604 
CIDMAURO LIMA 

Auditor Chefe 
Portaria n°495, de 30.11.2018, DOU em 03.12.2018 

          

          

          

887366 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60742073.



e.  

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -Seção 2 	 ISSN 1677-7050 	Ne 231, segunda-feira, 3 de dezembro de 2018 

Conceder aposentadoria voluntária corn proventos Integrais a servidora MARTA 
DE FARIA GRANGEIRO DA SILVA. Matricula SIAPE na 1365981, com fundamento no artigo 3' 
da Emenda Constitucional ne 47, de 05 de julho de 2005, no cargo de Agente 
Administrativo, Nível Intermediário, Código 481/004, Classe 5, Padrão III Mil. do Quadro 
Permanente deste Ministério (Processo SEI ne -30000.040719/2018.990. 

ROBSON DE SOUZA ANDRADE 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CNIL 

PORTARIAS DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENOA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no 
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 16 da lei II 11.182, de 27 de setembro de 
2006 e 35, inciso II, do Anexo I do Decreto na 5.731, de 20 de março de 2006, tendo em 
vista o Regimento Interno aprovado nela Resolução  ne 381, de 14 de junho de 2016, 
considerando o que consta do processo na 00058.041633/201840, resolva: 

Na 3.615 - Exonerar FERNANDO MAEDA DA SILVA, matricula SIAPE na 1249949, do Cargo 
Comissionado Técnico, código CCT IV, da Ouvidoria desta Agencia, em Brasília (DM. 

MI 3.616- Nomear ERIVELTON DA SILVA SANTOS, matricula SIAPE na 1580452, para exercer 
Cargo Comissionado Técnico, código CCT IV, na Ouvidoria desta Agência, em Brasilla 

11)Q. 

JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 

PORTARIA Na 437, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

DIRETORIA DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES ACIUAVIARIOS - ANTAQ 
no uso da wmpetincia que lhe confere o inciso %kW do art. 19 do Regimento Interno e 
tendo em vista o deliberado por ocasião de sua 4530 Reunião ordinada, realizada em 29 
de novembro de 2018, resolve: 

Art. le Delegar, por prato indeterminado, para maior agilidade processual, 
competencia ao Supenntendente de Outorgas desta Agência para emissão da declaração 
Técnica de que trata o incisa V do art. 50, combinado com o art 60  da Portaria ne 517, de 
05/10/2018, do ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA, bem como 
aquela relativa ao inciso V do art. Seda Portada na 512, de 27/09/2018, do MERA. 

Art. 20 Esta portaria entrará ern vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial da União • DOU. 

MÁRIO POVIA 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

PORTARIA Na 491, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES • 
ANTT, Substituto, no uso das atribuições que Ihe confere no art. 11 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução no 5.810. de 03 de maio de 2018, publicada no DOU de 10 de 
maio de 2018, e tendo em vista o disposto do inciso II, do art. 90, da Laica 8.112, de 1.1 
de dezembro de 1990, resolve: 

Ao. 10 Nomear RAIMUNDO JUARE2 NETO, matricula SIAPE na 1142332, para 
exercer o Cargo Comissionado Técnico, Código CCT V, desta Agencia. 

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SERGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA No 092. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENDA NAOONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
AFIM Substituto, no uso das atribuiçães que lhe confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução 00 5,010, de 03 de maio de 2018, publicada no DOU de toda 
maio de 2018, e tendo em vista o disposto do Inciso II, do art. 90, da Lei na 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve: 

Art le Nomear MELISSA DOMINGUES DE FRANÇA, CPF na 019252261-46, para 
exercer o Cargo Comissionado de Gerência Executiva, Código COE IV. desta Agência. 

Art, 20 Esta Portaria entra em vigor na data desta publicarão 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA Ne 493, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANrr, Substituto, no uso das atribulçaes que lhe confere na art. 12 do Regimento Interno 
aprovado peia Resolução ne 5.810, da 03 de maio de 2018, publicada na DOU de 10 de 
maio de 2018, e tendo em vista o disposto do Inciso II, do art. 9e, da Lel no 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve: 

Art. 10  Nomear JOÃO LUIZ NORONHA DA JORNADA, matricula SIAPE no 
1244897. para 'verter o Cargo Comissionado de Gerindo Executiva, Código CGF IV, desta 
Agência, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa. 

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA N2 494, DE 30 DE NOVEMBRO DE 20111 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTT, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere coart. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução na 5.810. de 03 de maio de 2018. publicada no DOU de 10 de 
maio de 2018, e tendo em vista o disposto do inciso II, do art. 90, da Lei na 8.112. de 11 
de dezembro de 1996 resolve: 

An. le Nomear EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO, matricula SIAPE rál 
1220074, para exercer o Cargo Comissionado de Gerência Executiva, Código COE IV. desta 
Agencia, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa. 

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de ssa publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA Ne 495, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTT, Substituto, na uso das atribuições que lhe confere acato. 12 do Regimento 
Interno aprovado pela Resolução no 5.810, de 03 de maio de 2018, publicada no DOU 
de 10 de maio de 2018, e tendo em vista o disposto do inciso II, do art. 99, da Lei 
na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolvei 

Art. lo Nomear CIDMAURO UMA, matricula SIAPE El 6002209, para exercer 

Cargo Comissionado de Chefe da Auditoria Interna, Código COE II, desta Agência, 
ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa. 

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO  

PORTARIA No 496, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANIT, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução na 5.810. de 03 de maio de 2018. publicada no DOU de 10 de 
maio de 2018, e tendo em vista o disposto do Inciso 1, do art. 35. da Lei rei 8,112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve: 

Art. lir Exonerar MAU EDER DE MORAIS CUNHA, matricula SIAPE ris 1510627, 
do Cargo Comissionado de Gerência Executiva, Código COE IV, desta Agência. 

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA No 497, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013 

O DIRETOR.GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTtiSubstituta, no uso das atribuições que lhe confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução na 5.810, de 03 de maio de 2018, publicada no DOU de 10 de 
maio de 2018, e tendo em vista o disposto na Portaria PRG no 001 de 15 de maio de 2018, 
resolve: 

Art. 12 Dispensar 10A3E EDER DE MORAIS CUNHA, matricula SIAPE na 1510627, 
da função de Chefe de Gabinete do Procurador-Geral. no Embito da Procuradeda Federal. 
(unto à ANrr. 

Art, 29 Revogar o "Inciso I" do art. 18  da Portaria ne 208, de 17 de mato de 

Art. Se Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SERGIO DE 05515 LOBO 

PORTARIA Na 49$, DE 30 DE NOVEMBRO DE 20113 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACiONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTEr.Substituto, no uso das atribuições que lhe confere no art. 12 do Regimento Interne 
aprovado pela Resolução na 5.810, de 03 de maio de 2018, publicada no DOU de 10 de 
maio de 2018, e tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. resolve: 

Art. 19 Dispensar e Procurador-Federal EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO, 
matrfruó SIAPE na 1220070. do encargo de substituto eventual do Subprocurador-Geral de 
Contencioso e Assuntos Estratágicos, da Procuradoria Federal, junto à ANTT. 

Art, 20  Designar o Procurador-Federal RAIMUNDO JUARE2 NETO. matricula 
SIAPE n5  1102332, para exercer o encargo de substituto eventual do Subprocurador-Geral 
de Contencioso e Assuntos Estratégicos, da Procuradoria Federal, Junto AN1T, durante os 
afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular, sem poeiras° das respectivas 
atribuiçaes. 

Art. 39 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA Ne 499, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES . 
ANTT, Substituto, no usa dos atribuições que lhe confere no art. 12 do Regimento interno 
aprovado pala Resolução na 5.810, de 03 de maio de 2018, publicada no DOU de 10 de 
maior de 2018, e tendo em vista o disposto na Portaria PRG na 001 de 15 de maro de 2018, 
resolve: 

Art. 1a Dispensar o ProcuradorPederal MILTON CARVALHO GOMES, matricula 
SIAPE na 1554084. da função de Subprocurador-Geral de Contencioso e Assuntos 
Estratégicos, no inibiu, da Procuradoria Federal, junto à ANTT, a partir de 31 de agosto de 
2018. 

Art. 29 Designar o Procurador-Federal EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO, 
matricula SIAPE na 1220074, para exercera função de Subprocurador-Geral de Contencioso 
e Assuntos Estratégicos, no àmbito da Procuradoria federal, junto à ANTT. 

Art. 39 Esta Portaria entra em viger na data desta publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA No 506 DE 3000 NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTT, Substituto, rad uso das atribuições nue lhe confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução na 5.810. de 03 de maio de 2018. publicada no DOU de 10 de 
maio de 2018,e tendo em vista o disposto podo, 38 da Lei na  3.112. da 11 de dezembro 
de 1990. resolve: 

An. 1e Dispensar o Procurador-Federal EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO, 
matricula SIAPE na 1220074. da função de Coordenador de Contencioso Judicial e 
Prevenção de Litiglos, da Subprocuradoria-Geral de Contencioso e Assuntos Estratégicos, 
no embito da Procuradoria Federal, junto a ANTT. 

An, 22  Designar o ProcuradoóFederal RAIMUNDO 1UAREZ NETO, matricula 
SIAPE na 1142332, para exercer a função de Coordenador de Contencioso Judiciai e 
Prevenção de Lideras. da Subprocuradoria-Gerai de Contencioso e Assuntos Estratégicos. 
no Ambito da PrOCUta diria Federal, junto à ANTT. 

Art, 38  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES 

PORTARIA Na 6.200, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES • orgrr, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 178 do Regimento 
Interno aprovado pela Resolução/CA na 26, de 05/05/2016, publicada no DOU de 
12/054016, e tende em vista o constante no processo na 50600.024333/2018.71, 
resolve: 

Art. la Delegar Competência Plena e as Responsabilidades Decorrentes ao 
servidor ANDRÉ FRANÇA GONÇALVES, Técnico Administrativo. matriculas DNIT na 4543.8 e 
SIAPE ne 2060745, como representante do Diretor-Geral do Departamento Nacional de 
Infraestrutun de Transportes - DN1T, órgão Executivo Rodoviário da União, para exercer as 
atribuições de Autoridade de Mussito, relativas às competências eknoadas no Código de 
Trânsito Brasileiro. 

An, 28  Esta Portada entra em vigor na data de sua publicação_ 

JOSÉ DA SILVA TIAGO 

PORTARIAS DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES ONIT. no uso das atribuições que lhe conferem o an. 178 do Regimento 
Interno aprovada Peia Resolução/CA nO 26, de 05/05/2016, publicada no DOU de ,143/01y5/.2016, e a Portaria/MT ne 698, de 06/12/2016, publicada no DOU de 0742/2016. 

Na 6.209 - Art. Ia Dispensar o servidor SÉRGIO ROMERO BEZERRA SAMPAIO, Analista em 
Infraestrutun de Transportes. matricula DNIT no 4985-9, CPF na 779.862.921-34, dos 
encargos de substituto eventual do Chefe do Serviço da Unidade loca!, código PCPE 
1014, da Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso do Sul desta 
Autarquia. 
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Tribunal de Contas da União 

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil  
 

 

Ofício 0004/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação, de 3/1/2019 Processo TC 034.032/2017-7 
Natureza: Oitiva  
 
 

Endereço: SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo II - sala 151. - SAFS - 70042-900 - Brasília / DF 
Fax: (61) 3316-7535 - email: seinfrarodoviaaviacao@tcu.gov.br 

Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800074. 

 

A Sua Senhoria o Senhor 

Mário Rodrigues Júnior 
Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (CNPJ: 04.898.488/0001-77) 

Setor de Clubes Esportivos Sul, Lote 10, Trecho 3 - Projeto Orla, Polo 8, Bloco G 
70.200-003 - Brasília - DF 

Senhor Diretor-Geral,  

1. Conforme delegação de competência conferida pelo Relator, e ante a análise realizada 
neste processo de Representação, TC 034.032/2017-7, que trata de BR-163/MT - Possíveis 

irregularidades no contrato e na administração da Concessão, foi determinada a OITIVA da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de até 15 

(quinze) dias, a contar do recebimento da presente comunicação, com fundamento no art. 250, inciso 

V, do Regimento Interno do TCU se pronuncie acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de 
concessão concernentes à: 

a) não utilização da garantia de execução do contrato, a despeito da inexecução das 
obrigações de investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” previstas no PER 
(art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de concessão) 

b) não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão, a despeito 
da sistemática inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” 

(obras paralisadas desde 2016) não coibida por penalidades menos gravosas (art. 38, § 1º, incisos I, II e 
IV, § 2º, 3º e 4º, da Lei 8.987/1995; subcláusula 32.1 do contrato de concessão); 

c) aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilíbrio econômicofinanceiro 

do contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação 
de Capacidade e Melhorias” (art. 9º da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 e Anexo 5 do contrato de 

concessão). 

2. Por dever de ofício, informo que o não cumprimento de determinação deste Tribunal 
poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de 

realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno/TCU. 

3. Alerto que a matéria está sendo objeto de exame neste Tribunal, o que poderá resultar em 

decisão no sentido de desconstituir o ato ou o procedimento considerado irregular, e que a ausência de 
manifestação no prazo estabelecido não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação da 
matéria pelo Tribunal. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800074.
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Nossa Missão: Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.  

Nossa Visão: Ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável.  

 

4. Para subsidiar a resposta, segue anexa cópia da instrução da Unidade técnica, peça 12, do 
processo TC 034.032/2017-7. 

5. Os documentos relacionados à resposta ao presente ofício serão recebidos pelo TCU 

preferencialmente em meio eletrônico, mediante serviço de protocolo eletrônico no Portal TCU, 
disponível em http://portal.tcu.gov.br/e-tcu/protocolo-eletronico/. Na impossibilidade de o interessado 

fazer o envio em meio eletrônico, os documentos e objetos podem ser entregues presencialmente nos 
serviços de protocolo das unidades do TCU em Brasília ou nos Estados ou encaminhados pelos 
Correios.  

6. Eventual pedido de prorrogação de prazo para apresentação de resposta ao presente ofício 
poderá ou não vir a ser deferido. Em caso de deferimento, o TCU não está obrigado a notificar o 

responsável por ofício, em conformidade com o parágrafo único do art. 183 do Regimento Interno do 
TCU – RI/TCU, c/c o art. 19, § 6º, da Resolução - TCU 170/2004. Cabe ao interessado entrar em 
contato com a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil ou acessar o 

processo por meio da vista eletrônica para tomar conhecimento sobre o deferimento do seu pedido. 
Saliente-se que a prorrogação, quando autorizada, contar-se-á a partir do término do prazo inicialmente 

concedido. 

7. Por fim, solicito atenção para as informações complementares contidas no Anexo I deste 
ofício, as quais integram a presente comunicação. 

 

Atenciosamente, 

Assinado eletronicamente 

GUSTAVO ALESSANDRO TORMENA 

Secretário - Substituto 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800074.
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Nossa Missão: Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.  

Nossa Visão: Ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável.  

 

ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1) O Tribunal, em respeito ao princípio da ampla defesa, encontra-se à disposição, por meio de suas 
Secretarias, para prestar esclarecimentos a respeito de eventuais dúvidas ou sobre procedimentos a 

serem adotados, e conceder vista e cópia dos autos, caso solicitados. 

2) É possível requerer vista eletrônica dos autos, por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br > aba 

cidadão, serviços e consultas > e-TCU Processos > vista eletrônica de processos), exceto no caso de 
processos/documentos sigilosos. Para tanto, devem ser providenciados o credenciamento e a 
habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, no endereço eletrônico mencionado.  

3) Constitui dever das partes, representantes legais e procuradores indicar, no primeiro momento que 

lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as notificações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos 

termos do art. 77, inc. V, do Código de Processo Civil. 

4) Ao apresentar resposta ou defesa ao TCU, é necessário observar que: 

a) o número do processo e deste ofício devem ser indicados com destaque; 

b) os documentos que venham a ser  encaminhados ao Tribunal deverão ser apresentados por 
cópia ou segunda via, exceto nos casos em que houver determinação legal para apresentação de 

originais, cabendo ao responsável e/ou interessado manter os originais sob sua guarda, nos 
termos do art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa - TCU 68/2011;  

c)  os documentos encaminhados por telegrama, fac-símile ou meio eletrônico deverão ser 
remetidos no prazo de até cinco dias contados da data do seu  recebimento pelo Tribunal, sob 
pena de as peças não substituídas serem desconsideradas, conforme previsto no art. 9º, inciso 

III, da Resolução-TCU 170/2004; 

d) a informação classificada na origem com restrição de acesso deverá vir acompanhada dos 

seguintes elementos, consoante a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011), caso contrário a informação será considerada de acesso público pelo 

Tribunal:  

i. informar, dentre as opções abaixo, a hipótese de restrição de acesso: 

a. informação imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado; 

b. informação com sigilo atribuído por legislação específica; 

c. informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. 

ii. informar, na hipótese de informação imprescindível à segurança da sociedade ou do    

Estado: 

a. o grau de sigilo da classificação (reservado, secreto ou ultrassecreto); 

b. o fundamento legal da classificação;  

c. o prazo de restrição de acesso ou o evento que defina o termo final; 

d. o assunto sobre o qual versa a informação.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800074.

http://www.tcu.gov.br/
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iii. informar, na hipótese de informação com sigilo atribuído por legislação específica: 

a. o fundamento legal da classificação;  

iv. informar, na hipótese de informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e 

imagem: 

a. o prazo de restrição de acesso. 

b. a pessoa a que se refere 

v. informar o nome do responsável pela classificação. 

e) a resposta ou defesa pode ser feita diretamente pelo destinatário do presente ofício ou por 
intermédio de procurador regularmente constituído nos autos, conforme disciplina o caput do 
art. 145 do Regimento Interno do TCU - RI/TCU;  

f) caso haja procurador constituído nos autos, as comunicações processuais subsequentes serão 
dirigidas a esse representante legal, nos termos do art. 179, § 7º, do RI/TCU. Se houver mais de 

um procurador, pode ser indicado o nome daquele a quem deverão ser encaminhadas as 
comunicações. 

5) O Tribunal poderá declarar a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, 

de licitação na Administração Pública Federal, conforme disposto no art. 46 da Lei 8.443/1992, caso o 
destinatário do presente ofício seja o licitante. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800074.



Agência Nacionai de Transportes Terrestres - 

ileilMillilliiiiiillilleingilleintillfillillillit 
50500.002556/2019-96 

08/01/2019 11:56 

Tribunal de Contas da União  
Secretaria de Fiscalização de Intraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil-   

fin - 

Oficio 0004/2019-TCU/Seinfi-aRodoviaAviação, de 3/1/2019 	Processo TC 034.032/2017-7 
Natureza: Oitiva 

A Sua Senhoria o Senhor 
Mário Rodrigues Júnior 
Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (CNPJ: 04.898.488/0001-77) 
Setor de Clubes Esportivos Sul, Lote 10, Trecho 3 - Projeto Orla, Polo 8, Bloco G 
70.200-003 - Brasa - DF 

Senhor Diretor-Geral, 

1. 	Confornie delegação de competência conferida pelo Relator, e ante a análise realizada 
neste processo de Representação, TC 034.032/2017-7, que trata de BR-163/MT - Possíveis 
irregularidades no contrato e na administração da Concessão, Sati determinada a OMVA da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de até 15 
(quinze) dias, a contar do recebimento da presente comunicação, com fimdarnento no art. 250, inciso 
V, do Regimento Interno do TCU se pronuncie acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de 
concessão concernentes à: 

não utilização da garantia de execução do contrato, a despeito da inexecução das 
obrigações de investimentos em "Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias" previstas no PER 
(art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de concessão) 

não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão, a despeito 
da sistemática inexecução dos investimentos em "Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias" 
(obras paralisadas desde 2016) não cofiaida por penalirlsdes menos gravosas (art. 38, § 1°, incisos I, II e 
IV, § 2°, 3° e 4°, da Lei 8.987/1995; subcláusula 32.1 do contrato de concessão); 

aplicação de descontos tarados insuficientes para o reequilibrio econômicofmanceiro 
do contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos em 'Obras de Ampliação 
de Capacidade e Melhorias" (art. 9° da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 e Anexo 5 do contrato de 
concessão). 

2. 	Por dever de oficio, informo que o não cumprimento de determinação deste Tribunal 
poderá ensejar a aplicação da naulta prevista no art. 58, § 1°, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de 
realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3°, do Regimento Intemo/TCU. 

3. 	Alerto que a matéria está sendo objeto de exame neste Tnlatrul o que poderá resultar em 
decisão no sentido de desconstituir o ato ou o procedimento considerado irregular, e que a ausência de 
manifestação no prazo estabelecido não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação da 
matéria pelo Tribunal. 

Endereço: SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo 11 - sala 151. - SAFS - 70042-900 - Brasflia / DF 
Fax (61) 3316-7535 -email seinfrarodoviaaviacao(teu.gov.br  
Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. 

Para verificar as assinaturas, acesso www.teu.gov.br/autenticidadc,  informando o código 60800074. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.briautenticidade, informando o código 60800074. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60820740.
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Para subsidiar a resposta, segue anexa cópia da instrução da Unidade técnica, peça 12, do 
processo TC 034.032/2017-7. 

Os documentos relacionados à resposta ao presente oficio serão recebidos pelo TCU 
preffirencialrnente em meio eletrônico, mediante serviço de protocolo eletrônico no Portal TCU, 
disponível em htto://portaLtcagov.brie-tcu/protocolo-eletronico/. Na impossibilidade de o interessado 
fazer o envio em meio eletrônico, os documentos e objetos podem ser entregues presencialmente nos 
serviços de protocolo das unidades do TCU em Brasflia ou nos Estados ou encaminhados pelos 
Correios. 

Eventual pedido de prorrogação de prazo para apresentação de resposta ao presente oficio 
poderá ou não vir a ser deferido. Em caso de deferinento, o TCU não está obrigado a notificar o 
responsável por oficio, em conformidade com o parágrafo único do art. 183 do Regimento Interno do 
TCU — RPTCU, c/c o art. 19, § 6°, da Resolução - TCU 170/2004. Cabe ao interessado entrar em 
contato com a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil ou acessar o 
processo por meio da vista eletrônica para tomar conhecimento sobre o deferirrento do seu pedido. 
Saliente-se que a prorrogação, quando autoriaida, contar-se-á a partir do término do prazo inicialmente 
concedido. 

Por fim, solicito atenção para as informações complementares contidas no Anexo I deste 
oficio, as quais integram a presente comunicação. 

Atenciosamente, 

A SSintide) eletronicamente 

GUSTAVO ALESSANDRO TORMENA 
Secretário - Substituto 

aMino. Apnnirar a 
saVis 
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Para verificar as assinaturas, acosse wwivicu.gov.br/autenticidade,  informando o código 60800074. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60820740.



 

 
 

Tribunal de Contas da União 

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil  
 

 

Ofício 0005/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação, de 3/1/2019 Processo TC 034.032/2017-7 
Natureza: Oitiva  
 
 

Endereço: SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo II - sala 151. - SAFS - 70042-900 - Brasília / DF 
Fax: (61) 3316-7535 - email: seinfrarodoviaaviacao@tcu.gov.br 

Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800075. 

 

A Sua Senhoria o Senhor 

Diogo Wanderley Costa Santiago 
Diretor da CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (CNPJ: 19.521.322/0001-04) 

Avenida Miguel Sutil 15160 - Jardim Ubatã 
78.025-700 - Cuiabá - MT 

Senhor Diretor,  

1. Conforme delegação de competência conferida pelo Relator, e ante a análise realizada 
neste processo de Representação, TC 034.032/2017-7, que trata de BR-163/MT - Possíveis 

irregularidades no contrato e na administração da Concessão, foi determinada a OITIVA da 
Concessionária Rota do Oeste S.A., na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de até 15 

(quinze) dias, a contar do recebimento da presente comunicação, com fundamento no art. 250, inciso 

V, do Regimento Interno do TCU, se pronuncie acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de 
concessão concernentes à: 

a) não utilização da garantia de execução do contrato, a despeito da inexecução das 
obrigações de investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” previstas no PER 
(art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de concessão) 

b) não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão, a despeito 
da sistemática inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” 

(obras paralisadas desde 2016) não coibida por penalidades menos gravosas (art. 38, § 1º, incisos I, II e 
IV, § 2º, 3º e 4º, da Lei 8.987/1995; subcláusula 32.1 do contrato de concessão); 

c) aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilíbrio econômicofinanceiro 

do contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação 
de Capacidade e Melhorias” (art. 9º da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 e Anexo 5 do contrato de 

concessão). 

2. Alerto que a matéria está sendo objeto de exame neste Tribunal, o que poderá resultar em 
decisão no sentido de desconstituir o ato ou o procedimento considerado irregular, e que a ausência de 

manifestação no prazo estabelecido não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação da 
matéria pelo Tribunal. 

3. Para subsidiar a resposta, segue anexa cópia da instrução da Unidade técnica, peça 12 do 
processo TC 034.032/2017-7. 

4. Os documentos relacionados à resposta ao presente ofício serão recebidos pelo TCU 

preferencialmente em meio eletrônico, mediante serviço de protocolo eletrônico no Portal TCU, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800075.
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disponível em http://portal.tcu.gov.br/e-tcu/protocolo-eletronico/. Na impossibilidade de o interessado 
fazer o envio em meio eletrônico, os documentos e objetos podem ser entregues presencialmente nos 
serviços de protocolo das unidades do TCU em Brasília ou nos Estados ou encaminhados pelos 

Correios.  

5. Eventual pedido de prorrogação de prazo para apresentação de resposta ao presente ofício 

poderá ou não vir a ser deferido. Em caso de deferimento, o TCU não está obrigado a notificar o 
responsável por ofício, em conformidade com o parágrafo único do art. 183 do Regimento Interno do 
TCU – RI/TCU, c/c o art. 19, § 6º, da Resolução - TCU 170/2004. Cabe ao interessado entrar em 

contato com a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil ou acessar o 
processo por meio da vista eletrônica para tomar conhecimento sobre o deferimento do seu pedido. 

Saliente-se que a prorrogação, quando autorizada, contar-se-á a partir do término do prazo inicialmente 
concedido. 

6. Por fim, solicito atenção para as informações complementares contidas no Anexo I deste 

ofício, as quais integram a presente comunicação. 

 

Atenciosamente, 

Assinado eletronicamente 

GUSTAVO ALESSANDRO TORMENA 

Secretário - Substituto 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800075.
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ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1) O Tribunal, em respeito ao princípio da ampla defesa, encontra-se à disposição, por meio de suas 
Secretarias, para prestar esclarecimentos a respeito de eventuais dúvidas ou sobre procedimentos a 

serem adotados, e conceder vista e cópia dos autos, caso solicitados. 

2) É possível requerer vista eletrônica dos autos, por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br > aba 

cidadão, serviços e consultas > e-TCU Processos > vista eletrônica de processos), exceto no caso de 
processos/documentos sigilosos. Para tanto, devem ser providenciados o credenciamento e a 
habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, no endereço eletrônico mencionado.  

3) Constitui dever das partes, representantes legais e procuradores indicar, no primeiro momento que 

lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as notificações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos 

termos do art. 77, inc. V, do Código de Processo Civil. 

4) Ao apresentar resposta ou defesa ao TCU, é necessário observar que: 

a) o número do processo e deste ofício devem ser indicados com destaque; 

b) os documentos que venham a ser  encaminhados ao Tribunal deverão ser apresentados por 
cópia ou segunda via, exceto nos casos em que houver determinação legal para apresentação de 

originais, cabendo ao responsável e/ou interessado manter os originais sob sua guarda, nos 
termos do art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa - TCU 68/2011;  

c)  os documentos encaminhados por telegrama, fac-símile ou meio eletrônico deverão ser 
remetidos no prazo de até cinco dias contados da data do seu  recebimento pelo Tribunal, sob 
pena de as peças não substituídas serem desconsideradas, conforme previsto no art. 9º, inciso 

III, da Resolução-TCU 170/2004; 

d) a informação classificada na origem com restrição de acesso deverá vir acompanhada dos 

seguintes elementos, consoante a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011), caso contrário a informação será considerada de acesso público pelo 

Tribunal:  

i. informar, dentre as opções abaixo, a hipótese de restrição de acesso: 

a. informação imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado; 

b. informação com sigilo atribuído por legislação específica; 

c. informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. 

ii. informar, na hipótese de informação imprescindível à segurança da sociedade ou do    

Estado: 

a. o grau de sigilo da classificação (reservado, secreto ou ultrassecreto); 

b. o fundamento legal da classificação;  

c. o prazo de restrição de acesso ou o evento que defina o termo final; 

d. o assunto sobre o qual versa a informação.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800075.

http://www.tcu.gov.br/
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iii. informar, na hipótese de informação com sigilo atribuído por legislação específica: 

a. o fundamento legal da classificação;  

iv. informar, na hipótese de informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e 

imagem: 

a. o prazo de restrição de acesso. 

b. a pessoa a que se refere 

v. informar o nome do responsável pela classificação. 

e) a resposta ou defesa pode ser feita diretamente pelo destinatário do presente ofício ou por 
intermédio de procurador regularmente constituído nos autos, conforme disciplina o caput do 
art. 145 do Regimento Interno do TCU - RI/TCU;  

f) caso haja procurador constituído nos autos, as comunicações processuais subsequentes serão 
dirigidas a esse representante legal, nos termos do art. 179, § 7º, do RI/TCU. Se houver mais de 

um procurador, pode ser indicado o nome daquele a quem deverão ser encaminhadas as 
comunicações. 

5) O Tribunal poderá declarar a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, 

de licitação na Administração Pública Federal, conforme disposto no art. 46 da Lei 8.443/1992, caso o 
destinatário do presente ofício seja o licitante. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60800075.



Atenciosamente, 

SCES Sul - lote 10- trecho 3 - 

Projeto Orla - Polo 8- Bloco G - 3° Andar - Brasília/DF 

(61) 3410-1000 / 3410-1001 
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AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

Oficio n°  021  /20I9/DG/ANTT 

E7_-,--z-i PFCEBE:rvlub 

¡
TRIBUNAL DE CONTAS DA INCÁO 
Strviço de Pare:Atolo e PrciieçUi 

Grtfica - SEPROT  

25 ,jj,. N 2019 

Brasília,  2 5  de janeiro de 2019. 

Ao Senhor Luiz Fernando Ururahy de Souza 
Secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 
Tribunal de Contas da União - TCU 
Brasília-DF 

Assunto: 	Oficio n° 0004/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação 

Referência: TC n° 034.032/2017-7 

I 
O 000606 

1 
2 9677 

 

Senhor Secretário, 

Reportamo-nos 	ao 	Oficio 	de 	Oitiva 	n° 	0004/2019- 
TCU/SeinfraRodoviaAviação, de 3.1.2019, por meio do qual essa Secretaria solicita, no prazo 
de até 15 (quinze) dias, pronunciamento acerca dos indícios de gestão irregular elencados no 
documento, referentes ao contrato de concessão da BR-I63/MT. 

Diante disso, encaminhamos o Memorando n° 034/2019/SUINF, de 22.1.2019, 
e anexo, contendo a manifestação da área técnica. 

Para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, esta Agência 
se coloca à disposição de Vossa Senhoria. 

www.antt.gov.br  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60886472.
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Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária — SUINF 

(61) 3410-1711 - suinf@anttgov.br  

Memorando n20,1/2019/SUINF 

Brasília-DF, =2.2-de janeiro de 2019. 

Ao Senhor Gerente 
Paulo Sérgio Bezerra dos Santos 
Gerência de Sistematização de Informações dos Órgãos de Controle do 
Governo Federal (GESIC) 
Auditoria Interna (AUDIT) 

C/C: 

Ao Senhor Procurador Federal 
Emanoel Gonçalves de Carvalho - Substituto 
Coordenador Geral de Contencioso 
Procuradoria Federal junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(PF-ANTT) 

Assunto: Ofício de Oitiva n° 0004/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação - TC n° 
034.032/2017-7. 

Referência: Memorando n° 002/2019/GESIC/AUDIT 

Senhor Gerente, 

Servimo-nos do presente para encaminhar o Memorando n° 
031/2019/GEFIR/SUINF, de 22 de janeiro de 2019, com manifestação da 
Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias (GEFIR) em resposta 
ao Ofício de Oitiva n° 0004/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação, de 03 de 
janeiro de 2019, por meio do qual a Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) solicitou 
no prazo de 15 (quinze) dias, pronunciamento acerca dos indícios de gestão 
irregular elencados no documento, referentes ao Contrato de Concessão da 
BR-163/MT. 

A Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária 
(SUINF) coloca-se à disposição para demais esclarecimentos que se façam 
necessários. 

Atenciosamente, 

) / 

a .- :.4401gredi  a de Freitas 

AOSuperintendente de - • 4 	.8 da Infraestrutura Rodoviária 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60886472.
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Data: _leu  al  /  020/9 

AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTESTERRESTRE5 

Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias — GI:HR/SUINF 
Tel. (61)3410-1771 

Memorando n2  03./ /2019/GEFIR/SUINF 

Brasília, 2,2 de janeiro de 2019. 

Ao Senhor 
Fábio Luiz Lima de Freitas 
Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária (SUINF) 

Assunto: Ofício de Oitiva n° 0004/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação 	TC n° 
034.032/2017-7 

Referência: Memorando n° 020/2019/SUINF 
Memorando n2  002/2019/GESIC/AUDIT 

Senhor Superintendente, 

Reportamo-nos ao memorando n° 020/2019/SUINF, de 14/01/2019, o qual 
encaminha o memorando n° 002/2019/GESIC/AUDIT, de 08/01/2019, no qual a 
Auditoria Interna (AUDIT) enviou cópia do Ofício de Oitiva n° 0004/2019-
TCU/SeinfraRodoviaAviação, de 03/01/2019, por meio do qual a Secretaria de 
Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) 
solicitou no prazo de 15 (quinze) dias, pronunciamento acerca dos indícios de gestão 
irregular elencados no documento, referentes ao Contrato de Concessão da BR-
163/MT. 

A rodovia BR-163/MT, no trecho do entroncamento da MT-220 à divisa 
MT/MS, com extensão de 850,9 km, foi concedida à Concessionária Rota do Oeste, 
com início do Contrato em 13/03/2014 e prazo de 30 anos. 

A Concessão em questão faz parte da etapa mais recente de concessões 
federais (3° Etapa), cujo modelo concebido privilegiava a execução de vultuosas 
obras de duplicação e outras melhorias nos primeiros cinco anos de contrato, 
independentemente do nível de serviço verificado, refletindo política de caráter 
indutor e desenvolvimentista. 

Nessa época das licitações da 32- Etapa, a política de financiamento 
contava com taxas de juros subsidiadas com base na oferta de crédito por bancos 
públicos (BNDES, Caixa e Banco do Brasil), o que não veio a ocorrer de fato. Diante 
dessa perspectiva positiva foram realizadas as ofertas de tarifa do pregão do trecho 
da rodovia BR-163/MT em oferta. 

Com a recessão dos anos após a assunção do contrato, a queda na 
atividade econômica impactou as Concessões com a redução do tráfego e suas 
projeções em relação aos estudos de viabilidade que pautaram os processos 
licitatórios, refletindo fortemente na queda das receitas provenientes da cobrança de 
pedágio e da capacidade de obter financiamento subsidiado por meio dos bancos 

ri- 
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públicos. No caso da CRO, apesar de não ter havido problemas quanto à projeção de 
tráfego, a Concessionária alega como principal motivo a dificuldade do 
financiamento para implementação das obras. 

Diante do cenário relatado, ratificado pela ANTT por meio do Ofício 
Circular DG n° 001/2018/DG/ANTT, de 18/09/2018, observou-se nos últimos anos 
uma relevante queda no desempenho das Concessões federais, sobretudo em 
relação às obras de grande vulto de responsabilidade das Concessionárias. No caso 
da Concessionária Rota do Oeste (CRO), existia a previsão de duplicação de 453,6 
km até março de 2019, dos quais 116,7 km foram liberados ao tráfego até o 
momento (26%), estando as obras de duplicação paralisadas desde o ano de 2016. 

Apesar disso, a Concessão tem buscado cumprir os parâmetros 
contratuais previstos nas frentes de conservação e manutenção, bem como da frente 
de serviços operacionais, especialmente quanto ao atendimento médico e mecânico 
na rodovia, serviço de grande valia para o usuário da rodovia. 

Dito isso, entramos agora nos esclarecimentos quanto às propostas de 
encaminhamento encaminhadas pela Corte de Contes. 

A respeito dos questionamentos de não utilização da garantia contratual 
e da não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade, em função do 
não cumprimento das metas de duplicação pela concessionária, entendemos que 
estas medidas não foram implementadas por serem as medidas mais gravosas 
previstas no contrato de concessão, devendo ser utilizadas apenas em última 
instância administrativa. 

Caso as referidas medidas fossem aplicadas de maneira imediata, 
certamente haveria risco considerável de ocorrer a descontinuação da prestação do 
serviço público para o usuário da rodovia até que nova concessão pudesse assumir o 
trecho, concorrendo para a degradação dos elementos da rodovia e interrupção dos 
serviços de atendimento mecânico e médico. 

Sob o aspecto da continuidade da prestação do serviço público, 
percebeu-se nos últimos dois anos ser de interesse do poder legislativo e do poder 
executivo, que as concessões de rodovias federais fossem contempladas com 
medidas que permitissem a devolução da rodovia de forma amigável (Lei 
13.448/2017, de 05/06/2017) ou a manutenção dos contratos de concessão 
mediante a reprogramação dos investimentos e readequação do contrato, conforme 
preconizado pela Medida Provisória n° 800/17. 

Inicialmente, por meio da Lei 13.448/2017, de 05/06/2017 (Relicitação 
Amigável), foi estabelecido diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos 
contratos de parceria definidos nos termos da Lei n° 13.334, de 13 de setembro de 
2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública 
federal. No entanto, até o momento, não houve regulamentação por parte de 
decreto do governo para sua aplicação. 

Após a publicação da referida lei, ainda no ano de 2017, o Poder 
Executivo Federal editou a Medida Provisória n2  800 (MP 800/17), de 18/09/2017, que 
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à época era uma alternativa à retomada dos investimentos dos contratos em 
vigência. 

Tal medida previa a reprogramação dos investimentos em até 14 anos, à 
partir da assinatura do contrato inicial, ajuste da tarifa de pedágio pelo Fator D após 
investimentos, duplicação dos trechos com maior necessidade, mantendo-se a 
duplicação total originalmente prevista. No entanto, por ter perdido sua validade, 
não pode ser aplicada pela ANTT. 

Assim, a MP 800/17 e a Lei n° 13.448/17 se configuravam como 
alternativas à caducidade junto aos contratos em andamento com consequentes 
interrupções dos serviços públicos oferecidos pelas Concessionárias e consequente 
abandono da conservação e operação da rodovia. 

Como não configurou-se condições materiais de se aplicar algumas das 
referidas medidas legislativas, a ANTT indicou no ano de 2018, alternativa de 
Revisão Quinquenal e Extraordinária afim de repactuar os contratos de concessão 
impactados com a crise econômica da presente década, conforme termos exarados 
no Ofício Circular DG n° 001/2018/DG/ANTT, de 18/09/2018, encaminhado para a 
Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, o Ministério Público 
Federal, o Tribunal de Contas da União, Ministério dos Transportes, dentre outros 
órgãos envolvidos com a infraestrutura do Brasil. 

Atualmente, a equipe técnica da SUINF está analisando a proposta de 
readequação (Revisão Quinquenal) apresentada pela CRO. A análise tem se baseado 
essencialmente nos parâmetros apresentados no texto motivador da Revisão 
Quinquenal e Extraordinária encaminhados para a Comissão de Viação e Transportes 
da Câmara dos Deputados, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da 
União por meio do Ofício Circular DG n° 001/2018/DG/ANTT, de 18/09/2018. 

Resta claro nos fatos narrados acima, que tanto a ANTT, como o governo 
federal, tem utilizado de todas as instâncias possíveis para viabilizar o programa de 
concessão do governo federal, priorizando a continuidade da prestação do serviço 
público, e buscando de alguma forma garantir que os referidos contratos possam 
entregar, mesmo com postergações, os investimentos de grande vulto previstos 
originalmente. 

Mesmo assim, com relação ao questionamento de não aplicação das 
medidas tendentes à caducidade, informamos que estes foram realizados de forma 
parcial. Diante das inadimplências da CRO, por meio do processo n° 
50500.331355/2017-31, iniciou-se a apuração de processo administrativo ordinário 
para dar início à caducidade da Concessão em questão, notificando a CRO sobre os 
descunnprimentos de obrigações contratuais os quais deveriam ser sanadas pela 
Concessionária (Ofício n° 272/2017/SUINF, de 22/06/2017), solicitando, ainda, a 
apresentação de plano de recuperação da Concessão contendo o cronograma e 
prazos objetivos para a retomada da Frente de Ampliação do PER de modo a cumprir 
estritamente as obrigações firmadas no Contrato de Concessão edital n° 003/2013. 

No entanto, tal processo de abertura de processo de caducidade foi 
interrompido, considerando a apresentação de proposta de revisão quinquenal, a 
qual encontra-se em análise nesta ANTT. 
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A respeito da indicação de irregularidade indicada pelo TCU sobre a 
aplicação de desconto de reequilíbrio insuficientes, destacamos o seguinte: 

Em decorrência dessa performance aquém da previsão contratual, a 
Concessionária CRO passou a receber desconto tarifário em função do instrumento 
contratual do Desconto de Reequilíbrio (Fator D). Tais reduções tarifárias 
representam majoritariamente, descontos oriundos da não execução de duplicações 
e dispositivos, considerando as metas anuais previstas. Caso persistam sem avanço 
de execução, esses descontos serão substancialmente aumentados, considerando 
que se acumulam até que se execute os investimentos originários dos contratos. 

Quanto aos valores de fator D insuficientes aplicados na tarifa, 
informamos que tal fenômeno ocorreu essencialmente pelo tempo necessário na 
apuração e consolidação do desconto de reequilíbrio de ampliação de capacidade e 
especialmente dos parâmetros de desempenho. Como já é de conhecimento do 
próprio tribunal, a SUINF necessita de ao menos 200 dias para consolidar o valor do 
desconto de reequilíbrio, o que impossibilitou a sua aplicação tempestiva. 

Para regularizar a questão, a SUINF tomará as seguintes medidas a fim 
de ratificar as irregularidades indicadas pelo Tribunal: 

Correção na tarifa, via fator C, dos descontos de reequilíbrios aplicados 
até aqui, objetivando corrigir reflexos devido ao prazo de apuração e efetiva 
aplicações na Tarifa de Pedágio via revisões da TBP. 

Para os descontos de reequilíbrio dos próximos anos, será editada 
portaria com diretrizes para apuração do desconto de reequilíbrio de forma 
parcial antes do término do ano concessão, afim de permitir a aplicação do 
desconto na revisão imediatamente subsequente ao final do ano concessão. 

25. 	Encaminhamos os subsídios necessários para resposta ao Tribunal de 
Contas da União, permanecendo a disposição para eventuais novos esclarecimentos. 
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OAB/MT 15.866 

RINNY PIMENTA BRAGA 

Rotaeldo 
Oeste 

SUBSTABELECIMENTO 

Pelo presente instrumento particular, substabeleço com reservas de iguais, aos advogados e 

procuradores, Independentemente da ordem de nomeação, JOÃO GERALDO PIQUET 
CARNEIRO; advogado inscrito na OAB/DF sob o n2  800-A e no CPF 009.654.807-04; GUILHERME 
HENRIQUE MAGALDI NETTO; advogado inscrito na OAB/DF sob o n2  4.110 e no CPF 
185.805.131-20; ARTHUR LIMA GUEDES, advogado inscrito na OAB/DF sob o n2  18.073 e no CPF 

688.434.701-59, ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO, advogado inscrito na OAB/DF sob 

n2  34.308 e no CPF 741.237.771-04; DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES, advogado inscrito na 

OAB/DF sob o n2  34.311 e no CPF 024.429.791-50; ALANA ABÍLIO DINIZ VILA-NOVA, advogada 

inscrita na OAB/DF sob o n2  35.470 e no CPF 974.864.262-34; GILBERTO MENDES CALASANS 
GOMES, advogado inscrito na OAB/DF sob o n2  43.391 e no CPF 036.368.341-00; GUILHERME 

SIQUEIRA COELHO DE PAULA, advogado inscrito na OAB/DF sob o n2  48.370 e no CPF 
035.984.501-09; JESSICA LOYOLA CAETANO RIOS, advogada inscrita na OAB/DF 53.018 e no CPF 

034.597.711-43; CAROLINE DE LIMA RODRIGUES, advogada inscrita na OAB/DF 56.309 e no CPF 

013.791.851-81; MARINA NOVETTI VELLOSO, advogada inscrita na OAB/DF 54.705 e no CPF 

014.506.921-41; VITÓRIA COSTA DAMASCENO, brasileira, solteira, estagiária inscrita no CPF 

043.509.221-99 e RG 3.031.014 SSP/DF; MATEUS PAULO PEREIRA LIMA, brasileiro, solteiro, 

estagiário inscrito no CPF 058.365.801-62 e RG 3070861 SSP/DF; ANA LUIZA GOMES DE 

MENDONÇA, brasileira, solteira, estagiaria inscrita no CPF 008.173271-69 e RG 3065434 SSP/DF; 

LUIZA OLIVEIRA FEITOSA, brasileira, solteira, estagiária inscrita no CPF 056.969.971-12 e RG 

2577649 SSP/DF; RAFAEL FRANCO FERREIRA PAIVA, brasileiro, solteiro, estagiário inscrita no 

CPF 056.959.310-50 e RG 3.121.418 SSP/DF; PEDRO AURÉLIO AZEVEDO LUSTOSA, estagiário 

inscrito no CPF 037.502.651-78 e RG 2847-555; EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES, 

estagiária inscrita no CPF 028.363.241-04 e RG 2641-281; e ANA CAROLINA DA MOTTA 

MATTOS, estagiária inscrita no CPF 026.882.342-18 e RG 0940013444, todos integrantes do 

escritório PIQUET, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS, com endereço profissional na SHIS QL 8, 

Conjunto 2, Casa 1, Lago Sul, Brasília/DF, os poderes a mim conferidos pela CONCESSIONÁRIA 

ROTA DO OESTE S.A. ("Outorgante"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNN sob o 
n2  19.521.322/0001-04, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida 

Miguel Sutil, n2  15160, Coophamil, CEP 78.028-015, inclusive da cláusula ad judicia et extra, para 
foro em geral, outorgando-lhe todos os poderes para bem representá-la perante o processo 

de Representação TC 034.032/2017-7, em trâmite perante o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

e todos os seus demais desdobramentos, podendo para tanto requerer, impugnar, recorrer, 

seguindo até o final, usando de todos os recursos legais cabíveis, podendo ainda, receber e do 

que receber dar quitação, desistir, transigir, enfim, praticar todos os atos e tudo o mais que for 

necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, ficando vedado o 
substabelecimento. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2019. 

r
- DIGITALIZA AO-

I  CÓPIA' 
TCU/SEPROT  
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Livro n°: P-175 	 Fls:027 
PROCURAÇÃO BASTANTE OUE FAZ  e assina  o abaixo declarado 

aibam, os que este Público Instrumento virem que no ano de, Dois Mil e Dezoito (2018), aos Quinze 

1151 dias do mês de Fevereiro 121,  nesta cidade de Várzea Grande-MT, em Cartório perante Mim Esc. 

Juramentado compareceu como Outorgante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A  pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPMMF sob o n2  19521.32210001-04, com sede na Av. Miguel Sutil, n9  15.160, 

Coophamil, em Cuiabá/MT, com seu Estatuto Social inicialmente arquivado perante ajunta Comercial do Estado 

do Mato Grosso sob o NIRE 51300012677, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social pelo Diretor 
Administrativo-Financeiro, o Sr.: FERNANDO CEZAR XAVIER,  brasileiro, declara ser casado, administrador de 

empresas, portador da cédula de identidade RG n2 34054534 SSP-SP e inscrito no CPF1MF sob o 119  

217.582.668-64;  e Diretor Técnico de Engenharia o Sr.: DIOGO WANDERLEY COSTA SANTIAGO,  brasileiro, 

declara ser casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n2  5454541 — SSP1PE e inscrito no 

CPFIMF sob o n2 032.942.174-39,  ambos com domicilio profissional na Cidade de Cuiabá-MT, na Av. Miguel 

Sutil, n9  15.160, Coophamil; e reconhecido como o próprio de mim Esc. juramentado por ele me foi dito que, por 
este Público Instrumento nomeia e constitui como seu bastante Procurador: DIEGO FABItINNY PIMENTA  

BRAGA,  brasileiro, declara ser solteiro, advogado, portador de carteira de identidade fl(G) n° 172986-87  

SSPIMT, inscrito no CPF1MF sob o n2  024.748341-92 e OABIMT 15.866,  com domicilio profissional na 

Avenida Miguel Sutil, n9  15160, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT (DADOS FORNECIDOS); A quem confere poderes da 

Cláusula ad judicia et extra, para representar a Sociedade em processos judiciais administrativos elou onde 
necessário for para transigir, desistir, receber, dar quitaçáo e firmar compromisso, podendo para tanto, receber 
citações, nomear prepostos, podendo, ainda substabelecer o presente, no todo ou em parte, com reserva de iguais, 
ao que tudo será dado por bom, firme e valioso, enfim praticar todos os demais atos que se fizerem necessários 
para o fiel e integral cumprimento do presente mandato; O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ VALIDADE DE 1 

(HUM) ANO, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA OU ATÉ A EXPRESSA REVOGAÇÃO PELA 
OUTORGANTE. (f.fl elementos relativos ao objeto do presente mandato foram fornecidos e conferidos 
pelo Outorgante, que off eles se responsabilizam nos termos da lei devendo as provas destas 
declarações serem exigidas pelos órgãos e pessoas a quem este interessar) ESTE INSTRUMENTO DEVE 
SIM LIDO COM ATENÇÃO, POIS EVENTUAIS ERROS CAUSADOS PELAS PARTES NÃO SERÃO CORRIGIDOS, Só 
SERÃO CORRIGIDOS, EM NO MÁXIMO 24 HORAS, OS ERROS PROVENIENTES DA LAVRATURA. Assim o disse 

do .uí) /u fé e me pediu este instrumento que lhe li, aceita e assina. 	Comigo 

	 Esc. juramentado que fiz digitar, conferi e assino em Público e raso do ,— 

q e dou fé.Trans idada em Se uida. Em Test.21Átz)  da Verdade. Numero do Selo: BBH87312  
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Várzea Grande/MT, 15 de Fevereiro de 2018 
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CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A 

NIRE 51300012677 

CNPJ/MF Ni? 19.521.322/0001-04 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2017 

DIA, HORA E LOCAL:  Em 03 de maio de 2017, às 14:00 horas, na sede da Companhia, 

localizada na Avenida Miguel Sutil, 15160, Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015. 

PRESENÇA:  Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos 

membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 09, 

parágrafo 22, do Estatuto Social da Companhia. MESA:  Sr. Paulo de Meira Lins, 

Presidente; e Sra. Carolina de Arruda Tassell, Secretária. DELIBERAÇÕES:  Após a devida 

análise da Proposta de Deliberação ("PD"), cuja copla e documentações conexas foram 

encaminhadas previamente para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão 

arquivadas na sede da Companhia, foram aprovadas, por unanimidade e sem 

quaisquer restrições, as seguintes deliberações: 1) Nos termos da PD. CA  — CRO 08/17 

— Alteração da Diretoria, os conselheiros presentes (1.1) aceitaram a renúncia 

apresentada pelo Sr. JACKSON LISBOA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro 

civil, inscrito no CPF/MF sob o n2  110.115.135-87, portador da carteira de identidade 

RG n2  734433 SSP/I3A, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, 15160, Coophamil, 

Cuiabá/MT, CEP 78028-015, ao cargo de Diretor Técnico de Engenharia da Companhia, 

por meio de carta de renúncia recebida pela Companhia em 02 de mak? de 2017; (1.2) 

Aprovaram a eleição do Sr. DIOGO WANDERLEY COSTA SANTIAGO, brasileiro, casado, 

engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n2 032.942.174-39, portadora da cédula de 

identidade RG n2  545.454-1 — SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá, 

Estado de Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, 15160, 

Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015, ao cargo de Diretor Técnico de Engenharia, 

cujo mandato terá inicio em 03 de maio de 2017 e encerramento na data da 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018; (1.3). O membro da Diretoria ora 

eleito foi empossado em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de 

posse no livro de atas de Reunião da Diretoria, nos termos do Artigo 149 da Lei 112,  
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6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.), e declaram, sob 

as penas da lei, terem conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das 5.k, 

preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar 

impedido de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do 

cometimento de crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. Dessa forma, a composição da Diretoria da Companhia para mandato 

unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018 passa a ser a 

seguinte: (i) ANA CAROLINA DE CARVALHO FARIAS, brasileira, divorciada, engenheira, 

Inscrita no CPF/MF sob o n2  023.791.054-30, portadora da cédula de identidade RG n2  

5139869 — SSP/PE, Diretora Presidente da Companhia; (ii) FERNANDO CEZAR XAVIER, 

brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n2  

217.582.668-64, portador da cédula de identidade RG n2  34054534 SSP-SP, Diretor 

Administrativo-Financeiro e de Relações com investidores da Companhia; (iii) DIOGO 

WANDERLEY COSTA SANTIAGO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF 

sob o n2  032.942.174-39, portadora da cédula de identidade RG n2  5454541— 55P/PE, 

Diretor Técnico de Engenharia. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações 

foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. ENCERRAMENTO, 

LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi 

assinada por todos os presentes. Mesa: Paulo de Meira Lins — Presidente; Carolina de 

Arruda Tassell — Secretária. Conselheiros: Paulo de Meira Lins, Graziela Galli Ferreira 

Barioni, Júlio César Duarte Perdigão e Marcelo Cardoso Pinto. 
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Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de 

maio de 2017 

Confere com original lavrada em livro próprio. 

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2017 

Mesa: 

 

Carolina de Arruda Tassell 
Secretária 

Paulo de Meira Lins 
Presidente 
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CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. 

riv 19.571.377/0001-04 

Mitt 1 , I 3000 2677 

ATA DA ASSEIVIBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 7015 

DATA, HORA E LOCAL Dia 22 de fevereiro de 2016, às OU horas, na sede social da 

Concessionária Rota da Oeste S.A. inCompanhje), localizada na Cidade de eniaba, T5Iado do 

Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, n 15160, Jardim litiatà, CFP 7.R.075-70(1. COIVVOC.AÇÃO 

FRESENÇ,A.: Dispensada a publicação do edital de convocaçâo eni ra;, a da presença de 

acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no 

Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, nos termos do 

artigo 124, §411, da Lei ri'' 5.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("tei das 

Sociedades por Ações"). MESA: Sr. Renato Ferreira de Mello Junior, Presidente; e Sra. Carolina 

de Arruda l d scll, Secretária, ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (1) a retificação do capital social 

da Companhia, conforme constou do artigo 4° do Estatuto Social aprovado em assembleia geral 

extraordinária da Companhia realizada em 04 de derembro de 7015 rmsE7"), e a ratificação das 

demais aprovações da AGE; e ;ri; a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 

DELIBERAÇÕES: Após anaiis.ar  JS matérias constantes na ordem do dia, a acionista tornou as 

segui/11es deliberações, SP M quaisquer reservas ou restrições: ad aprovar a retificação do capital 

social da Companhia, que constou de forma equivocada no Estatuto Social da Companhia 

aprovado na AGE, devendo o artigo 49  passar a vigorar com e seguinte redação; KO capital 
saciai da Companhia é de -  R$240.558.000,00 (duzentas e quarenta milbr3es e qUirlhentos 

cinquenta e oiro mil reais), dividido em 240.558.000 (duzentos e quarenta milhões e quinhentos 

e cinquenta mil) oçães ordinárias, ROOlifirltiVOS e sem valor nominal, tOtatiVenke Substritas• e 

integralizodas.", bem como ratificar as demais deliberações aprovada na AGE; e lb) a 

consolidação do Estatuto Social, que passa a viger nos lermos do Ano.xo_t a esta ata. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando se a 

presente ata que,. após lida e aprovada., foi assinada per todos os presentes. Mesa; Renato 

Ferreira de lit1ellci Junior 	Presidente; Carolina de Arruda Tassell - Secretaria. AciArtliktua: 

Odebrecht Rodovias S.A. 

'i,;,;:o•crto é cópia fiel do ata transcrito na Livra de Registra de Atas de Assembleia Geral da 
Componha). 

tp,.. 	 Cuiaba, 22 de revereuro de 2016 

enato Ferreirade Mello Junior_ 

Presidente 

 

Carolina de Arruda Tassell 

Serrei tida 
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ANEXO I 

A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.Á. 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2016 
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ANEXOU 

À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 

coirassicnUma ROTA DO OESTE S.A. 

REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2015 

"ESTATUTO SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A." 

Denominação, Duração, Sede e Objeto Social 

Art, 12 — A Concessionária Rota do Oeste S.A. é urna sociedade anónima subsidiária integrai de 

propósito especifico constituída de acordo com o artigo 251 ela Lei os! 6.404. de 15 de dezembro de 

1976 e nuas alterações posteriores ("Lei n! 6.404/7e1 regida pelo presente Estatuto Social e pelas 

disposiçees legais que lhe forem aplicáveis, em especial pela Lei n! 6.404/76, com prata de duração 

determinado, correspondente ao necessário para o cumprimento de todas as suas obrigações 

decorrentes do Contrata de Concessão. conforme definido no artigo 3! abaixo (MCompantila"). 

Art. 2! —A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida 

Miguel Sutil, ri g 15160, Jardim Ubatã, CEP 71l.025.700. 

Parágrafo Único — A Companhia poderá abrir, transferir e fechar filiais, escritórios e sucursais em 

qualquer lugar do território nacional, por deliberaçáo da sua Diretoria, observada o disposto neste 

Estatuto e nas disposições legais cablvels. 

Art. 3 - A Companhia tem por objeto social específica e exclusivamente a recuperação, UPereni, 

manutenção, conservação, implantação de melhorias e arnpliaçáo da capacidade dc sistema 

rodoviário composto por trechos rodoviários da EIR-163/MT, incluindo todos os SDLIS elementos 

integrantes da faixa de domínio, a de acessos e alças, edificações e terrenos, postas centrais, 

laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, 

acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites 

da faixa de dominio, bem como pelas áreas ocupadas com a instalação operacionais e 

administrativas relacionadas à concessão {"SIsterna Rodoviárkn, incluindo também a exploração 

de eventuais receitas complementares, acessórias ou alternativas à tarifa de pedágio, decorrentes 

da exploração do Sistema Rodoviário e de projetos associadas, tudo em conformidade com as 

condições e especificações cio Contrato de Concessão celebrada em 12 de março de 2014 entre a 
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1/4  

União Federal, por intermedlo da Agência Nacional de Transportes Terrestres rANTT" e, em com 

conjunto cora a União Federal, ''Poder Concedentel e a companhia ("Contrato de Concessão"), 

em virtude do p rocedimen to licitatório promovido pelo Poder Concedente nos termos cio Edital de 

Concessão r112 003/2013 rEdital" j. 

Parágrafo Primeiro - vedada a alteração do objeto social da Companhia, nos termos do Edital, 

Parágraf a Segundo - É vedado á Companhia conceder empréstimos, financiamentos et ou quaisquer 

outras form as d e transferência de recursos para seus ?ciar isl 35 eiou Partes Relacionada 5, conforme 

def in ido abaixo, exceto transferências de recursos a título de d istri buição e dividendos, pagamentos 

de juros sobre capital próprio e/ou pagamentos pela contratação de obras e serviços celebrados em 

condições eqUitanvas de mercado. 

P?rágrOfb T21'1E10100-  É vedado á Companhia prestar fiança, aval ou qualquer outra Forma de garantia 

em favor de suas Partes Relacionadas, conforme definido abaixo, eiou terceiros. 

Parágrafo (Nano - Para efeito do disposto no Parágrafo Terceiro, considera-se "Partes 

Relacionadas" qualquer pessoa Controladora ou Controlada, entendida como tal a sociedade na 

qual a Controladora, diretamente ou através de outras controladas, è titular de direitos de sócio 

que lhe assegurem, de modo permanente, prep-onderáncia nas deliberações sociais e poder de 

eleger a maioria dos administradores da Controlada, nos termos do artigo 213, 5-19, da lei 6.404/76. 

parágrafo Quinto - Seá permitido à Companhia realizar projetos associados e aferir receitas 

alternativas. complementares ou acessórias nos termos do artigo 11 da lei n° 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995 e suas alterações posteriores, 

Capitel Social e Ações 

Art. - O capital social subscrito e integralizado d a Companhia e de R$ 240.558 .000,00 {duzentos 

e quarenta milhões quinhentos e cinquenta e oito mil reais}, dividido em 240.558.000 lduzeritos e 

quarenta milhões quinhentas e cinquenta e oito mil) de ações ordinárias, nominativas e SEM valor 

nominal. 

Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral deverá deliberar e aprovar os aumentos de capita da 

Companhia que se teçam necessários 
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Parágrafo Segundo - As emissões e colocações de nr506, bônus de subscrição e debêntures 

conversíveis em ações serão realizadas com observância do direito de preferência assegurado aos 

acionistas, conforme disciplinado pelo artigo 171 da lei Ç  5.404/76. 

Parágrafo Terceiro - A Cari panhia não poderá reduzi( o seu capital social a ba in dó valor minimo 

especificado no caput da artigo 42, sem prévia e expressa autorização da ANTE. 

Art. Se - Cada ação ordinária da direito a um voto nas deliberações das Asse rnbleiaS Gerais. 

Parágrafo único -A Companhia, nos termos da lei e observado este Estatuto Social, poderá adquirir 

ações de sua ernksão para permanência em tesouraria, cancela mento ou posterior alienação, 

mediante a utorização do Conselho de Administração. 

Art, ge - Se houver perdas que reduzam o ondule/Mo liquido da Companhia a uru valor inferior a 

terça parte do capital social, o patrimônio liquido da Companhia deverá ser aumentada ata o valor 

equ iVa 
lente, no mFnlnio á terça parte do capital social, em até 4 {quatro) meses cantados da data 

de encerramento do exercido social. 

assembleia Geral 

Art. 72  - Respeitada a legislação em vigor, a Assembleia Geral será com/onda na seguinte ordem: 

a} pelo Presidente do Conselho de Administração; b) por um dos demais membros do Conselho de 

Administração, nos casos de ausência ou impedimento do Presidente; ou c) pelas pessoas 

legalm e rit e h a bl litad as nos termo s da Lei ri' G404/76. 

Parágrafo Primeiro - Q5 acionistas s e rão convocados para as. Assem ble ias Gerais da Companhia, em 

primeira convocação, com antecedenda minima de is {quinze) dias, e em segunda convocação,  

caso não tenha sido verificado quorum para sua instalação em primeira convocação, corri 

antecedência mínima de 8 (oito) dias, por mensagem de correio eletrânico com confirmação de 

entrega, ou carta registrada com aviso de recebimento, indicando a data, o local e a hora de sua 

realização e as matérias que serão submetidas à deliberação, devendo os destinatários confirmar 

prontamente o seu recebimento, sendo que a não confirmação por parte de qualquer acionista não 

afetará os efeitos do recebimento da convocação por cada acionista. 
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Parágrafo Segunda — C1S trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por mesa composta de 

Presidente e Secretário, escolhidos pelos acionistas presentes- 

Art. ge — As Assembleias Gerais serão realizadas: 

a) 	ordinariamente e anualmente, com a finalidade prevista no artigo 132. da Lei n ° 6.404(76, 

nos 4 quatro) primeiros meses subsequentes ao- encerramento de cada exercido social; e 

b} 	extraordinariamente, sempre que os interesses sociais I:1 exigirem. 

Art. 9!—  Sem prejuízo das demais atribuições legais, a Assembleia Geral terà competência exclusiva 

para deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia: 

qualquer alteração do Estatuto Social da Companhia; 

eleição ou destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administração e/ ou 

do Conselho Fisçal da Companhia, quando instalado: 

tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras e outros documentos previstos no artigo 133 da Lei rig $.404/76; 

tf) 	deliberar sobre a avaliaç,ão de bens com que o acionista concorrer para a formação do ca pita I 

social; 

e} 	aprovação de planos de opção de compra de ações de emissão da Companhia ou outros 

planos de incentivo; 

f) 	transformação, fusão, cisão ou incorporação da Companhia (ou de suas ações.) de ou por 

outra sociedade, observado a estabelecido no artigo 27 deste Estatuto Social e as limitações do 

Contrato de Concessão; 

aumento ou redução do capital social da Companhia e Emissão de novas ações, debêntures 

conversiveis em ações, bônus de subscrição ou quaisquer outros valores mobiliários que possam ser 

convertidos, permutados ou transformados em ações da Companhia, ou resultem ria emissão de 

ações em beneficio de seu titular, sem prejuízo do disposto no artigo 14, item "g", deste Estatuto 

Social; 

fixnão da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

da Companhia; 

deliberação sobre o destino do lucro líquido do exercício ou de periodos intermediárias, 

distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia, 5RPRO os 

dividendos obrigatórios previstos em lei ou neste Estatuto Social; 
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jJ 	autorização aos ad mi ni strado res da Companhia para declarar falência, promover dissolução 

e/ou liquidação, cessar estado de liquidação, ajuizar pedido de recuperação judicial ou de 

homologação de piano de recuperação est rajodleial; 

k) 	qualquer deliberação da Companhia com respeito á ina teria [estada no inciso V do artigo 135 

da Lei n2  5-404/75. 

Parágrafo Único - É vedado a qualquer acionista intervir em deliberação ern que possua ou 

represente interesse conflitante com o da tont pa n hia . Considerar-se-á abusivo o voto proferido por 

acionista em de.liberação em que possua ou represente Interesse conflitante com o da Companhia_ 

Administração 

Art. 10- A Companhia será administrada por tira Conselho de Administração e urna Diretoria corn 

os poderes conferidos em lei e por este Estatuto Social, dispensando-se a constituição de caução 

em garantia das suas respectivas gestbes. 

Pardiral0 FITIMeiro - A remuneração anual global da Administração Y0 rê fixada anualmente pela 

Assembleia Geral. 

Parágrafo Segundo -Os membros do Conselho de Administração e os Diretores tomarão posse nos 

termos da Lel ri" 6434176, e observarão os requisitos, impedimentos, deveres, obrigaçees 

respon sabilidad es contem pi ados na  rafe rld a Lei. 

Conselho de Adrninistraçãe 

Art.11 - 0 Conselho de Administração sera composto por no mínimo 3 trési e no máximo 6 (Selai' 

membros efetivos e seus respectivos suplentes, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral da 

Coniparihio, com mandato un ifica do de 2 (dois} anos, sendo permitida reeleição - 

Parágrafo Único- O Conselho de Administração elegerá, entre os seus membros, o Presidente do 

Conselho de Administraçãt,. devendo este ser substituído por seu suplente ern suas ausenci as ou 

impedimentos, bem corno no caso de vacância, sendo certo que o Presidente de Conselho de 

Administração não possuirá voto de qualidade. Na ausência ou impedimento temporário do 

Presidente e de seu suplente, o Presidente indicará, entre os demais membros do Conselho de 

Administração, quem o substituirá mediante representação na presidência do Conselho de 

Administração. 
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Substituições e Vacâncias de Cargos 

Art. n - No caso de vacar-ciar  será convocada a Assembleia Geral, dentro de 30 [trinta? dias, para 

eleger o titular que deverá cumprir o restante do mandato do substituído. 

Funcionamento do Conselho de Administração 

Art, 13 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, ao menos uma vez por 

trimestre, e, extraordinariamente, en1preqLre convocado na forma deste Estatuto Social. 

Parágrafo Primeiro - Ao final de cada ano, na última reunião do Conselho de Administração (que 

deverá ser realizada até o final do 	(quarta} trimestre), o Conselho de Administração definirá o 

calendário das reuniões do Conselho de Administração a serem realizadas ao longo do ano 

subsequente. 

Parágrafo segundo - As convocações para as reuniões do conelho de Administração sempre 

deverão ser feitas por escrito a cada membro do Conselho de Administração, com anteceOncia 

minima de 10 dez) dias em primeira convocação, por carta entregue a cada um das membros em 

mãos, mensagem eleltdnica (e-mail 0 ou carta registrada COM MIGA de recebimento. As 

convocações conterão, além da data, hora e local da reunião, as matérias da ordem da dia, 

dispensada a convocação nas reunides em que se verifique a presença da totalidade dos 

Conselheiros em exercida 

Parágrafo Terceiro- As reuniões do Conselho de Adm I nistração 3ero convocadas ord in a riamente 

por seu Presidente au seu respectivo suplente, e extraordinariamente por no min imo quaisquer 2 

{dois? outros membros do Conselho, e serão instaladas com quorum minimo da maioria de seus 

membros, admitida a representaao de qualquer Conselheiro ausente por seu suplente ou, na 

ausência deste, por qualquer membro ti tular ou suplente do Conselho de Administração presente à 

reuniào e indicado pelo Conselheiro efetivo ausente. 

Parágrafo Quarto - As reuniões do Conselho de Mi ministração poderão também ser realizadas por 

vídeo conte rância ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação dos 

membros presentes. 
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Parágrafo Quinto — As deliberações do Conselho de Administração se darão por rna latia dos votos 

dos presentes. 

Atribuições do Conselho de Administração 

Art. 14 —Sem prejuízo das demais matérias fixadas em lei e neste Estatuto Social, cabe ao Conselho 

de Administração: 

a) 	fixar a orientação geral dos nego( ios da Companhia 

b} 	eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, obsecrado o disposto 

neste Estatuto Social; 

c 	fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

Companhia. solicitar informações sabre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer 

outros atos; 

d 	convoca r Assembleia Geral quando julgar conveniente; 

e) 	manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria ao final de cada 

exercício social, bern corno propor à Assembleia Geral a distribuição do lucro líquido apurado e 

destinação de resultados e reservas: 

tj 	fixar os limites dentro dos quais os Diretores poderão, sem a prévia autorização do Conselho 

de Administração, celebrar atos e contratos ou assumir quaisquer obrigações pela Companhia; 

g/ 	deliberar sobre a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bánus de 

subscrição em casa de emissões dentro do limite de capital autorizado da Companhia, quando 

houver: 

autorizar, na forma permitida no Contrato de Concessão, alienação ou oneração de bens do 

ativo não circulante da Companhia; 

escolher e destituir os auditores independentes da Companhia; 

i) 	aprovar o Regimento de Funcionamento do Conselho de Administração; 

k) 	aprovar políticas de aplicação geral da Companhia; 

I) 	aprovara macroestrutura orga nizational da companhia; 

mj 	acompanhar o desempenho do Diretor Presidente e equipe na execução do Plano de 

Negócios da Companhia; 

n) 	fixar os limites dentro dos quais os Diretores poderão, sem a prévia autorização do Conselho 

de Administração, contratar empréstimos ou financiamentos, no país ou no exterior; 

o} 	propor á Assembleia Geral a contratação de empréstimos e/ou capitalização, quando 

efetuados através de emissão de valo re5 Mobiliários iwriversiVeiS em ações da companhia; 
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P/ 	deliberar sobre a a ssunção de obrigações em contra tos de financiamento e/ou empréstimos 

que im ponham restrições à distribuição de dividendos ou à disponibilidade de ações da Companhia; 

d) 	deliberar sobre a contratação de operações financeiras que contenham clausula prevendo 

vencimento antecipado da divida da Companhiaem caso de inadimpfernento de obrigação de 

terce Ir G5; 

ri 	aprovar a realização de investimentos em valor superior ao que vier a ser fixado pefo 

Conseiho de Administração corno competencla da Diretoria, em reunião especifica; 

aprovar a aquisição de bens e contratação de serviços de qualquer natureza fora do curso 
normal dos negócios da Companhia; 

ti 	aprovar alteração relevante nas pol Ricas contábeis e práticas de divulgação de informações 

da Companhia, exceto quando exigido por lei ou per-ris princípios contábeis geralmente aceitos no 

Brasil; e 

u) 	propor aumento de capital social á Assembleia Geral, quando conveniente. 

Diretoria Executiva 

Art. is — A Diretoria Executiva é composta por, no Mínimo, 2 {dois) e, no máximo, a (quatro) 

Diretores, acionistas ou não, com mandato de 2 (dois) anos, coincidindo com o mandato dos 

membros do Conselho de Administração, sendo permitida a reeleição, 

Paágratin Primeiro — A investidura na cargo de Diretor far-se á imediatamente após a assinatura 

do respectivo termo de posse, lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria 

Parágrafo Segundo — Ao final de seus mandatos os Diretores permanecerão cru seus cargos ate a 

posse dos novos Diretores. 

Parágrafo Terceiro — Em caso de vacancia definitiva de cargo da Diretoria, o substituto será eleito 

peio Conselho de Adinl nistração e exercerá mandato pelo tempo quê faltar ao diretor substituida. 

Funcionamento da Diretoria Executiva 

Art.16 — A Diretoria reunlr-se-a sempre que os interesses saciais o exigirem e suas reuniões serão 

presididas pelo Diretor Presidente. 
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ComPetencia da Diretoria e Representação 

Art. 17 — À Diretoria compete: 

elaborar e apresentar ao final de cada exercício Sticial as demonstrações financeiras, na 

Forma da Lei 0 6.404/76, instruidas com o parecer dos auditores independentes, para apreciação 

do Conserho de Administração e de Conselho Fiscal, se instalado, e aprovação pela Assembleia 

Geral; e 

a pratica de todos os atos necessarlos ao funcionamento da Companhia, exceto os que, por 

lei ou por este Estatuto, sejam atribuição de outros Orgãos. 

Art. 13 - Compete. ao Diretor Presidente, na condição de principal orientador e condutor das 

atividades ida Companhia; 

a) 	ropar ao Conselho de Adnilnkkrço a matroestrum ra orgarezacioinal d a Como an h la; 

bJ 	definir o âmbito de responsabilidade e coordenar a atu DOC dos Diretores na execução do 

Programa de Ação do Diretor Presidente para a Companhia, que deve inçiuir, dentre outros Itens, 

os objetivos e estratégias dÉ curto, médio e longo prazo e os orçamentas anuais e pruria n uals da 

Compan h ia, e acompan h ar a Sua execução; 

representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sem prejuízo do 

disposto no artigo 2D deste Estatuto; e 

convocar e presidir as reuniões da Diretoria. 

Art. 19- Compete ao Diretor de Relações com Investidores: 

representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no 
mercado de capitais em que os valores mobiliários de sua emissão forem admitidos á negociação; 

representar a companhia perante o público investidor prestando as informações 
necessárias; e 

manter atualizado o registra de companhia abatia da Companhia perante a CVM, tomando 
providências para o cumprimento da legisração e regulamentação aplicaveis ás companhial. abertas, 

Ari. 20 - Observado o que dispbe este Estatuto Social, a Diretoria tem puderes de representação 

ativa e passiva da Companhia, em juito ou fora dele, considerando-se a Companhia validamente 

o brigada: 

a) 	mediarote a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores; 

$is
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b} 	mediante a assinatura conjunta de um Diretor e um procurador; ou 

mediante a assinatura de dois procuradores, rios limites dos poderes que lhes forem 

conferidos, na forma prevista no paágrafo segundo deste artigo_ 

Parágrafo Primeiro — Ë Facultado á Companhia nomear procuradores, devendo o instrumento 

respectivo 5.er assinado Por 2 {dois membros da Diretoria, 

Parágrafo Segundo — As procurações deverão conter poderes especificas e, com exceção dapuelas 

outorgadas a advogados para representaçáo da Companhia errl processos judiciais ou 

administrativos, terão prazo de validade limitado a, no máximo. 1 (um) ano, sendo vedado o 

substabelecimento total ou parcial. 

Conselho Fiscal 

Art. 21. — O Conselho Fiscal da COMpialtlilla funcionará em modo no permanente e, nos exercidos 

EOC ia is em que for Instalado, será composto por 4 (quatro membros efetivos e igual número de 

suplentes com as atribuições, competência e rernune ração previstos em lei, com mandato de 2 (um) 

ano, admitida a reeleição. 

Exercklo Social, lucros e Dividendos 

Art. 22 —O exercício social ter a inicio cri 12  tprimeiroi de janeiro e terminara em 31 (trinta e um) 

de dezembro de cada ano, findo o qual será elaborado o balanço anual e as demonstrações 

financeiras eidgidas em lei. As demonstrações financeiras anuais da Companhia serão 

obrigatoriamente au ditadas por auditores independentes registradas junta à Comissão de Valores 

Mobil lados. 

Art. 23 — Do resultado do exercido, após as deduções dos prejuitos acumulados e das provisões 

para a Imposto de Flenda, serão deduzidas, observados os limites retais, as participações dos 

administradores e empregados cia Companhia, se e quando deliberado pela Assembleia Geral, nos 

limites e formas previstos em lei. 
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Art. 24-O  saldo, após deduzidas as eventuais partici paçães no resultado, configurara o lucro liquido 

do exercício que terá as seguintes destinações: 

a) 	5% (cinco Por cento) para constitUin0 de reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por 

cento) do capital social; 

bJ 	pagamento de dividendas anuais obrigatórios de, na minima 25% (vinte e cinco por cento) 

tio lucro líquido do êxerCiCiO; e 

e) 	a Assembleia Geral decidirá o destino remanescente do lucra liquido do exercido, nos 

termos da lel. 

Parágrafo Chato - 06 dividendos e os juros sobre capital próprio atribuidos aos acionistas não 

renderão Juros e, se não reclamados após 03 (trés) anos a contar da data do inicio de pagamento 

de cada dividendo ou Juros sobre a capital próprio, prescreverão em favor da Companhia. 

Art, 25-A Companhia poli era levantar ba lanços semestrais ou em menor periodicidade, e com base 

neles decidir sobre o paga mento de dividendos intermediários. 

Cessão e Transferenda de Ações 

Art. 26 - Respeitada o previsto ri  Contrato de Concessão, a cessão e transferência de açbes da 

Companhia por seus acionistas, a qualquer título, deverá observara Lel 6,404/76. 

Autorização da Al1 /4117 

Art. 27 - Os atos que por exigência do Contrato de Concessão necessitem de anuência prévia ou 

COMunicação posterior à ANTT somente poderão ser praticados pela Companhia ou por seus 

acionistas após o devido cumpri mento da específica disposição, 

Liquidack, 

Art. 28 - A Companhia entrará cru liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia 

Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no periodo da 

lig u id ação, fixando-lhes a remuneração. 
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Art. 29 - Todo conflito ou controvérsia decorrente da interpretação das dispasipes deste Est aturo 

Social, bem como as divergências entre acionistas e entre estes e a Companhia, decorrentes da 

relação de sociedade, deverão ser solucionadas por meio de arbitragem, ria forma da Lel ri(' 9.307, 

de 23 de setembro de 1996, conforme alterada r.L.É.. de Arbitrageml, e do disposto no §32  do artigo 

109 da Lei ri? 6,404/76, In ditando-se o Centro de Arbitragem e Mediação da Camara de Comércio 

Brasil - Canadá {Nono corno entidade arbitrai observando-se o seu regulamento vigente na data 

do pedido de instauração da arbitragem. A arbitragem será realizada na Cidade de São Paulo, na 

brigue portuguesa, e os árbitros indicados deverão ter experiência especifica na matéria sob 

discussão, ainda que não sejam integrantes da Cã mara de Arbitragem escolhida, 

Parágrafo Primeiro - D tribunal arbitrai ('Tribunal  Arbitrar') será constitu ido por 03 (três) árbitros, 

sendo 01 lurn) deles indicado pelo acionista a pedido de quem a arbitragem foi instaurada, outro 

indicado pelo acionista em face de quem a arbitragem foi instaurada e o terceiro, que seita o 

presidente do Tribunal Arbitrar, indicado pelos 02 (dois) 'árbitros escolhidos pelas partes. Caso estes 

não cheguem a um consenso quanto ao terceiro arbitro, caberá ao Presidente da Cámara de 

Arbitragem norneá-lo. 

Parágrafo Segundo- Alem dos impedimentos previstos no Regulamento de Arbitragem, nenhum 

árbitro designado de acordo Com esta cláusula compromissária poderá ser funcionário, 

representante ou ex-funcionário de qualquer das partes ou de qualquer pessoa a ela ligada direta 

ou indiretamente, ou de proprietário de uma das partes ou de alguma pessoa a ele ligada direta ou 

indiretamente, 

Parágrafo Terceiro - A decisão arbitrai será definitiva, irrecorrivel e vinculará as partes, .seus 

sucessores e cessionarMs, que se comprometem a curnpri-ia espontaneamente e renunciam 

expressamente a qualquer forma de recurso, ressalvado o pedido de correção de erro material ou 

de esclarecimento de obscuridade. dúvida, contradição ou omissão da sentença arbitrai, conforme 

previsto no artigo 30 da Lei de Arbitragem, ressalvando-se, ainda, o exercicio de boa-fé da ação de 

nulidade estabelecida no artigo 33 da lei de Arbitragem. Se necessária, a execução da decisãci 

arbitrai poder se dar em qualquer juízo que tenha jurisdição ou que tenha competência sobre as 

partes e seus bens. 

Parágrafo Quarto —A Parte que, sei-ri respaldo juridico, frustrar Oil impedira instauração do Tribunal 

Arbitrai, seja por não adotar as providências necessárias dentro do prazo devido, seja por forçar a 
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outra parte a adotar as medidas previstas no artigo 79 da Lei de Arbitragem, ou, ainda, por não 

cumprir todos os termos da sentença arbitra I, arcara com a multa não compensatória equivalente 

a RS 50.000,00 (cinquenta mi! reais} por dia de atraso, aplicável, conforme o caso, a partir (a) da 

data em que o Trihunal 	ral deveria ter sido instaurado; ou, ainda, (bj da data designada para 

cumprimento dos disposições da sentença arbitra!, sem prejuízo dás determinações e penalidades 

constantes de ta! sentença. As Partes reconhecem que a multa ore prevista não Sera aplicável nas 
hipóteses previstas no Parágrafo Sexta. 

Parágrafo Quinto —Os custos, despesas e honorários incorridos como procedimento arbitrai serão 

rateados entre as Partes em proporções iguais, até a decisão final sobre a controvérsia a ser 

proferida pela arriara de Arbitragem. Proferida a decisão final, a parte vencida deverá ressarcir 

todos os custos, despesas e honorários Incorridos pela outra parte, atualizados monetariamente 

COM base na variação acumulada do IGP-tvlinV, calculado pró itrta die para o período 

compreendido entre a data ern que os referidos custos, despesas e honorários tiverem sido 

incorridos pela TI arte Vencedora e a data em que o ressarcimento for efetivamente realizado e ai mia, 

se Foro caso, acrescidos de juros de 1% {urn por cento) ao mês, Calculados pra ror() dies entre a data 

da divulgação do laudo arbitrei e a data em que o ressarcimento for efetivamente realizado_ Caso a 

vitória de uma parte seja pardal, ambas arcarão com os custos, despesas e nonorarios incorridos, 

na proporção de sua derrota, conforme decidido na sentença arbitrai. 

Parágrafo Sexto — Não obstante o disposto neste artigo, as Partes elegem o foro central da capital 

do Estado de São Paulo como competente para proposição de medidas Judicieis que visam á {a) 

execução de obrigações que comportem, desde logo, execução ¡udicial; {b} obtenção de medidas 

coercitivas ou procedimentos acautetatorlos de natureza preventiva, provisória ou permanente, 

como garantia ao procedimento arbitrai a ser iniciado ou la em curso entre as Partes eitou para 

garantir a existência e a eficácia do procedimento arbitrai; ou {c) obtenção de medidas de caráter 

manda mental e de execução especifica, sendo certo que, atingida a providência in a n dementai ou 

de execução especifica perseguida, restituir-se-a ao Tribunal Arbitrai a ser constituldo ou ja 

constituido, conforme o caso, a plena e exclusiva competência para decidir acerca de toda e 

qualquer questão, seja de procedimento ou de mérito, que tenha dado ensejo ao pleito 

inandamental ou de execução especifica, suspendendo-se o respedivo procedimento judicial até 

derisão do Tribuna? Arbitrai, parcial ou final, a respeito. O ajuizamento de qualquer medida nos 

termos previstos nesta Cláusula não importa em renúncia à cláusula to mpromissóri a ou aos limites 

da Jurisdição do Tribunal Arbitrai, 
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Disposições Finais 

Art- O - A Companhia observara integralmente os terrno.s do Edital e do Contrato de Concessão 

firmado com a ANTT. Havendo aiguma contradição entre os termos do Edital, do Contrata de 

Concessão ou qualquer de seus anexos com os termos deste Estatuto Social ou de eventual Acordo 

d E Acionista que venha a ser Fun ado,, prevalecerão os termos do Edital, do Contrato de Concessão 

Ou qualquer de seus anexa . sobre os termos deste Estatuto Social ou de eventual Acordo de 

Acionista a que venha a ser firmado. 

Ari. 31 - A Companhia observará os eventuais Acordos de Acionistas, que venham a ser firmados 

teso haja a admissão de acionistas na Companhia, arquivados em sua sede, para os fies do artigo 

11.8 da Là ne 6.404/76, conforme alterada, em todos os seus termos e dispositivos. 

Art. 11- Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pelas disposicties contidas na Lei 

n2  6.404/76, conforme alterada, e demais disposições Jegais e regulamentares que lhes forem 

aplicave is. 

• 

O
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Certiéica o ReglGtra Cfil ovo3no L6 aub n° 20160164399 
Prvioculo: 16AI II b929-9 de a 141:13,2i1 e fi 
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Taj TRIBUNAL DE CONT./.1S DA UNIÃO 

PEDIDO DE VISTA OU CÓPIA 

PROCESSO: 034.032/2017-7 

(assinatura) 

cavoit,L124-K  Brasília, 24/01/2019 

Exmo. Senhor Ministro Bruno Dantas 

Nome do Solicitante: 

Caroline de Lima Rodrigues, OAB/DF n° 56.309, CPF n° 013.791.851-81, Telefone: (61) 3201-
5000, e-mail: ana.mattosQpiquetadv.br   

     

Representante de Concessionária Rota do Oeste S.A. 

Requer: 

Cópia integral do processo. 

7  Vista eletrônica dos autos processuais. 

Termos em que pede e espera deferimento. 

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO 

Autorizo, conforme art. 163 e 164 do RI (e/ou portaria delegativa). 

Em 	/ 	/ 	 

(Autoridade Competente) 

Localização da Procuração: Anexo: 

 

, Fl. 	 ou Peça n° 

 

  

  

     

TERMO DE VISTA OU RECEBIMENTO DE CÓPIAS 

Atesto que obtive a vista ou recebi as cópias solicitadas. 

	/ 	/ 	 
(local) 	 (assinatura) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60891644.
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RECEBEMOS 

PI( UET 
MAGALDI 
GUEDES 
ADVOGADOS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR, BRUNO DANTAS, 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

TC n° 034.032/2017-7 

Oficio 0005/2019-TCU/SeinfraRodoviaAeroporto de 03/01/2019 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (doravante denominada 

"CRO" ou Concessionária") já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seus 

advogados, vem, respeitosamente, requerer a prorrogação do prazo incialmente 

concedido para apresentação de esclarecimentos, por mais 30 (trinta) dias, bem como 

cópia integral do processo. 

Deveras, a complexidade da matéria em debate demanda prazo maior para 

aporte dos esclarecimentos requerido, colaborando-se, assim, para a apresentação da 

maior quantidade possível de informações a essa Egrégia Corte. 

Pede deferimento. 

Brasília, 24 de janeiro de 2019. 

dava ti,— 

CAROLINE DE LIMA RODRIGUES 

OAB/DF 56.309 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) 

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRodoviaAviação 

TC- 034.032/2017-7 

Natureza: Representação 

Unidade Jurisdicionada: Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), vinculada ao Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil 

Proposta: prorrogação de prazo 

 

DESPACHO 

 

Trata-se de expediente encaminhado ao Tribunal, pela Sra. Caroline de Lima 

Rodrigues, OAB/DF 56.3019, representante legal da Concessionária Rota do Oeste S.A.,em que  

solicita prorrogação de prazo para atendimento aos termos dos Ofícios desta Secretaria, na forma 

abaixo: 

 

N° de Ofício TCU 

SeinfraRodoviaAviação 
Interessado 

 

Peça 

 

Tipo 

 

Prazo inicial 
Prazo solicitado para a 

prorrogação 

005/2019 
Concessionária 

Rota do Oeste 

 

22 
Oitiva 15 dias 30 dias 

 

Considerando os termos da delegação de competência conforme art. 1º, inciso IV, da 

Portaria-MIN-BD nº 1, de 22 de agosto de 2014, o art. 3º, inciso III, da Portaria 

SeinfraRodoviaAeroporto nº 2, de 2 de março de 2017, e as alegações apresentadas pelos 

requerentes sobre a complexidade da matéria; 

Fica autorizada, com a anuência do Diretor, a prorrogação por mais 30 dias, 

para atendimento aos termos dos referidos ofícios, a contar do dia seguinte ao término do prazo 

inicialmente concedido, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em atendimento ao Memorando-Circular nº40/2015-Segecex, não será expedida 

comunicação ao solicitante. 

 

TCU/SeinfraRodoviaAviação, em 25 de janeiro de 2019. 
 

Assinado eletronicamente 

Luís Carlos Alves dos Santos 

Chefe do S.A  

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60896871.



TC n° 027.559/2018-1—' 
TC n° 027.558/2018-5- 
TC n° 027.963/2018-7 -- 
TC n°026.071/2017-7 — 
TC n°012.500/2018-6 — 111 

Sefip 

1. TC n° 039.780/2018-0 

Seccor 

1. TC n° 010.348/2018-2 — 

TRIBUNAL DE COUTAS DA UNIA0 
Serviço cke ProuclIo e Prado* Gráfica 

DOCUMENTO EM DESACORDO COM A 
PORTARIA-TCU 3092009 

Ciente.  ernSQ.jPad /2013.2_. 

e PC / OAB 

TR1S1,94.1. DE coffrn DA IMMO 
Prol:tule. e PrOdti,t4C, 

SERIMT 

 

AGENCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

 

     

     

Auditoria Interna 
SCES Sul — Lote 10— Trecho 03 

Projeto Orla— Polo 08—Bloco C— 30  andar — Brasilia/DF 
Fone: (61)3410-1249 / e-mail: audit@antt.gov.br  

JN 209 

 

RECESEMOS  

 

AUTORIZAÇÃO 

   

Considerando as competências e atribuições contidas nos artigos 47 a 

52 do Regimento Interno desta Agência, aprovada pela Resolução ANTT n° 3000, de 28 

de janeiro de 2009, publicada no DOU de 18 de fevereiro de 2009, autorizo PAULO 

SERGIO BEZERRA DOS SANTOS, matricula SIAPE n° 1513293, Carteira de 

Identidade n° 1623251-SSP/DF, CPF n°010863727-19, servidor efetivo desta Agência, a 

solicitar vista eletrônica dos seguintes processos: 

SeinfraRodoviaAviação 

 TC n° 002.469/2018-9 — 
 TC n°010.680/2018-7 — 
 TC n° 012.522/2018-0 — 
 TC n° 029.001/2017-0 — 

 TC n°033.971/2018-8-- 

 TC n°028.835/2016-6 
 TC n° 030.142/2018-0- 
 TC n° 034.032/2017-7 — 

SeinfraPortoFerrovia 

71/  /1/d7  007-11(.0c-i e /9X1 offte tcsi76/ -  c/cocioltri ar7,2-9/ 
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60918249.



SgeLeg 

TC n°040.083/2018-7 
TC n°026.095/2017-3 — 

TC n° 023.148/2018-7 --"" 
TC n° 024.820/2018-0 —• 

1. 	TC n° 019.558/2018-0 — 

Brasília,  30  de  frrni.01,91  	de 2019. 

CIDMAURO UM 
Auditor-Chefe 

Portaria n°495, de 30.11.2018 
DOU em 3.12.2018 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60918249.
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2 9  jAN 2319 

Auditoria Interna 
SCES Sul - Lote 10 - Trecho 03 

Projeto Orla - Pólo 8 - Bloco C - r Andar - Brasília/DE 
	RECEBEMOS  

Fone: 3410-1254 / e-mail: ana.bessa@antt.gov.br  

AUTORIZAÇÃO 

 

II 
000606 
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1782 

 

     

     

Considerando as competências e atribuições contidas nos artigos 47 e 52 do 
Regimento Interno desta Agência, aprovadas pela Resolução ANTT n° 3000, de 28 de 
janeiro de 2009, publicadas no DOU de 18 de fevereiro de 2009, autorizo a Ana 
Cristina Lopes Campeio de Miranda Bessa, Carteira de Identidade n° 2.507.911-
SSP/DF e CPF n° 018.588.031-28, funcionária desta Agência, a solicitar vistas e 
requerer cópias de peças do TC n°   034. O  3.2-/ .20 1"4-  - 7- 

Brasília-DF,   a9   de   .i.enteiho  	de 20  j9   . 

(CIDWURO L1M • 
Auditor Chefe 

Portaria n° 495, de 30.11.2018, DOU em 03.12.2018 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60906481.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. seção 2 	 ISSN 1677-7050 	NO 231, segunda-feira, 3 de dezembro de 2018 

Conceder aposentadoria voluntária com proventos Integrais a servidora MARTA 
DE FARIA GRANGEIRO DA SILVA, Matricula SIAPE na 1365981, com fundamento no artigo 3' 
da Emenda Constitucional ng 47, de 05 de Julho de 2005, na cargo de Agente 
Administrativo, Nível intermediário, Código 481/004. Classe S, Padrão III (1111, do Quadro 
Perna norte deste Ministério (Processo SEI ng -50000.040719/20113-991, 

ROBSON DE SOUZA ANDRADE 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

PORTARIAS DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENDA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAL, no 
uso das atribuições que lhe conferem asans. 16 da Lei no 11.182, de 27 de setembro de 
2005, e 35, inciso II, do Anexo Ido Decrete 'se  5731, de 20 de março de 2006, tendo em 
vista o Regimento Interno aprovado pela Resolução no 381, de 14 de junho de 2016. 
considerando o que consta do processo na 00052-041633/2018-40, resolve: 

Eig 3615 - Exonerar FERNANDO MAEDA DA SILVA, matricula SIAPE ng 1249949, do Cargo 
Comissionado Técnico, código CCT IV, da Ouvidoria desta Agência, em Brasília (DF). 

Ne 3.516 - Nomear EMVELTON DA SILVA SANTOS, matrícula SIAPE na  15110452, para exercer 
Carga Comissionado Técnico, código Ca IV, na Ouvidoria desta Agência, em BrasEla 

(DEI. 

JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 

PORTARIA Na 437, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

A DIRETORIA DA AGENCIA NAOONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANUO, 
no uso da competência que lhe confere o inciso XXIV do art. 19 do Regimento Interno e 
tendo em vista o deliberado por ocasião de sua 45311  Reunião Ordinária, realizada em 29 
de novembro de 2018, resolve: 

Art. 19 Delegar, por prazo indeterminado, para Maior agilidade processual, 
competência ao Superintendente de Outorgas desta Agência para emissão da declaração 
Técnica de que trata a Inciso V do art 5g, combinada com o aro. 69 da Portaria na 517, de 
05/10/2015 do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA, bem como 
aquela relativa ao inciso V do art 5° da Portaria na 512, de 27/09/2015 do MAPA. 

Art. 22  Esta panaria entrará em vigor na data desvia publicação no Diário 
Oficial da União DOU, 

MÁRIO POVIA 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

PORTARIA N. 491, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTE, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovada pela Resolução ng 5810. de 03 de maio de 2018, publicada no DOU de lodo 
maio de 2013,0 tendo em vista o disposto da inciso II, douro, 9a, da Lei na 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolvei 

Art. 19 Nomear RAIMUNDO JUARE2 NETO, matrícula SIAPE ne 1142332, para 
exercer a Cargo Comissionado Técnico, Código CO' V, desta Agência. 

An. 20  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS L080 

PORTARIA Ne 492, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NAOONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANE3, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução no 5.810. de 03 de maio de 2018, publicada no DOU de 10 de 
maio de 2010.0 tendo em vista o disposto do inciso II, do art. 95 da Lei na 8.112, deu 
de dezembro de 1990, resolvei 

Art. 1* Nomear MELISSA DOMINGUES DE FRANÇA, CPF 00 015.852261-46, para 
exercer a Cargo Comissionado de Gerência Executiva, Código COE IV, desta Agência. 

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de soa publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA Na 493, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NAOONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
Atra, Sutstituto, no uso das atribuições que lhe confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução na 5.810, de 03 de maio de 2018, publicada no DOU de 10 de 
maio de 2018, e tendo em vista o disposto do inciso 5, do art. 9., da Lei te 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve: 

Art. le Nomear JOÃO W12 NORONHA DA JORNADA, matricula S1APE na 
1244897, para exercer o Cargo Comissionado de Gerência Executiva, Código CGE IV, desta 
Agência, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa. 

Art 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE MG LOBO 

PORTARIA Ng 494, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NAOONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTT, Substituto. no uso das atribuições que lhe confere na art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução no 5.810. de 03 de mato de 2018, publicada no DOU de jade 
meio de 1018, e tenda em vista o disposto do incise II, do art. 99, da Lei ne 8.112, dê 11 
de dezembro de 1990, resolve: 

Art. 1g Nomear EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO, matricula SIAPE na 
1220074, para exercer o Cargo Comissionado de Gerência Executiva, Código COE IV, desta 
Agência, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa. 

Art. 29  Esta Portaria entra em viger na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA Na 495, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NAOONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
AUTO', Substituto, no uso das atrlimlçaes que lhe confere no aro. 12 do Regimento 
Interno aprovado pela Resolução na 5,810, de 03 de maio de 2018, publicada no DOU 

de AO de maio de 2018, e tendo em vista o disposto do Inciso II, do aro. 90, da Lei 
ng 3712. de 11 de detem bro de 1990, resolver 

Art 19 Nomear ODMAURO LIMA, matricula SIAPE na 6002209, para exercer 
Cargo Comissionado de Chefe da Auditoria Interna, Código COE II, desta Agéncla, 

ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa. 
Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO  

PORTARIA 619  495. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR.GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTToSvbstituto, no uso das atribuiçems que lhe confere no aro. 12 da Regimento Interno 
aprovado pela Resolução na 5810. de 03 de maio de 2018, publicada na DOU de 10 de 
maio de 2018, e tendo em vista o disposto do inciso 1. do aro, 55. da Lei ng 8.112. de 11 
de dezembro de 1990, resolver 

Art. 19 Exonerar .10ABE EDER DE MORAIS CUNHA, matricula SIAPE no 1510627, 
do Cargo Comissionado de Gerência Executiva, Código CGE IV, desta Agencia 

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA Ne 497, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR.GERAL DA AGENDA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 
AM, Substituto, no uso dos atribuições que the confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução na  5.1310, de 03 de maio de 2018, publicada no DOU de 10 de 
maio de 2018. e tendo em vista o disposto na Portaria PRG no 001 de 15 de maio de 2018, 
resolve: 

Art. 10 Dispensar 'CABE SOER DE MORAIS CUNHA, matricula SIAPE n9 1510617, 
da função de Chefe de Gabinete do Precurador-Geral, no âmbito da Procuradoria Federal. 
Junto à tourr. 

Art. 20 Revogar o "inciso 1" do art. 10 da Portaria na 208, de 17 de maio de 
2018. 

Art. Se Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA Ne 493, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NAOONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTT, Substituto, no uso das atdbuições que lhe confere rosa, 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução na 57310, de 03 de maio de 2018. publicada no DOU de 10 de 
maio de 2015 e tendo em vista a disposto no art. 38 da Lei rtt 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. resolver 

Art. 19 Dispensar a Procurador-Federal EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO, 
matricula SIAPE n9 1220074, do encargo de substituto eventual do Subprocurador-Geral de 
Contencioso e Assuntos Estratégicas, da Procuradoria Federal, junto à ANTT. 

Art. 20 Designar o Procurador-Federal RAIMUNDO JUAREZ NETO, matricula 
SIAPE na 1142332, para exercer o encargo de substituto eventual do Subprocurador-Geral 
de Contenciosa e Assuntos Estratégicos, da Procuradoria Federal, Junto à ANTT, durante os 
afastamentos ou impedirneMos regulamentares do titular. sem orehnzo das respectivas 
atribulçaes. 

An. 3g Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA N. 499, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENOA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
EiNET, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução na 5.810, de 03 de maio de 2013, publicada no DOU de 10 de 
maio de 2018, e tenda em vista o disposto na Portaria PRG 00 001 de 15 de mago de 2018, 
resolve: 

Art. la Dispensar o Procurador-federal MILTON CARVALHO GOMES, matricula 
SIAPE ri° 15540E4, da função de Subprocurador-Geral de Contencioso e Assuntas 
Estratégicos, no Embito da Procuradoria Federal, Junto à ANTT, a partir de 3/ de agosto de 
2018. 

Art, 29 Designar o Procurador-Federal EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO, 
matricula SIAPE n° 1220074, para exercer a função de Subprocurador-Geral de Contencioso 
e Assuntos Estratégicos, no âmbito da Procuradoria Federai, junto à ARIT. 

Art, 39  Esta Portada entra em vigor na dam deita publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS LOBO 

PORTARIA Ng 500, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 
ANTE, Substituto, no uso das atribuições Que Me confere no art. 12 do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução no 5,810, de 03 de maio de 2018. publicada no (JOU de 10 de 
maio de 2010,e tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei na 3.1.12, de 11 de dezembro 
de 1990. resolve: 

An. te Dispensar o Procurador-Federal EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO, 
matricula SIAPE na 1220074, da função de Coordenador de Contencioso Judicial e 
Prevenção de litigios, da Subprocuradoria-Geral de Contencioso e Assuntos Estratégicos, 
no âmbito da Procuradoria Federal, Junto à ANTT. 

Art, 2. Designar o Procurador-Federal RAIMUNDO JUAREZ NETO, matncula 
SIAPE no 1142332, para exercer a função de Coordenador de Contencioso Judicial e 
Prevenção de Litígios, da Subprocuradoria•Geral de Contencioso e Assuntos Estratégicos. 
no âmbito da Procuradoria Federal, junto à ANTT. 

Art, 59  E004 Portada entra em vigor na data de sua Publicação. 

SÉRGIO DE ASSIS 1050 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES 

PORTARIA Ne 6.200, DE 28 DE NOVEMBRO DE 21118 

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE iNFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES • DNIT, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 178 do Regimento 
Interno aprovado peia Resolução/CA ng 25, de 05/05/2016, publicada no DOU de 
12/05/2016, e tendo em vista o constante no processo na 50600.024333/2013-71, 
resolver 

Art. 19 Delegar Competência Plena e as Responsabilidades Decorrentes ao 
servidor ANDRÉ FRANÇA GONÇALVES, Técnico Admirilstratrvo, matriculas [MIT ng 4543.8 e 
SIAPE n. 2060745, como representante do Diretor-Geral do Departamento NaCierRai de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT, órgão Executivo Rodoviário da União, para exercer as 
cdribulçaes de Autoridade de 'frémito, relativas às competências elencadas no Código de 
Transito Brasileiro, 

Art, 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ DA SILVA TIAGO 

PORTARIAS DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE 1NFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições que lhe conferem o aro, 178 do Regimento 
Interno aprovado pela Resolução/CA na 26, de 05/05/2016, publicada no DOU de 
12/05/2016, e a Portaria/MT ne 698, de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/17/2016. 
resolvei 

Ne 6.209 - Art. la Dispensar o servidor SÉRGIO ROMERD BEZERRA SAMPAIO, Analista em 
tnfraestrutura de Transportes. matricula DNIT na 4985-9, CPF ng 776.862.921-34, dos 
encargos de substituto eventual de Chefe do Serviço da Unidade Local. cddlgo FCPE 
101.1, de Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso do Sul desta 
Autarquia, 

ra 
,pll.aov.e mi 

g, ',cimeiro 
t,, 	 1, peio Salga Oszflouu.ffisconoss 

ocninw.rue asueaos crwinimemenwine Moes 5.5557 ir ',panem %p 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60906481.
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@ REQUERIMENTO DE VISTA E CÓPIA Processo
TC-034.032/2017-7-

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO-RELATOR,

Nome: ANA CRISTINA LOPES CAMPELO DE MIRANDA BESSA

CPF: 018.588.031-28, endereço/tel._---""3;....Lt_l0_- _1_.2---""S;....~...•.... _

( ) Parte arrolada nos autos.
( x) Procurador/representante legal de: ANTT
solicita, com fundamento no art. 163 do Regimento Interno do TCU:
( ) vista dos citados autos
(x ) cópia dos autos em referência, peças: Despacho de autoridade - Peça 57

Termos em que pede e espera deferimento.
Brasília, / /

PARA USO INTERNO DA SECRETARIA

Procuração/S ubstabelecimento às peças:

Autorizo, nos termos do art. 164 do RITCU e em conformidade com a subdelegação de
competência constante da Portaria 2/2017 -SeinfraRodoviaAeroporto.

(x ) Dispensado recolhimento do valor das cópias,
com base no art. 2°, Parágrafo Único, da
Portaria- TCU 234, de 29/6/2009.

SNSeinfraRodoviaA viação, em) 4 1 I L /Wj~~~--~-=
( ) Foi comprovado o recolhimento dos custos
das cópias mediante Guia de Recolhimento de
Receitas da União - GRU.

'.•..
TERMO DE RECEBIMENTO, SIGILO E RESPONSABILIDADE

Eu ANA CRISTINA LOPES CAMPELO DE MIRANDA BESSA CPF: 018.588.031-28
OAB n° Telefone(s) ( ) _

Endereço SCES Sul, It 10, trecho 3, Projeto Orla Pólo 8, bl C, 38 andar
( ) Parte arrolada nos autos
(x) Procurador(a)/Representante Legal de:ANTI
(X) Peça(s): INTEGRAL

Declaro que obtive vista dos autos e/ou as cópias supramencionadas.
O responsável fica ciente de que é proibida a divulgação ou reprodução, por qualquer meio, no

todo ou em parte, das informações e documentos ora disponibilizados, em razão do grau de
confidencialidade, nos termos dos art. 5°, 6° e ]O da Resolução- TCU 229, de 11 de novembro de 2009*,
c/c a Resolução-TCU 217, de 15 de outubro de 2008*, que dispõe sobre a Política Corporativa de
Segurança da Informação do TCU (PCSI/TCU).
Fica ciente ainda de que o descumprimento, por ação ou omissão, das regras e condições constantes

deste termo sujeita o responsável às sanções cabíveis na forma da lei.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60909568.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Serviço de Protocolo e Produção G 

DOCUMENTO EM DESACORDO COM A 
PORTARIA-TCU 305/2909. 

Ciente, em   jr,   /02 /201   5?  

Assinatura e RG / OAB 

a 

ÁS 
AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES 

Auditoria Interna 
SCES Sul — Lote 10 — Trecho 03 

Projeto Orla — Polo 08— Bloco C —3° andar— Brasilia/DF 
Fone: (61) 3410-1249 / e-mail: auditei antlgov.br  

IRITGESEMOSI ;--„.,--1-- 

AUTORIZAÇÃO 

Considerando as competências e atribuições contidas nos artigos 47 a 

52 do Regimento Interno desta Agência, aprovada pela Resolução ANTT n° 3000, de 28 

de janeiro de 2009, publicada no DOU de 18 de fevereiro de 2009, autorizo a Srta. Leilane 

Morais Alcântara, matrícula SIAPE n° 1511396, Carteira de Identidade n° 2.365.839-

SSP/DF, CPF n° 009.815.611-01, servidora efetiva desta Agência, a solicitar vista 

eletrônica  dos seguintes processos: 

SeinfraRodoviaAviação 
 023.240/2015-6 
 034.032/2017-7 
 033.971/2018-8 
 001.530/2019-4 

M 8111  
O O O 6 O 8 638025 

Brasília, 	de  	itItetticito  

 

de 2019. 

  

CIDMAURO LIMA 
Auditor-Chefe 

Portaria n° 495, de 30.11.2018 
DOU em 3.12.2018 

Ir f71.CLiNki. 	Cel!;7; riti 1-7P/71  

.::fFRO1 

1 
FEV 21)19 

0C- /tlia—o.  PO-r!,70ti  pe.  ktrado offrFeli 4 C-40(1/72"77i dotyma 
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61002975.
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61002975.
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SeinfraRodoviaAviação 

 TC n°034.032/2017-7 
 TC n°033.971/2018-8 
 TC n°001.530/2019-4 

ikAAMIT 
AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES 

Auditoria Interna 
SCES Sul - Lote 10- Trecho 03 

Projeto Orla-Polo 08- Bloco C _30  andar - Brasília/DF 
Fone: (61)3410-1249 / e-mail: audit@antlgov.br  

AUTORIZAÇÃO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA LIAM 
serviço ibe Prelado 1 Predurrge 

~II  •  use 

Frit 21114 

0-3 

RECEBEMOS 

Considerando as competências e atribuições contidas nos artigos 47 a 

52 do Regimento Interno desta Agência, aprovada pela Resolução ANTT n° 3000, de 28 

de janeiro de 2009, publicada no DOU de 18 de fevereiro de 2009, autorizo a Sra. Débora 

Goelzer Fraga, matrícula SIAPE n° 2326950, Carteira de Identidade n° 3.587.036-

SSP/DF, CPF n° 823.470.851-15, servidora desta Agência, a solicitar vista eletrônica dos 

seguintes processos: 

Brasília, 13 de fevereiro de 2019. 

CIDMAURO A 
Auditor-C efe 

Portaria n° 495, de 30.11.2018 
DOU em 3.12.2018 

TRIBUNAL DE CONTAS DA uiiiiat 
Serviço de Protocoio e Produção Gráfica 

DOCTMENTO EM DESACORDO COM A 
PORTARIA-TCU N° 305/2009. 

Ciente em .1  5 / O 42- /201 

	 er-a-l-st"  t.p) 	Lrya 1 /4r,  ustatvesk-k_ LÁ)LCI-krrm1/48/4.9 6 / 01k8 
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61002921.



ÁtikAN1T 
AGENCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES 

r--- Identidade 

Funcional 
i 

Nome: DEBORA GOELZER FRAGA 
Matricula: 2326950 

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 

MAÇA° 
Pai: JORGE DA NOBREGA RUGA 

‘, Mãe: MARINA GOF: 7FR  FRAGA 	
) CPF 	  

823.470.851-15 	) r 	3587036- SSP/OF 	i 	10/02/2014 
,- 	 ‘ Nacionalidade: BRASILEIRA 

Naturalidade: BRASII1A/DF 

Cama: SEM *CUL° 
___. 

Ao portador desta deverão ser prestadas todas as facilidades necessárias ao 
desempenholle sua função, na forma da legislação vigente. 

_. 
is!' • ny do 	dor 	 JORGE 11321:CIDO BASTOS 

Diretor-Gerai 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61002921.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR, BRUNO DANTAS, 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

--"---. 
n1411;',A1. DE Cetni 0:.Uhl:k0 
I Zriin;) ?" Pr.-?..,:siti e  

di:El.? - nPRDT 
.meneramme• 

01 MAR 2019 

TC n° 034.032/2017-7 
	 .. 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (doravante denominada 

"CRO" e/ou simplesmente "CONCESSIONÁRIA") devidamente qualificada nos autos 

do processo em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, nos termos que passa a expor. 

I — A TEMPESTIVIDADE 	 i 	II 
O O O O 6 O 6 23 044 

O Ofício 0005/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação, endereçado à 

Concessionária Rota do Oeste, determinou o pronunciamento da Concessionária acerca 

dos indícios tratados no TC 034.032/2017-7, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar 

do recebimento da mencionada comunicação. Tendo o ofício sido recebido pela 

concessionária em 17/01/2019, o prazo de quinze dias findaria em 1' de fevereiro de 

2019. 

Contudo, diante da concessão de prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias, 

a contar do término do prazo inicialmente estabelecido, a presente manifestação 

apresentada nesta data, é incontestavelmente tempestiva. 

BRASillAiDF — SHIS 018. CONJUNTO 2, CASA 1, LAGO Sul. CEP: 71520-225 — TEL. (61) 3201-5000 

ATENDIMENTO cuPIOUET.ADV.BR  1 WWW.PIOUET.ADV.BR  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61110081.
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1— A REPRESENTAÇÃO 

Cuidam os autos de representação de autoria do Deputado Federal Nilson 

Leitão (peça 1) acerca de indícios de irregularidades verificados na Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (AM 	1) relacionados à gestão do contrato de concessão da BR- 

163/MT, administrada pela Concessionária Rota do Oeste S.A (CRO). 

Por determinação do Presidente do Tribunal de Contas da União foi 

realizado, pela SeinfraRodovia, levantamento preliminar para averiguar as informações 

prestadas pelo Representante. Em sua conclusão, a unidade técnica indicou a 

procedência das alegações do representante no tocante à inexecução das "Obras de 

Ampliação de Capacidade e Melhorias" haja vista a CRO ter entregue apenas 117,6 km 

de duplicação de 335,7 km exigíveis até 2018. 

Em virtude de a fiscalização da SeinfraRodovia ter apontado para a 

paralisação das atividades necessárias à consecução das metas anuais de duplicação desde 

2016, afirma a unidade técnica estar caracterizado o descumprimento sistemático do 

contrato de concessão, cenário que demandaria providências do Poder Concedente 

voltadas à: 

(i) 
	utilização da garantia de execução do contrato; 

aplicação de penalidades que conduzam à retomada das obras ou à 

caducidade da concessão; e 

aplicação de descontos tarifários para reequilibrio automático do 

contrato de concessão. 

Considerando que as medidas entendidas pela SeinfraRodovia como 

devidas não foram implementadas, foram determinadas as oitivas da ANTT e da CRO 

acerca das irregularidades verificadas na gestão do contrato. 

MENDIMENTOcePIOUET.ADV 	1 WWW.PIQUET ADV.BR  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61110081.
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7. 	Sendo assim, abordar-se-ão na presente manifestação, os seguintes temas, 

nos termos expostos pela Unidade Técnica: 

i) 	não utilização da garantia de execução do contrato, a despeito da 

inexecução das obrigações de investimentos em "Obras de 

Ampliação de Capacidade e Melhorias" previstas no PER (art. 23, 

parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; cláusula 12 do 

contrato de concessão); 

não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da 

concessão, a despeito da sistemática inexecução dos investimentos 

em "Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias" (obras 

paralisadas desde 2016) não coibida por penalidades menos gravosas 

(art. 38, 5 1°, incisos I, II e IV, § 2°, 3' e 4°, da Lei 8.987/1995; 

subcláusula 32.1 do contrato de concessão); 

aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilibrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão em decorrência da 

inexecução dos investimentos em "Obras de Ampliação de 

Capacidade e Melhorias" (art. 9° da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 

e Anexo 5 do contrato de concessão). 

8. 	Certamente, a partir das razões setoriais recentemente enfrentadas pelo 

setor rodoviário, as quais tiveram reflexos específicos e graves na situação da CRO em 

relação às obrigações que lhe são imputadas no contrato de concessão firmado, perceber-

se-á que não há descumprimento proposital e contumaz a justificar qualquer 

determinação nestes autos. É o que se passa a demonstrar. 

ATENDIMENTO crPICAJET.ADV.BR  I 	.P IJET,ADV.E3R 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61110081.
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II-0 MÉRITO DA MANIFESTAÇÃO 

II. A. INADEOUACÃO DA EXECUÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL E 

INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE CADUCIDADE 

Inicialmente, cumpre observar que a própria unidade técnica indica que a 

concessionária cumpriu suas obrigações, no que tange à ampliação de capacidade da 

rodovia, até março de 2016, quando, então, teria paralisado as atividades necessárias à 

consecução das metas anuais de duplicação estabelecidas contratualmente. Não se trata, 

contudo, de liberalidade da Concessionária. O marco temporal indicado na 

instrução para a paralisação das obras de duplicação pela CRO corresponde justamente 

ao momento de forte crise econômica vivido pelo país. 

A imprevisibilidade e excepcionalidade dessa crise e de suas consequências 

já foram reconhecidas pelo Poder Público em mais de uma oportunidade. Da mesma 

forma, a ANTT ja iniciou os estudos quanto às possíveis alternativas para readequar as 

concessões da 3' Rodada à atual conjuntura de forma a melhor atender ao interesse 

público, tendo concluído não ser a caducidade a melhor opção, por ser mostrar 

alternativa com prazos e custos elevados. 

Nesse sentido, o contrato de concessão de CRO está em processo de 

revisão quinquenal perante a ANTT para que seja readequado à atual conjuntura do país 

e às reais necessidades do sistema rodoviário concedido, resultando na continuidade da 

concessão e da prestação dos serviços públicos, em consonância com a diretriz de 

politica pública do Poder Concedente. São estes aspectos que serão mais bem explorados 

a seguir. Senão vejamos. 

ATENDIMENTOrt,PIOUET.ADV.BR  1 WWW PIOUET ADV.Bk 
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ILA.1 A CRISE ECONÓMICA E AS SOLUÇÕES DELINEADAS PELO PODER PÚBLICO PARA 

READEQUAR OS CONTRATOS DA .3a RODADA DO PROCROPE. 

É de amplo conhecimento que as licitações da 3' Rodada do 

Procrofe ocorreram em cenário econômico extremamente favorável, viabilizando 

uma taxa de juros baixa, com tendência de queda e previsões otimistas de futuro. 

Neste cenário favorável, o Estado estabeleceu para a 3' Rodada de 

Licitações Rodoviárias um modelo diverso dos anteriores, estabelecendo a duplicação de 

grandes extensões dos trechos licitados, independentemente do nível de serviço, e 

concentrando os pesados investimentos necessários à execução de duplicação nos 

primeiros anos de concessão, como uma forma de precipitar à população os benefícios 

que poderiam ter sido diluídos ao longo das décadas de concessão. 

Pata que tal modelo se tornasse viável e atrativo e, ainda assim, fosse 

preservado o princípio da modicidade tarifária, o BNDES, conjuntamente com o Banco 

do Brasil e a Caixa Econômica Federal, emitiu uma carta de Apoio ao Programa de 

Investimento em Logística (PIL) do Governo Federal, tornando públicas as condições 

que seriam oferecidas por eles nos financiamentos dos projetos, assumindo o 

compromisso de financiamento em condições excepcionalmente favoráveis ao 

investidor privado. 

A estratégia adotada pelo Governo à época surtiu efeito. O anúncio 

ostensivo do suporte financeiro do BNDES aos projetos ensejou licitações amplamente 

competitivas. 

Em resumo, todas as licitações do programa de concessões das rodovias 

id federais, inclusive a presente, foram altamente competitivas e viabilizaram grandes 

deságios nos certames em função do momento econômico vivido e, em especial, pelas 

ATENOINIENTQaPLOUELADV RR 1 WWW.PÉCIUELADV.BR  
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condições de financiamento amplamente divulgadas para aumentar a atratividade dos 

projetos. O financiamento era tão atrativo que inviabilizou até mesmo a atuação de 

outras instituições financeiras, que jamais seriam capazes de oferecer crédito em 

condições semelhantes às que seriam concedidas pelo BNDES. 

Logo após firmado o contrato, contudo, o que se viu foi uma rápida 

degradação do cenário favorável e uma mudança completa das condições de 

financiamento do projeto. 

Em 2014 a economia estava praticamente estagnada (0,5%), enquanto que 

em 2015 e 2016 houve quedas significativas e sucessivas do PIB (- 3,8% e - 3,6%), 

atestando uma significativa inversão de tendências e expectativas contemporâneas às 

licitações, o que trouxe significativos impactos aos projetos licitados. 	 6 

A mudança inequívoca do cenário macro-econômico nacional 

trouxe graves repercussões na execução dos contratos firmados, com impacto na 

financiabilidade dos projetos, aumento dos custos das concessionárias, redução 

das receitas com a diminuição do tráfego e o aumento no valor de insumos 

essenciais para a execução das obrigações contratuais. 

As condições descritas acima foram reconhecidas pelo Governo, 

ocasionando a edição da MP 800/2017, que em sua exposição de motivos explicita o 

reconhecimento público dos impactos extraordinários da crise econômica que assolou o 

pais. Nesse sentido, cumpre transcrever: 

2. A proposta tem o objetivo de conferir condições para a 
continuidade da prestação de serviços em concessões rodoviárias 
que preveem a execução de investimentos no inicio do contrato, 
como as concessões da 3 etapa do Programa de Concessões de 
Rodovias Federais (PROCROFE), licitadas entre 2012 c 2014. 
Tais modelagens, formuladas sob a perspectiva de crescimen 

ATENDIMENTOPPIOUET.ADVSR 1 WWW.PIQUET.ADV.BR  
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econômico acelerado, guardaram objetivo político de adiantar 
investimentos, em face de um cenário de abundância de recursos 
financeiros. Os contratos preveem a obrigação de duplicação 
integral dos trechos das rodovias concedidas no curto espaço de 
tempo de 5 anos a contar do início da concessão. 

Com o inicio dos contratos, ao contrário do que se 
projetava para a economia brasileira, o que se constatou foi 
uma grave deterioração das variáveis macroeconômicas no 
cenário nacional nos últimos anos, com dois anos 
sucessivos de quedas expressivas no Produto Interno Bruto 
(PIB), de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Esse cenário trouxe 
restrições à liquidez financeira de outrora, inviabilizando a tomada 
de empréstimos de longo prazo nas condições veiculadas quando 
da elaboração do Programa de Investimentos em Logística - PIL. 
À época da realização dos leilões dos sistemas rodoviários em 
questão, o Brasil passava por período de forte crescimento 
econômico, tendo registrado crescimento médio anual do PIB de 
aproximadamente 4% no período 2010-2013. A crise 
econômica atingiu fortemente a modelagem prevista para 
esses contratos, a partir das já mencionadas quedas no PIB. 

A retração econômica acarreta prejuízos às concessões 
rodoviárias em diferentes frentes. Primeiramente, a geração de 
receita por parte da concessão é drasticamente afetada devido à 
queda do volume de tráfego geral da rodovia. Esse movimento é 
ainda mais acentuado sobre os veículos pesados, os quais 
possuem forte elasticidade em relação ao comportamento do PIB, 
além de responderem pelos maiores multiplicadores tarifários. 
Destarte, a arrecadação das concessões vem se descolando 
sobremaneira das projeções realizadas quando da elaboração dos 
estudos de viabilidade que orientaram os lances ofertados nos 
leilões realizados. Em segundo lugar, houve impacto na 
capacidade de captação de recursos financeiros por parte das 
concessionárias de serviço público. Em grande medida como 
consequência do primeiro efeito, os projetos passaram a não mais 
atender às condicionantes previstas nas politicas operacionais dos 
bancos fmanciadores, resultando na limitação do volume de 
recursos passíveis de financiamento. 

Nesse sentido, além de todas as dificuldades operacionais e 
técnicas que tal exigência pudesse ocasionar, quando um grande 
volume de investimentos concentrados em um curto espaço de 
tempo, no caso as duplicações, é contextualizado com a grav 
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crise econômica, com os problemas enfrentados pelas 
concessionárias em relação aos financiamentos e à variação da 
demanda, percebe-se que o projeto fica, de fato, sujeito a uma 
vulnerabilidade considerável. Aumenta-se, com isso, o risco do 
descumprimento das obrigações contratuais pelas 
concessionárias, o que por sua vez leva à aplicação das 
penalidades respectivas, o que promove o agravamento das 
condições financeiras da empresa, e o que resulta, ao fim, na 
paralisação do serviço, em prejuízo aos usuários da via. 

Tendo em vista o iminente risco de paralisação dos serviços essenciais aos 

usuários, o Governo passou, então, ao desenvolvimento de soluções para contornar as 

graves consequências derivadas da crise econômica brasileira. A primeira delas, a Lei n° 

13.448, de 5 de junho de 2017, conhecida como Lei de Relicitação, dependia de 

regulamentação para que pudesse concretizar as soluções delineadas pelo instituto da 

devolução amigável. A necessária regulamentação, contudo, não veio. 

Já a MP 800/2017, que previa o reescalonamento dos investimentos em 

duplicação com o objetivo de evitar a descontinuidade dos serviços de infraestrutura 

rodoviária, caducou sem produzir efeitos práticos sobre as concessões rodoviárias. 

Diante da persistência do problema e da ineficácia das soluções postas até 

então, inúmeros debates foram suscitados, destacando-se audiência pública realizada na 

Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto de 

2018, na qual a Agência Nacional de Transportes Terrestres indicou as revisões 

quinquenais como meio ideal de revisão dos contratos da 3' Etapa para sua adequação à 

atual conjuntura do país. 

Na apresentação mencionada foram comparados os cenários de 

declaração de caducidade, relicitação e adequação contratual por meio de revisão 

ig i  quinquenal, com a conclusão de que a repactuação é o melhor caminho para atender ao 

, 
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interesse público, frente às consequências nocivas para usuários e cofres públicos das 

duas outras alternativas — caducidade e relicitação. 

As conclusões antecipadas na referida audiência pública foram 

posteriormente formalizadas no Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT (Doc. 01), 

que deu publicidade ao documento intitulado "Diagnósticos e Alternativas Frente à 

Queda de Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais". 

O referido diagnóstico reforça a percepção de que as concessionárias, em 

especial da 3' Etapa, foram severamente afetadas pelos efeitos da crise econômica que 

abalou o país entre 2015 e 2016. A Agência se preocupou em demonstrar, a partir de 

inferências estatísticas e análise das condições macroeconômicas à época de cada rodada 

de concessões, o quão imprevisível era a recessão vivida entre 2015 e 2016 para as 

concessões das 2 e 3' Etapas. 

O documento também explicita como a modelagem de cada etapa do 

Procrofe — incluindo definição de obras obrigatórias, estruturação econômico-financeira, 

matriz de riscos, taxa interna de retorno e a própria viabilidade da concessão —, além de 

incorporar experiências e aprendizados da etapa anterior, está intimamente relacionada 

ao cenário macroeconômico da época de sua concepção. 

Passando-se à apresentação dos impactos da crise sobre as concessões 

rodoviárias, verificou-se, em relação à 3' Etapa, que a combinação da queda do tráfego 

com o enrijecimento das condições de financiamento, resultou numa paralisação quase 

que total das obras de grande vulto, agravada pelo acúmulo de multas por inexecuções e 

aplicação dos devidos descontos tarifários, levando a uma situação de insolvência 

generalizada e iminente. Especialmente em relação às concessões dessa etapa, a Agência 

descreveu uma tendência de formação de um "circulo vicioso de debilitação daig  

capacidade de execução das concessões". 
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Diante do diagnóstico apresentado, iniciou a ANTT a busca por 

alternativas no âmbito legal e regulatório para solucionar a questão, tendo, de pronto, 

descartado opções como a encampação ou a intervenção nas concessionárias, por 

considerá-las demasiado extremistas e com elevada repercussão sobre a credibilidade do 

poder concedente. 

Foram, então, exploradas três diferentes alternativas — caducidade, 

relicitação e revisão contratual —, sempre a partir do potencial de geração de benefícios 

aos usuários e ao poder concedente, levando em consideração as restrições orçamentária 

e de pessoal da gestão pública, bem como a conscientização de que a decisão mais 

adequada deve ser avaliada caso a caso. 

Ao fim das análises empreendidas, concluiu a AN'TT ser a opção pela 

revisão contratual a que melhor atende ao interesse público, tendo em vista: 

Os menores impactos em termos de prazo; 

A não geração de despesas extras para o orçamento público; 

A inexistência de descontinuidade na prestação do serviço; 

A manutenção de tarifas baixas; 

A previsão de obras de duplicação obrigatórias; e 

A baixa oneração da capacidade administrativa dos órgãos que 

estruturam as concessões. 

32. 	Em contrapartida, ao analisar a alternativa de decretação de caducidade, a 

Agência entendeu ser uma solução com prazos e custos elevados, pelas razões abaix 

elencadas: 

10 
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Prazo total estimado de 4 a 5 anos desde o inicio do processo de 

caducidade até a assunção da rodovia por uma nova concessionária, 

podendo se tornar indefinido em razão do alto risco de judicialização 

da matéria; 

Prejudicial aos usuários devido à interrupção na prestação do 

serviço; 

Provocaria o endividamento da União em razão da obrigação de 

indenização dos investimentos já realizados em bens reversíveis 

ainda não amortizados; 

Exigiria a realocação de recursos de outras áreas da politica pública, 

em razão do teto dos gastos públicos, com a consequente debilitação 

de outros serviços públicos; 

Provocaria o comprometimento de todo o programa de novas 	11 

concessões rodoviárias em razão da sobrecarga da capacidade 

administrativa da ANTT e outros órgãos de governo na estruturação 

de novas outorgas. 

33. 	O quadro a seguir, elaborado pela ANTT, facilita a comparação entre as 

alternativas de solução. 
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PROCESSOS Caducidade Relicitação Revisão Contratual 

Previsão 
Normativa 

Lei ng 8387/1.995 

Lei n2  13.448/2017 
(pendente 

regulamentação) 

Lei n2 8.987/1995, 
Lei n2  10.233/2001 
e Resolução ANTT 

O 675/2004 

Pagamento de 
Indenização 

Pagamento via 
OGU 

(estimado em 
mais de R$ 5 bi 
para a 3! etapa) 

Pagamento pela futura 
concessão (estimado 
em mais de R$ 5 bi 

para a 31  etapa) 

Não 

Obras de 
Duplicação 

De acordo com o 
nível de serviço 

(gatilho) 

De acordo com o nível 
de serviço (gatilho) 

Duplicação 
obrigatória 

(cronograma 
priorizado) 

Continuidade na 
Prestação do 

Serviço 

Descontinuidade 
(tempo de 

transição de 4 a 5 
anos) 

Continuidade em nível 
mínimo 

(tempo de transição de 
3 a 4 anos) 

Continuidade 

Nivel Tarifário Alto Alto Baixo 

Impacto 
Orçamentário 

(DNIT) 

R$ 430 mi/ano 
(32 etapa) 

Não Não 

Oneração da 
Capacidade 

Administrativa 
Alta Alta Baixa 

34. 	Portanto, diante de todo o histórico apresentado, conclui-se que a Agência 

Reguladora, atenta à execução dos contratos sob sua tutela de fiscalização, já iniciou a 

busca por soluções adequadas à 3' Etapa de concessões rodoviárias, tendo, a partir de 

t
estudos estatísticos e análises comparativas, descartado, oprimi, a opção pela decretação 

de caducidade. 

12 
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Ainda que se argumente ser a análise realizada pela Agência genérica, 

devendo a solução mais adequada ser definida a partir do estudo do caso concreto, a 

caducidade também não se mostra adequada ao caso da CRO, senão vejamos. 

ILA.2 O CASO DA CRO 

Expostos de maneira detalhada todos os aspectos da crise econômica 

iniciada entre os anos de 2015 e 2016 e suas consequências sobre as concessões 

rodoviárias até os dias atuais, bem como todas as providências adotadas pela União e 

pela ANTT para diagnosticar e prover solução adequada às concessões rodoviárias 

federais, tendo claramente se posicionado e agido no sentido de assegurar a continuidade 

do serviço público, cumpre passar à exposição do caso especifico da CRO. 

Primeiramente, cumpre apontar que, conforme já reconhecido pela 

ANTT em sua manifestação à peça 19, a Concessionária vem cumprindo os parâmetros 

contratuais nas frentes de conservação e manutenção, bem como na frente de serviços 

operacionais, não obstante o cenário de crise econômica e as dificuldades excepcionais 

para obtenção de financiamento, nesse sentido: 

Apesar disso, a Concessão tem buscado cumprir os parâmetros 
contratuais previstos nas frentes de conservação e manutenção, bem 
como da frente de serviços operacionais, especialmente quanto ao 
atendimento médico e mecânico na rodovia, serviço de grande valia 
para o usuário da rodovia. 

Nesse cenário, eventual execução da garantia de contrato poderia 

comprometer a prestação de serviços essenciais aos usuários. Na mesma linha, a 

decretação de caducidade, resultaria na interrupção do serviço até a realização de nov,  

licitação, procedimento que já se mostrou demorado e custoso, além de não ser a diretr 

de política pública escolhida pelo Poder Concedente. 

13 
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A respeito dos questionamentos de não utilização da garantia 
contratual e da não adoção das medidas tendentes à declaração de 
caducidade, em função do não cumprimento das metas de 
duplicação pela concessionária, entendemos que estas medidas não 
foram implementadas por serem as medidas mais gravosas previstas 
no contrato de concessão, devendo ser utilizadas apenas cm Ultima 
instância administrativa. 

Caso as referidas medidas fossem aplicadas de maneira imediata, 
certamente haveria risco considerável de ocorrer a descontinuação 
da prestação do serviço público para o usuário da rodovia até que 
nova concessão pudesse assumir o trecho, concorrendo para a 
degradação dos elementos da rodovia e interrupção dos serviços de 
atendimento mecânico e médico. 

Ainda sobre a avaliação de inicio do processo de caducidade, cumpre 

relembrar que a competitividade das licitações ocorridas entre 2013 e 2014 deveu-se ao 

cenário econômico favorável e às condições de financiamento divulgadas à época. 

Portanto, não se pode afirmar que nova licitação, considerando a conjuntura econômica 

atual, garantiria propostas mais vantajosas. 

Ainda assim, cumpre apontar que em 2017 a Agência encaminhou à 

Concessionária o Oficio n° 272/2017/SUINF contendo notificação de 

descumprirnentos contratuais, dando prazo de 90 dias para o completo saneamento das 

inconforrnidades indicadas, sob pena de abertura de processo de caducidade. 

A partir de então, iniciou-se processo de interlocução entre Agência e 

Concessionária, ao longo do qual a CRO demonstrou o descabimento abertura de 

processo de caducidade, resultando, em 2018, no afastamento dos efeitos do Oficio n° 

272/2017/SUINF. 

Com efeito, nesse interregno, a Concessionária logrou demonstrar ter 

sanado as inconformidades apontadas pela Agência, bem como estar em processo de 

troca de controle acionário, que, ao final, viabilizará a obtenção de recursos para a 

realização dos investimentos necessários à concessão. Outros assuntos, ainda, esta 

14 
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sendo discutidos administrativamente no âmbito da revisão quinquenal do contrato de 

concessão, que analisa proposta de readequação dos investimentos com o objetivo 

viabilizar a execução contratual. 

A referida revisão contratual visa à compatibilização do contrato de 

concessão e do programa de exploração da rodovia — PER com a realidade do sistema 

rodoviário concedido, possibilitando que contratos de longo prazo e mutáveis, como o 

são os contratos de concessão, estejam sempre adequados ao objeto de sua concessão e 

a realidade em que se encontra o Sistema Rodoviário concedido. Nesse sentido, as 

revisões quinquenais possibilitam a inclusão, exclusão e priorização de investimentos e 

serviços, por meio de avaliações técnicas de capacidade da viária, distinguindo-se das 

premissas arrojadas à época do processo licitatório, as quais se mostraram equivocadas. 

No âmbito do contrato de concessão da CRO, a proposta de revisão 

quinquenal compatibiliza todos os investimentos firmados à real necessidade do Sistema 

Rodoviário da BR-163/MT com foco no interesse público e respeitando estritamente o 

nível de serviço da rodovia, garantindo a correta alocação de recursos em trechos que 

realmente demandam ampliações e melhorias viárias. 

A proposta também viabiliza a continuidade da concessão e do serviço 

público prestado, em consonância com a diretriz de politica pública do Poder 

Concedente, e de forma compatível com os esforços da Concessionária em 

cumprir os parâmetros contratuais nas frentes de conservação, manutenção e 

serviços operacionais, bem como em retomar os investimentos em obras de 

ampliação de capacidade da rodovia. 

Do exposto percebe-se que a alegação de existência de supostos 

descumprimentos contratuais não merece prosperar, posto que, conforme 

reconhecido pela Agência Reguladora, a concessionária logrou sanar todas as 

15 
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inconformidades apontadas, estando eventuais pendências contempladas em 

proposta de revisão quinquenal sob análise administrativa. 

Nesse sentido, eventual execução da garantia contratual ou abertura de 

processo de caducidade, além de constituírem medidas absolutamente descabidas, são 

incoerentes com a política pública do Poder Concedente, que decidiu privilegiar a 

continuidade dos serviços prestados aos usuários. 

Destaca-se que a medida é absolutamente legal, pois condizente com 

recente comando instituído em nosso ordenamento jurídico pela Lei 13.655/2018, mais 

especificamente na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro nos seguintes 

artigos: 

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 
consideradas as consequências práticas da decisão. 

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e 
as exigências das politicas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados. (g.n.) 

Vale dizer, obviamente, diante de medida que afastaria as vantagens da 

licitação realizada, sabedor ainda que fatores externos, imprevisíveis e alheios às vontades 

das partes contratuais, não haveria como se cogitar de medida diferente do gestor público 

no caso da CRO. O acionamento de garantia contratual e, pior ainda, a decretação 

caducidade da avença feririam dispositivo legal, podendo eles, aí sim, serem 

responsabilizados. 

16 

50. 	Inclusive, esse egrégio Tribunal de Contas da União já aplicou os 

1 /4..lô mencionados dispositivos incorporados pela Lei 13.655/2018, merecendo destaque o 

Acórdão 1.643/2018-Plenário, no qual foi aplicado o art. 22 da LINDB para subsidiar 
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entendimento de que os gestores não poderiam ser responsabilizados ante as 

dificuldades específicas verificadas no caso concreto. No mesmo julgado, a Ministra 

Relatora Ana Arraes também chamou atenção para a necessária avaliação dos riscos 

fiscais quando da elaboração de políticas públicas pela Administração. Vejamos: 

Espera-se, na atuação de todo agente publico, a responsabilidade 
fiscal para estudar, prevenis, avaliar e mitigar impactos fiscais 
decorrentes de seus atos de gestão, de modo a assegurar que as 
políticas públicas tenham perenidade, apoiem a elevação dos 
padrões de vida da população e melhorem indicadores sociais 
e econômicos. 

Para balizar as decisões políticas tomadas com relação ao 
programa, deveriam ter sido realizados estudos acerca dos impactos 
fiscais e orçamentários das alterações das regras de concessão de 
novos financiamentos efetuadas a partir de 2010. 

Entretanto, no caso concreto, evidenciou-se real tensão entre 
metas educacionais estruturantes, especialmente em um país de 
dimensão e carências significativas, e as restrições fiscais impostas 
pela política econômica. 

Ora, a Agência Nacional de Transportes Terrestres não fez outra coisa 

senão considerar as consequências práticas — em termos de custos, prazos e continuidade 

do serviço público — de cada uma das alternativas disponíveis para solucionar o que fora 

diagnosticado na 3' Rodada do Procrofe, tendo, com base em dados e estudos, eleito a 

alternativa mais adequada ao atendimento do interesse público. 

Que se tenha claramente: confirmando a adequação da diretriz já indicada 

pelo Governo, a ANTT constatou, por meio de levantamentos estatísticos e análises 

comparativas, que a decretação de caducidade dos contratos da 3' Etapa não se coloca 

como a alternativa mais adequada ao atendimento do interesse público. Ao revés, essa 

\i  solução, além de demandar longo prazo de desenvolvimento, é custosa para aô  

Administração. 
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Com efeito, cumpre observar que, em caso de verificação de 

descumprirnentos de contratos, a legislação atribui aos agentes públicos opção de aplicar 

as sanções contratuais ou de abrir processo de caducidade (artigo 38, da Lei 8.987/1995). 

O exercício dessa opção discricionária deve ser realizado conforme o 

princípio da proporcionalidade e considerando o interesse publico envolvido no caso. 

Claramente, a União e a própria ANTT se posicionaram e estão agindo no sentido de 

assegurar a continuidade do serviço publico. Nesse sentido, cumpre relembrar o esforço 

governamental, traduzido principalmente na edição da MP 800, para assegurar a 

continuidade dos contratos de concessão, direcionando recursos dos concessionários 

para o cumprimento das obrigações necessárias e, para tanto, priorizando, no curto 

prazo, os investimentos em expansão de capacidade das rodovias nos trechos críticos 

sob o ponto de vista da trafegabilidade, segurança e conforto dos usuários. 	 18 

Ainda, no caso específico da CRO, deve-se reiterar que a Concessionária 

tem adotado todas as providências para retomar os investimentos em ampliação de 

capacidade da rodovia, além de nunca ter deixado de cumprir os parâmetros contratuais 

nas frentes de conservação, manutenção e serviços operacionais, estando apta à 

manutenção do contrato de concessão e da prestação dos serviços no atendimento aos 

interesses dos usuários e do poder publico. 

Portanto, resta claro que a ANTT tem cumprido a contento suas 

competências de fiscalização e regulação, já tendo formalmente indicado a solução 

regulatória mais adequada aos contratos de concessão da 3' Rodada do Procrofe em 

geral, bem como adotado as medidas administrativas adequadas ao caso concreto da 

CRO. 

Por fim, resta informar a existência de arbitragem em andamento p 

discutir desequilíbrios econômicos financeiros que afetam as questões postas nes 
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autos, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal de Contas deve aguardar 

o veredicto do referido processo arbitrai. 

II. B. DESCONTO DE, REEQUIL1BRIO 

Quanto ao apontado desequilíbrio do contrato de concessão em 

decorrência da não aplicação do desconto de reequilibrio, cumpre esclarecer que todos 

os prazos e procedimentos estabelecidos pela ANTT foram cumpridos, não havendo 

que se cogitar de irregularidade na questão. Ademais, cumpre relembrar que o contrato 

de concessão é relação complexa de longo prazo, com revisões periódicas previstas 

contratualmente, podendo eventuais desequilíbrios econômicos financeiros serem 

compensados em revisões subsequentes, de modo a garantir a estabilidade contratual e 	19 
seu equilíbrio econômico-financeiro. 

Nesse sentido, os dispositivos contratuais aplicáveis e os 

regulamentos editados pela ANTT para disciplinar a matéria são 

inquestionáveis. 

A cláusula 22.6.1 do Contrato estabelece que a ANTT promoverá 

anualmente a avaliação do desempenho da Concessão de acordo com as regras e 

procedimentos previstos no Anexo 5. Tal avaliação consiste basicamente na análise dos 

Relatórios de Monitoração apresentados pela Concessionária nos termos do item 4.2 do 

PER, o qual prevê que a Concessionária deve enviar todos os relatórios de monitoração 

até o 12° mês do prazo de concessão. Após a avaliação de campo, tabulação dos ensaios, 

confecção dos relatórios dentro das especificações da ANTT e, por fim, a entrega do 

relatório deve ser realizada em até 30 dias. 
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61. 	Em fevereiro de 2016, a ANTT encaminhou o Oficio Circular n° 

009/2016/GEFOR/SUINF com novas diretrizes para apresentação dos Relatórios de 

Monitoração de modo a adequar o prazo de elaboração à complexidade da avaliação em 

campo e a confecção dos relatórios padrão. Além de apresentar os modelos padrões de 

relatórios e fichas desenvolvidos pela SUINF, também foram alterados os prazos para 

apresentação da monitoração, que passaram a vigorar da seguinte forma: 

60 dias para realização da monitoração e 

30 dias, contados do Ultimo dia de ensaios de campo, para entrega 

do relatório. 

Em julho de 2016, por meio do Oficio Circular tf 

030/2016/GEFOR/SUINF, a ANTT retificou o regramento geral de prazos 	20 

apresentados no Oficio anterior, informando que a monitoração se iniciaria a partir do 

primeiro dia subsequente à data de aniversário do ano concessão, com a justificativa de 

que a monitoração refletiria o atendimento aos parâmetros de desempenho obtidos pelas 

intervenções realizadas nos elementos da rodovia ao longo de todo ano concessão. 

Considerando que o aniversário do ano concessão da CRO se dá em 

março, as Revisões Tarifárias em setembro e as novas diretrizes ocorreram ao longo de 

2016, é fácil concluir: 

A CRO iniciou a monitoração referentes ao 3' ano concessão em 23 

de março de 2017; 

Os ensaios de campo foram finalizados em 19 de maio de 2017, 

respeitando o prazo de 60 dias; 
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Os relatórios foram entregues à ANTT em 19 de junho de 20171 , 

respeitando o prazo de 30 dias contados do último dia de ensaio de 

campo. 

Considerando que a ANTT comunica ao Ministério dos Transportes2  os 

reajustes e revisões de tarifa com antecedência mínima de 15 dias da data do início da 

cobrança da nova tarifa, não restou tempo hábil para a correta análise do Relatório de 

Monitoração e posterior cálculo do Fator D a ser aplicado na 2" Revisão Ordinária da 

Tarifa Básica de Pedágio. Dessa forma, não haveria tempo hábil para a avaliação dos 

relatórios de monitoração e o cumprimento dos ritos de comunicação do Poder 

Concedente de modo a refletir as avaliações em campo no processo de revisão tarifária, 

conforme exposto na Nota Técnica n° 166/2017/GEROR/SUINF de 23 de agosto de 

2017. 

Vale destacar que pela própria lógica de um contrato de concessão, sempre 

se buscará o equilíbrio entre obrigações assumidas e seus reflexos econômico-

financeiros. Sendo assim, o próprio contrato firmado prevê atos rotineiros de revisões 

anuais e mesmo extraordinárias, com o objetivo de permanentemente reestabelecer a 

relação originalmente pactuada entre as partes. Dentro dessa lógica, qualquer evento não 

contemplado em determinada revisão ordinária e/ou extraordinária terá seus efeitos 

financeiros obrigatoriamente considerados posteriormente. 

Diante do apresentado, resta claro que todos os atos executados pela CRO 

observaram as disposições do contrato de concessão, bem como as diretrizes da ANTT 

sobre o tema. Assim, eventuais desequilíbrios econômico-financeiros que sejam 

verificados ao longo da execução contratual serão considerados na próxima revisão 

1  Oficio 1.448/2017 (Protocolo n° 50520.017913/2017-11). 

2Portaria MF 118/2002 e, à época, Portaria DG/ANTT n° 467/2015, recentemente revogada p 
Portaria n° 314/2018/DG/ANTT/MTPA. 
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tarifária pertinente, sem nenhum prejuízo para quaisquer das partes envolvidas na relação 

de concessão firmada. 

Por fim, ressalta-se que o Fator D não constitui penalidade 

contratual, mas sim mecanismo preestabelecido no Contrato para manutenção 

de seu equilíbrio econômico-financeiro. 

IV - PREJUDICIAIS DE MÉRITO 

Por derradeiro, cumpre apresentar questão jurídica que se relaciona 

intimamente com as questões aqui suscitadas. Com  efeito, parte majoritária dos 

questionamentos da d. unidade técnica concernem matéria inserida dentro do âmbito de 	22 
discricionariedade do gestor, a respeito da qual a Agência Reguladora já se posicionou. 

Diante isso, cabe rememorar algumas reflexões sobre espaço de 

competência do TCU no atuar das agências, em especial o entendimento, amplamente 

aceito, de que esse Tribunal não é órgão revisor das decisões regulatórias, mas, sim, 

agente importante para a melhoria das atividades daquelas agências. Assim, suas decisões 

devem representar nortes para futuras tomadas de decisões, mediante recomendações. 

Pois bem, como se sabe, a discussão sobre quais seriam os limites à 

atuação do Tribunal de Contas da União no exercício do controle externo da atividade 

regulatória é histórica e extensa. O cerne da questão está em definir se, entre as 

atribuições do TCU, estariam competências relacionadas à apreciação do próprio mérito 

das soluções regulatórias adotadas pelas agências ou não. 

Ora, não obstante o inquestionável papel fiscalizatório atribuído a essa 

Egrégia Corte pela Constituição Federal, não subsiste competência do Tribunal par 
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rever todo e qualquer ato ou decisão tomada pela Administração, especialmente quando 

se fala de matéria submetida às Agências Reguladoras. Não estamos a tratar de Tribunal 

revisional da atividade estatal federal, sendo sensível a intervenção da Corte em decisão 

tomada no exercício da função administrativa, especialmente quando não se fala em 

qualquer tipo de ilegalidade a ser corrigida. 

Nesse sentido, se, de um lado, é papel constitucional do TCU fiscalizar 

tanto a atuação da ANTT quanto o cumprimento dos contratos de concessão, de outro, 

não há espaço para que se determine a desconsideração das análises realizadas 

pelo gestor e adoção de escolha regulatória diversa, em especial quando essa se 

encontra devidamente motivada e fundamentada. 

Vale, neste particular, colacionar os ensinamentos do Ministro Luís 

ROBERTO BARROSO, que rejeita qualquer intervenção da Corte de Contas que se opere 

sobre a verdadeira atividade-fim da Agência Regulatória. Vejamos. 

"O Tribunal de Contas desempenha, nos termos da Constituição, 
um amplo conjunto de atribuições como órgão auxiliar do Poder 
Legislativo no controle externo da Administração Pública na 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Não cabe, 
todavia, ao Tribunal de Contas: (a) exercer fiscalização que não 
tenha natureza contábil, financeira ou orçamentária, isto é, que 
não envolva o emprego de recursos públicos; (b) invadir a esfera 
de reserva administrativa de agência reguladora de serviços 
públicos para perquirir o mérito de suas decisões político-
administrativas, interferindo com sua atividade-fim."3(g.n.) 

"É fora de dúvida, assim, que o Tribunal de Contas não pode 
avançar sua atividade fiscalizatória sobre a atividade-fim da 
agência reguladora, em clara violação ao principio 
fundamental da separação dos Poderes. Logo, não pode o 
Tribunal de Contas, por exemplo, questionar decisões político- 

BARROSO, Luís Roberto. Natureza jurídica e funções das agencias reguladoras de serviços públicos. 
Limites da Fiscalização a ser Desempenhada pelo Tribunal de Contas do Estado. Boletim de DireitojJ  
Adminirtrativo, São Paulo, n. 6, p. 367-374, jun. 1999. Pag. 372-374 
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administrativas das agências reguladoras, tampouco requisitar 
planilhas e relatórios expedidos pela agencia ou por 
concessionário, que especifiquem fiscalização e procedimentos 
adotados na execução contratual. Somente lhe cabe informar-se 
sobre o que possa ser legitimamente objeto de sua apreciação."4  
(g.n.) 

74. 	Não por outra razão, esse E. TCU vem decidindo por reiteradas 

oportunidades, quando confrontado com matéria que envolve atividade-fim de 

Agência Reguladora, que somente poderia intervir em hipóteses de ilegalidade ou 

omissão da autarquia em dar cumprimento à lei. Esse entendimento foi consolidado pelo 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES, no Acórdão n° 556/2005-TCU-Plenário, 

verbis: 

"Ressalto, mais uma vez, o entendimento que defendo nesta 
Corte, quanto aos limites constitucionais da atuação do TCU, em 
confronto com as competências legalmente atribuídas às agências 
reguladoras. Ao proceder à fiscalização das atividades fins 
das agências reguladoras, o Tribunal não pode substituir-se 
aos órgãos que controla. Não pode, portanto, estabelecer o  
conteúdo do ato regulatório que vai ser editado pelo órgão  
competente, nem impor a adoção de medidas que entender 
adequadas, salvo quando verificada considerações de 
legalidade ou da omissão da autarquia em dar fiel 
cumprimento à lei, conforme se verifica em diversos 
precedentes (Acórdãos 1703/2004, 1926/2004, 2022/2004 c 
2.067/2004, todos do Plenário)." (g.n.) 

24 

75. 	No mais recente Acórdão 3.068/2012-TCU-1,Câmara, o Ministro 

esclareceu a distinção entre o controle de primeira ordem, sobre o jogo regulatório em 

si, e o controle de segunda ordem, sobre a atuação das agências reguladoras como 

agentes estabilizadores e mediadores do jogo regulatório, admitindo a competência do 

TCU sobre a ANTT apenas na segunda hipótese. Mesmo em situações mais 

controversas, vem o Tribunal prestigiando o papel de primeira ordem da Agência, como 

4  BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos sobre as Agências Reguladoras. In: MORAES, Alexand 
(Org.). Agéndas Reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 130. 
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se percebe no Acórdão 2.302/2012-TCU-Plenário, em que o Voto Vencedor 

caminhou no seguinte sentido: 

"O TCU há muito vem afirmando seu entendimento de 
fiscalização de segunda ordem nas agencias reguladoras, ou seja, 
cabe aos entes reguladores a fiscalização de primeira ordem, 
bem como as escolhas regulatórias, cabendo ao Tribunal  
verificar se não houve ilegalidade ou irregularidade na 
atuação dessas autarquias especiais. No presente caso, 
constatou-se, diante dos documentos acostados aos autos, que 
não houve irregularidade e ilegalidade nos procedimentos 
adotados pela Comissão de Outorga e pela ANTT. O que se 
discute, portanto, é a discricionariedade da Comissão e da 
Agencia para interpretar, no caso concreto, o que seria objeto da 
diligencia para esclarecimentos do processo de licitação em 
comento. E totalmente assente nesta Casa que o TCU não 
deve substituir as agências reguladoras em seus atos 

	

discricionários. Portanto, entendo não ser cabível ao Tribunal, 	25 
no caso em epígrafe, em face da ausência de ilegalidade e 
irregularidade, dar outra interpretação às diligencias realizadas 
pela Comissão de Outorga, confirmadas pela ANTT em sede de 
recurso, que não a adotada por essas instâncias, pois de outra 
forma estará esta E. Corte substituindo o regulador no exercício 
de sua competência originária. Em outras palavras, cabe à ANTT 
estabelecer, dentro de sua margem de discricionariedade técnica, 
se está adequado o Plano de Negócios da licitante 1' colocada no 
leilão referente ao Edital de Concessão 001 /2011-BR-
101/ES/BA." (giz.) 

76. 	Também no recente Acórdão n° 617/ 2015-TCU-Plenários, de relatoria 

do Ministro VITAL DO RÉGO, o mesmo entendimento foi aplicado no tocante aos 

processos de reajuste e revisões tarifárias e no cumprimento das metas dos contratos 

fumados pela Agencia Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") Por se tratar de debate 

em outro setor que se amolda ao presente caso, transcreve-se abaixo trecho do decisium: 

s Neste mesmo sentido, ver Acórdão n° 2314/2014-Plenário e Acórdão 210/2013-TCU-Plenário, ambos 
de relatoria do Ministro José Jorge. 
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"41. Anuindo às proposições da unidade instrutora e na esteira da 
jurisprudência que vem sendo assentada nesta Corte (acórdãos 2.314/2014 e 
210/2013, ambos do Plenário), entendo que a competência do Tribunal de 
Contas da União no controle externo das atividades finalisticas das 
agências reguladoras circunscreve-se a uma fiscalização de segunda 
ordem, respeitando ao máximo os limites de atuação e a autonomia 
funcional daquelas entidades. [...] 43. Nessa linha de raciocínio, a princípio, 
não cabe ao TCU avaliar o cumprimento de metas contratuais de outorgas de 
serviços públicos; o controle aqui exercido incide diretamente sobre a agência 
reguladora e apenas mediatamente sobre as delegatárias. Isso porque, a 
competência tanto para estabelecer as metas de qualidade e os 
parâmetros mínimos de serviço, quanto para fiscalizar seu cumprimento, 
está embutida nas atribuições legais da Armei, previstas nos incisos IV e 
XIX do art. 3° da Lei 9.427/1996, reproduzidos no relatório precedente." .2.z.) 

E ainda que se vislumbre um papel mais amplo do Tribunal nesta seara 

regulatória, há de se atentar aos dispositivos endereçados às Agências, utilizando-se 

adequadamente tanto as determinações quanto as recomendações. Isto porque, 	26 

conforme lição do professor CARLOS ARI SUNDhELD, quando estamos a tratar da 

competência do Tribunal de Contas da União, devemos estabelecer claramente a 

distinção entre o objeto da jiscalkapão e o produto da lisealização6. 

Por objeto entende-se o âmbito sobre o qual a Corte de Contas possui 

competência para examinar e avaliar as atividades da Administração Pública e terceiros. 

Aqui, temos que a própria Constituição Federal, conferiu considerável espaço à atuação 

do Tribunal, que poderá se debruçar sobre o conjunto mais amplo da atividade 

administrativa, aferindo a legalidade, economicidade e legitimidade não apenas das 

questões contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da União, mas do próprio 

aspecto operacional. Senão vejamos. 

"Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O Tribunal de Contas da União e a regulação. 
In: Marcelo Figueiredo (Org.). Novos rumos para o Direito Público: reflexões em homenagem à professor 
Lúcia Valle Figueiredo. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012 
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administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder." 

De outro lado, quando estamos a cuidar do produto da fiscalização operada 

pelo TCU, tem-se que o poder de comandar da Corte é bastante restrito. Os dispositivos 

constitucionais limitam os atos de comando que o Tribunal pode produzir, os quais são 

restritos às matérias sob sua jurisdição específica. 

Por isso, deve-se delimitar os poderes de intervenção direta da Corte de 

Contas tão somente à fiscalização financeira, orçamentária, contábil e patrimonial (ou 

gestão financeira em sentido mais amplo), de modo que "quanto às demais matérias, sobre as 

guais eventualmente se debruça no bojo de auditorias operacionais, o Tribunal de Contas não tem poder 

de intervenção direta e tpectjica, nem tem a possibilidade de emitir qualquer ato de 

comando"7  

E o argumento prossegue para concluir que o produto da fircalkação do 

TCU, em casos que não sejam atinentes à gestão financeira em sentido mais amplo, 

devem confluir em manifestações de outra ordem, tendo como resultado a edição de 

"decisões contendo recomendações para aprimoramento da atuação da entidade", 

sendo estas desprovidas de caráter cogente. Arremata SUNDFELD: 

"Nas hipóteses em que, no exercício de sua competência 
fiscalizatória operacional, o Tribunal vier a constatar qualquer 
descompasso com a legislação envolvendo temas alheios à sua 
jurisdição específica (isto é, quando o descompasso não for com 
normas tratando de temas financeiros em sentido amplo), o 
papel que lhe cabe é o de fazer representação às autoridades 
competentes (art. 71, XI, da CF) e não determinar, ele próprio, 
a correção do ato ou a punição dos responsáveis pela 
ilegalidade."8  

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Ibidem, p. 63. 
SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Ib dem, p. 66. 
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Conforme se extrai da breve descrição fática supra, percebe-se que 

eventual determinação de adoção de solução regulatória diversa da aplicada pela Agência, 

e claramente orientada pela diretriz de política pública emanada do Poder Concedente, 

sem olvidar das disposições contratuais aplicáveis, materializaria uma invasão na esfera 

de atuação da ANTT, agência responsável pela modelagem das concessões, elaboração 

dos editais, formulação e fiscalização dos contratos de concessão. Não se pode modificar 

a opção regulatória legítima e legal da Administração Pública. 

Quando muito, o espaço de atuação que se estabelece a essa Corte de 

Contas deverá limitar-se à produção de recomendações para licitações e/ou revisões 

futuras a serem expedidas à Agência Reguladora. 

Deve-se enfatizar, contudo, que tal posicionamento não se opera em 

desprestígio desse Tribunal, sendo certo que, "embora esta competência seja co laborativa, 

sua influência é muito grande."9  

Ainda assim, há deve essa E. Corte estar sempre atenta para não adentrar no 

âmbito próprio de atuação regulatória. Aliás, em situações limítrofes, vê-se que o TCU, 

mesmo percebendo ilegalidades (o que não é o caso nestes autos), já decidiu por não 

expedir uma determinação, uma ordem, mas sim uma recomendação, assegurando e 

respeitando a autonomia e a independência funcional da Agência Reguladora, no pleno 

exercício de suas funções constitucionais e legais. 

A jurisprudência da Corte pacificou-se neste exato sentido e tem sido 

aplicada repetidamente a fiscalizações sobre a ANTT. Cite-se, por exemplo, o Acórdão 

9  SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais d 
Contas — possibilidades e limites. In: Carlos AH Sundfeld (Org.). Contrafações públicas e seu controle. 
Paulo: Malheiros, 2013, p. 200. 
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0715 /2008-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, em que essa 

Corte rejeitou sugestão da unidade técnica para que fossem impostas 

determinações à ANTT quando tratou da revisão tarifária de transporte interestadual 

de passageiros. Na ocasião, resolveu o Tribunal por oferecer meras recomendações: 

"Conquanto considere relevantes as questões suscitadas pela 
Unidade Técnica em seu trabalho, permito-me discordar da 
proposta de se formular determinações. Nos termos e condições 
sugeridos pela Sefid, o caráter impositivo de uma decisão tal como 
sugerida constituiria, a meu ver, interferência indevida nas 
atribuições legais primárias da Agência em matéria de reajuste 
e revisão tarifárias, contrariando orientação já firmada por este 
Plenário em situações análogas. 
[...] 8. Logo, conquanto a busca da modicidade deva ser objetivo 
fundamental e permanente, não se pode perder de vista a 
relevante função da tarifa: instrumento da política de transportes  
adotada pelo Poder Executivo. E essa política presume que as 	29 
permissionárias vivam da receita tarifária. É portanto prerrogativa 
de seus órgãos próprios — no caso o Ministério e a Agência de 
transportes, sob o crivo final da Fazenda — estipular os termos e 
condições em que esse instrumento será utilizado para 
implementar a política projetada para o setor, considerados os 
demais fatores, favoráveis ou negativos, que delimitam, 
restringem ou favorecem sua execução. 
9. 	A validade desta observação não se restringe ao setor de 
transporte rodoviário de passageiros. Tanto que, ao enfrentar 
situações análogas, na atuação de agências reguladoras em outras 
áreas de prestação de serviços públicos, o TCU decidiu somente 
ser cabível a adoção de determinações em caso de atos vinculados. 
Sempre que a lei e o regulamento abre campo para a  
deliberação autônoma do ente regulador, e não se  
caracterizem ilegalidades nas decisões das agências  
reguladoras, o Tribunal somente lhes endereça 
recomendações, respeitando-lhes inclusive a faculdade de 
avaliar a oportunidade e a conveniência de adotar — ou não — as 
sugestões assim formalizadas. Essas recomendações, quando 
formuladas pelo TCU, o são em caráter de colaboração, sem 
qualquer vezo coercitivo, de forma a respeitar os limites d 
competências técnica e regulamentar que estão assegurado 
por lei ao ente regulador." (g.n.) 
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Nesse diapasão, igualmente, o Acórdão n° 2.927/2011, de relatoria do 

Ministro Walton Alencar Rodrigues, quando o Plenário do TCU, examinando proposta 

quanto à realização e inclusão de cláusulas de revisões tarifárias periódicas nos contratos 

das concessões rodoviárias federais, acordou que competiria à ANTT avaliar e impor, 

se fosse o caso e dentro de sua discricionariedade, a melhor forma e mesmo a 

possibilidade de se rever as disposições contratuais firmadas. 

Sendo assim, Excelência, pugna-se que ao analisar o mérito propriamente 

dito, seja reconhecido que a matéria tratada nos autos cuida de matéria regulatõria de 

primeira ordem, situada dentro do espaço discricionário da ANTT, de forma que 

eventual disposição endereçada à ANTT quanto aos atos regulatõrios seja realizados seja 

emitida na forma de recomendação, em atenção à competência constitucional desse 

TCU. 

V - CONCLUSÃO E PEDIDOS 

Conclui-se, portanto, que não subsistem as alegações de existência de 

supostos descumprimentos contratuais, posto que, conforme reconhecido pela Agencia 

Reguladora, a concessionária logrou sanar todas as inconformidades apontadas, estando 

eventuais pendências contempladas em proposta de revisão quinquenal sob análise 

administrativa. 

Nesse cenário, eventual execução da garantia contratual ou abertura de 

\tá 

processo de caducidade, além de constituírem medidas absolutamente descabidas, são 

incoerentes com a política pública do Poder Concedente, que decidiu privilegiar a// 

continuidade dos serviços prestados aos usuários. 
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Em especial, no caso especifico da CRO, deve-se ressaltar que a 

Concessionária tem adotado todas as providências para retomar os investimentos 

em ampliação de capacidade da rodovia, além de nunca ter deixado de cumprir 

os parâmetros contratuais nas frentes de conservação, manutenção e serviços 

operacionais, estando apta à manutenção do contrato de concessão e da 

prestação dos serviços no atendimento aos interesses dos usuários e do poder 

público. 

No que tange à aplicação do Desconto de Reequilibrio, restou 

demonstrado que todos os prazos e procedimentos estabelecidos pela ANTT foram 

cumpridos, não havendo que se cogitar de irregularidade na questão. Assim, eventuais 

desequilíbrios econômico-financeiros que sejam verificados ao longo da execução 

contratual serão considerados na próxima revisão tarifária pertinente, sem nenhum 

prejuízo para quaisquer das partes envolvidas na relação de concessão firmada. 

Nesse sentido, ressalta-se, mais uma vez, que o Fator D não constitui 

penalidade contratual, mas sim mecanismo preestabelecido no Contrato para 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. 

Por fim, reitera-se que os atos da ANTT aqui analisados concernem 

matéria inserida dentro do âmbito de discricionariedade do gestor, a respeito da qual a 

Agência Reguladora já se posicionou, de forma devidamente motivada e fundamentada. 

Assim, não obstante se reconheça a relevante contribuição desse e. Tribunal para a 

melhoria e o aperfeiçoamento da atividade regulatória, não cabe a essa e. Corte de Contas 

revisar matéria que envolve atividade-fim da Agência Reguladora. Sendo assim, suas 

decisões devem representar nortes para futuras tomadas de decisões, mediant 

recomendações. 
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95. 	Por todo o exposto, verificada a inexistência de irregularidades, requer-se 

o arquivamento da presente Representação, com, no máximo, expedição de 

recomendação à Agência Nacional de Transportes Terrestres com providências a serem 

tomadas em atos futuros. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Brasília, 1° de março de 2019. 

ANTONIO H 	QUE M. COUTINHO 	CAROLINE L. RODRIGUES 
OA 1 IøF n° 34.308 	 OAB/DF n° 56.309 

32 

ATENDIMEN10 PIOUET.ADVSR 1 WWW_PIQUET.ADV.BR 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61110081.



AGENCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTESTERRESTRES 

Gabinete do Diretor-Geral 
SCES Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Pólo 08— Bloco G, 30  andar 

Brasilia/DF — CEP: 70.200-003 
(61) 3410-1990 

Oficio-Circular n0 a9( /2018/DG/ANTT 

Brasília, ade setembro de 2018. 

Ao 
Presidente da Comissão de Viação e Transportes — CVT 
Presidente do Tribunal de Contas da União — TCU 
Ministro Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União — TCU 
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil— MTPA 
Procurador Frederick Lustosa de Melo - Ministério Público Federal — MPF 
Secretário da SeinfraRodoviaAviação do Tribunal de Contas da União — TCU 
Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos — SPPI 
Presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias — ABCR 
Presidente da Confederação Nacional de Transportes — CNT 
Presidente da Confederação Nacional da Agricultura — CNA 
Presidente da Confederação Nacional da Indústria — CNI 

Assunto: 	Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais 

Referência: 	Encaminhamentos da audiência pública realizada na Comissão de 
Viação e Transportes da Câmara dos Deputados em 14/08/2018 

Servimo-nos do presente para encaminhar o Memorando 
876/2018/SUINF, de 12 de setembro de 2018, o qual traz anexo documento intitulado 

"Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões 
Rodoviárias Federais", a partir das reflexões apresentadas por esta Agência na 
audiência pública realizada na Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos 
Deputados, no dia 14 de agosto de 2018. 

O texto apresenta um diagnóstico da superveniência da crise e como as 
concessões rodoviárias tiveram o seu desempenho afetado pela queda acentuada do 
tráfego, bem como pela restrição de acesso às linhas de crédito ofertadas previamente 
à crise. 

3 	 São apresentadas também as alternativas à disposição do poder 
concedente: caducidade, relicitação ou revisão contratual. Ao analisar os 
desdobramentos de cada uma dessas hipóteses, conclui-se que a revisão contratual 
ampla — incluindo revisões extraordinária e quinquenal — é o único caminho que, de fato, 
soluciona o problema, uma vez que permite a retomada dos investimentos no prazo mais 
curto, não onera o orçamento público e a capacidade institucionkederalj  assim como 
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TRANSPORTESTERRESTRES 

Gabinete do Diretor-Geral 
SCES Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Pólo 08— Bloco G, V andar 

Brastlia/DF — CEP: 70.200-003 
(61) 3410-1990 

não acarreta descontinuidade na prestação do serviço público. Tais ajustes contratuais, 
quando processados, permitirão a redução imediata das tarifas de pedágio, por meio da 
aplicação dos redutores tarifários previstos contratualmente. 

Por fim, entende-se que uma solução satisfatória para o problema 
somente será atingida por meio de amplo debate, envolvendo sociedade, usuários, 
órgãos de controle e fiscalizadores, parlamento, setor regulado e demais órgãos de 
governo, com vistas a aperfeiçoar o modelo de revisão contratual ora proposto, de forma 
a melhor satisfazer o interesse público. 

Certo de contarmos com vossa atenção e disposição de contribuir para 
que seja alcançada uma solução efetiva para a questão, renovamos nossos préstimos 
de distinta consideração. 

Atenciosamente, 

4RGI4 DE AS IS LOBO 
D etor-G ral 

Substituto 
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AGENCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTESTERRESTRES 

Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária- SUINF 

SCES Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Pólo 08- Bloco C. 1° Andar 

Brasília/DF - CEP: 70.200-003 

(61) 3410-1711 

Memorando n° 	/2018/SUINF 

Brasília, /0 de setembro de 2018. 

Ao Gabinete do Diretor Geral 

Assunto: 
	

Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais 

Referência: 
	

Encaminhamentos da audiência pública realizada na Comissão de 

Viação e Transportes da Câmara dos Deputados em 14/08/2018 

Servimo-nos do presente para encaminhar o documento intitulado 

"Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões 

Rodoviárias Federais", elaborado por esta Superintendência em decorrência da 

audiência pública realizada na Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara 

dos Deputados, no dia 14 de agosto de 2018. 

Trata-se de análise do momento crítico vivido pelo pela 

infraestrutura rodoviária concedida, a qual vem apresentando desempenho 

aquém do previsto desde a emergência da recessão econômica no ano de 2015. 

O documento faz um mapeamento da crise sob a ótica de cada uma das etapas 

de concessão, evidenciando, por meio de inferência estatística, a imprevisibilidade 

da severa queda no volume de tráfego das rodovias concedidas, a qual está 

relacionada diretamente à retração na atividade econômica. 

Efeitos indiretos do baixo desempenho da economia também são 

reportados, sobretudo no tocante à deterioração das condições das linhas de 
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financiamento subsidiadas dos bancos públicos, o que teve o efeito de frustrar o 

planejamento das concessionárias de rodovias. 

Os impactos da combinação desses efeitos diretos (queda no 

tráfego) e indiretos (condições de financiamento) são apresentados, 

demonstrando-se que, atualmente, as obras de grande vulto encontram-se 

praticamente paralisadas. Acumulam-se multas e inexecuções, que tendem a se 

agravar com a aplicação dos devidos descontos tarifários, levando a uma situação 

de insolvência generalizada. 

Diante desse diagnóstico, são apresentadas as alternativas à 

disposição do poder concedente — caducidade, relicitação ou revisão contratual. 

Analisando vantagens e desvantagens sob o ponto de vista dos usuários, 

entende-se que a revisão contratual ampla — incluindo revisões extraordinária e 

quinquenal — é o único caminho que, de fato, soluciona o problema, uma vez que 

permite a retomada dos investimentos no prazo mais curto, não onera o 

orçamento público e a capacidade institucional federal e não acarreta 

descontinuidade na prestação do serviço público. 

Demonstra-se, na sequência, uma proposta inicial do modelo de 

revisão contratual, contemplando a modernização dos contratos e a inclusão de 

desincentivos a novos descumprimentos. Por meio de uma revisão extraordinária, 

seriam feitos os ajustes da curva de tráfego do momento atual em diante, 

considerando a superveniência da crise e compartilhando ganhos futuros com os 

usuários; e, por meio da revisão quinquenal, proceder-se-ia ao ajuste do conjunto 

e do cronograma de investimentos de cada concessão, de acordo com as suas 

reais necessidades. Ambos os processos estão lastreados na legislação nacional 

(Leis n° 8.666/1993, 8.987/1995, 10.233/2001), na Resolução ANTT n° 675/2004 e 

na matriz de risco dos contratos de concessão. 

Cabe mencionar, ainda, que o resultado desses ajustes tem o 

potencial de reduzir, de forma imediata, da tarifa de pedágio praticada nas 
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rodovias concedidas, compensando os efeitos dos ajustes por meio da aplicação 

de redutores tarifários previstos em contrato. 

Destarte, sugere-se que o documento anexo sirva como fomentador 

do debate sobre a situação dos contratos de concessão de rodovias, dando 

sequência ao que foi exposto por esta Superintendência na Audiência Pública 

realizada no âmbito da CVT. Tendo em vista a relevância e sensibilidade do tema, 

recomenda-se que o assunto seja amplamente discutido com sociedade, usuários, 

órgãos de controle e fiscalizadores, parlamento e setor regulado, além dos 

demais órgãos de governo, com o objetivo de se chegar a um consenso sobre o 

melhor modelo de revisão contratual a ser empregado. 

Certo de contarmos com vossa atenção, sobretudo no que tange à 

busca por soluções efetivas para a queda de desempenho experimentada pelas 

concessões rodoviárias federais, renovamos nossos préstimos de distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

DE FREITAS 

da Infraestrutura Rodoviária Supe ntendente de lo ação 
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Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF 

SCES Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Pólo 08 - Bloco C. 10  Andar 

Brasília/DE - CEP: 70.200-003 

(61) 3410-1711 

Memorando n 	/2018/SUINF 

Brasília, ic) de setembro de 2018. 

Ao Gabinete do Diretor Geral 

Assunto: 
	

Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais 

Referência: 
	

Encaminhamentos da audiência pública realizada na Comissão de 

Viação e Transportes da Câmara dos Deputados em 14/08/2018 

Servimo-nos do presente para encaminhar o documento intitulado 

"Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões 

Rodoviárias Federais", elaborado por esta Superintendência em decorrência da 

audiência pública realizada na Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara 

dos Deputados, no dia 14 de agosto de 2018. 

Trata-se de análise do momento crítico vivido pelo pela 

infraestrutura rodoviária concedida, a qual vem apresentando desempenho 

aquém do previsto desde a emergência da recessão econômica no ano de 2015. 

O documento faz um mapeamento da crise sob a ótica de cada uma das etapas 

de concessão, evidenciando, por meio de inferência estatística, a imprevisibilidade 

da severa queda no volume de tráfego das rodovias concedidas, a qual está 

relacionada diretamente à retração na atividade econômica. 

Efeitos indiretos do baixo desempenho da economia também são 

reportados, sobretudo no tocante à deterioração das condições das linhas de 
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financiamento subsidiadas dos bancos públicos, o que teve o efeito de frustrar o 

planejamento das concessionárias de rodovias. 

Os impactos da combinação desses efeitos diretos (queda no 

tráfego) e indiretos (condições de financiamento) são apresentados, 

demonstrando-se que, atualmente, as obras de grande vulto encontram-se 

praticamente paralisadas. Acumulam-se multas e inexecuções, que tendem a se 

agravar com a aplicação dos devidos descontos tarifários, levando a uma situação 

de insolvência generalizada. 

Diante desse diagnóstico, são apresentadas as alternativas à 

disposição do poder concedente — caducidade, relicitação ou revisão contratual. 

Analisando vantagens e desvantagens sob o ponto de vista dos usuários, 

entende-se que a revisão contratual ampla — incluindo revisões extraordinária e 

quinquenal — é o único caminho que, de fato, soluciona o problema, uma vez que 

permite a retomada dos investimentos no prazo mais curto, não onera o 

orçamento público e a capacidade institucional federal e não acarreta 

descontinuidade na prestação do serviço público. 

Demonstra-se, na sequência, uma proposta inicial do modelo de 

revisão contratual, contemplando a modernização dos contratos e a inclusão de 

desincentivos a novos descumprimentos. Por meio de uma revisão extraordinária, 

seriam feitos os ajustes da curva de tráfego do momento atual em diante, 

considerando a superveniência da crise e compartilhando ganhos futuros com os 

usuários; e, por meio da revisão quinquenal, proceder-se-ia ao ajuste do conjunto 

e do cronograma de investimentos de cada concessão, de acordo com as suas 

reais necessidades. Ambos os processos estão lastreados na legislação nacional 

(Leis n° 8.666/1993, 8.987/1995, 10.233/2001), na Resolução ANTT n° 675/2004 e 

na matriz de risco dos contratos de concessão. 

Cabe mencionar, ainda, que o resultado desses ajustes tem o 

potencial de reduzir, de forma imediata, da tarifa de pedágio praticada nas 
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rodovias concedidas, compensando os efeitos dos ajustes por meio da aplicação 

de redutores tarifários previstos em contrato. 

Destarte, sugere-se que o documento anexo sirva como fomentador 

do debate sobre a situação dos contratos de concessão de rodovias, dando 

sequência ao que foi exposto por esta Superintendência na Audiência Pública 

realizada no âmbito da CVT. Tendo em vista a relevância e sensibilidade do tema, 

recomenda-se que o assunto seja amplamente discutido com sociedade, usuários, 

órgãos de controle e fiscalizadores, parlamento e setor regulado, além dos 

demais órgãos de governo, com o objetivo de se chegar a um consenso sobre o 

melhor modelo de revisão contratual a ser empregado. 

Certo de contarmos com vossa atenção, sobretudo no que tange à 

busca por soluções efetivas para a queda de desempenho experimentada pelas 

concessões rodoviárias federais, renovamos nossos préstimos de distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 
	

ti 

: e • JØÇs  DE FREITAS 

Supe ntendente de Nalo,aça. da Infraestrutura Rodoviária 
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DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA DE DESEMPENHO 

DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem o objetivo de apresentar diagnóstico dos impactos da 

conjuntura econômica nacional sobre as concessões rodoviárias federais e comparar as 

alternativas existentes para o seu tratamento. Considera-se o impacto da queda na atividade 

econômica sobre o tráfego das concessões, sua receita majoritária, e seus efeitos diretos e 

indiretos no desempenho dos contratos. Tomando essa realidade como ponto de partida, são 

analisadas as alternativas disponíveis, evidenciando suas particularidades e propondo caminhos 

de solução para o momento crítico do setor. 

DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

O Brasil enfrentou uma das piores crises econômicas da sua história no período 2015-

2016, ao registrar dois anos seguidos de quedas severas no seu Produto Interno Bruto (PIB) real. 

Tal situação é somente comparável à vivida nos anos 1930-1931, único momento da história em 

que o mesmo fenômeno de quedas sucessivas foi experimentado. Os números da recente 

recessão são expressivos, com quedas de 3,8% e 3,6%, (acumulando 7,2% em dois a nos)1. 

Agrava essa situação, o fato da lenta retomada que vem sendo verificada no momento 

atual da economia brasileira, tendo sido registrada leve expansão de 0,98% em 2017 e previsão 

de 1,47% para 2018. Diferentemente do comportamento mais frequente internacionalmente 

percebido em períodos pós-crise, em que há substancial movimento no sentido positivo, a 

exemplo de 2009 e 2010, momento em que o PIB foi de -0,13% em 2009 e de 7,53% em 2010, 

na conjuntura atual do Brasil essa retomada mostra-se pouco dinâmica. 

Considerando a série histórica de crescimento do PIB real de 1994 a 2013, ano em que 

foram arrematadas as concessões da terceira fase da 32  Etapa de concessões rodoviárias, 

verifica-se que as taxas de crescimento dos anos de 2015 e 2016 estão fora de 99,73% dos casos 

esperados, considerando a distância superior a três desvios-padrão em uma distribuição de 

probabilidades semelhante à normal. O mesmo fenômeno pode ser verificado se considerado o 

período 1994 a 2007, ano em que ocorreram os leilões da 22  etapa de concessões federais. 

Essas inferências estatísticas apontam para uma forte imprevisibilidade da recessão 

econômica vivida entre 2015 e 2016. Quando se toma por base a série histórica desde a 

estabilização da economia brasileira decorrente do Plano Real, evidencia-se a impossibilidade 

de se prever quedas nesse patamar daqueles que assumiram concessões de rodovias federais 

nesse período. Mesmo nos cenários mais pessimistas que poderiam balizar as propostas 

econômicas ofertadas nos leilões das rodovias, é pouco provável que se considerasse hipóteses 

com menos de 0,27% de probabilidade de ocorrência. A seguir, uma distribuição normal de 

probabilidades ilustra o caso. Os anos de 2015 e 2016 estariam somente no extremo das caudas. 

Fonte IBGE: www.ibge.gov.br. 
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Essa análise é fundamental para entendermos o efeito dessa queda econômica sobre as 

concessões brasileiras, tendo em vista a conjuntura em que foram realizadas as ofertas de tarifas 
para a prestação do conjunto de obras e serviços rodoviários e a ligação entre o PIB e o tráfego 

das rodovias brasileiras. Com  o intuito de demonstrar essas relações, cabe resgatar o histórico 

que constitui o programa de concessões federais do país. 

2.1. AS ETAPAS DE CONCESSÃO E A CAPACIDADE DE PREVISÃO DO NÍVEL DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA BRASILEIRA 

2.1.1. 1.á ETAPA — 1993-1998 

A primeira etapa de concessões rodoviárias foi estruturada ainda sob a condução do 
Ministério dos Transportes, criado em 1993, o qual contava com a participação do extinto 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), responsável pela gestão do programa. 
As primeiras concessões foram contratadas pelo DNER entre 1994 e 1997, as quais se somaram 

a uma concessão contratada pelo Estado do Rio Grande do Sul, por delegação, e posteriormente 

transferida à União, a Ecosul, compondo a lista que consta da ta bela a seguir. 

Moo /Elos 

Rpoomssa T 	ffi PECHO 
EXIENS30 

1100 
CONCESS 

PSEINATUFA 
COSIAM 

INiCIO DO 
CON1RNTO 

FR470 
COBRANÇA 
OEFEDADIO 

AM 00 
CONTRATO 

ER101 R1 Fonte Ro • noterni 13.2 	' Fbnte 291 12/1994 01106. 1995 20 anos IS 08/1996 31/05,2015 

ER-116 RI 
Nésn Pbraiba , Tonosopoks• 
8*, 	'040/ R1 

142.5 CRI 22/11/1995 22/031 199R 25 anos 02709/1996 2110312021 

B4040 
R/ MG 

Ro • Jjizde rota 179,9 Cones/ 31110/1995 01/037 1996 25 anos 20/06/1995 28702/2021 

EB116 33/7J Ao. Sio Paulo 4020 Nova Dita 31/10/1995 (1 1/0311996 25 anos 01108/1996 29/02/2021 

ER290 PS Fbrto Negra - Osndo 121.0 Conceba 04/03/1997 04/07/1997 20 anos 267 10/1997 03107/2017 

E1R-116 PS 
BF4293 PS 
E1/1392 RS 

Comoquê • Fblotas 
Pelotas - Jogue/to 
Sauna do Doa Vida - Noras 
R;lotas- Ao Grande 
Pelotas- Bagê 

623,8 Ecosul 15/07/1998 24/07/1998 27.3 anos 04103/2001 0310312020 

TOTN. 1.482.4 

' A easo6710 lotar do Gasosas/1o. congdmndo-so os 10.1 len de acesaos, 4 de 21.3 fun 

O contexto dos leilões dessa que foi denominada primeira etapa de concessões era de 

instabilidade econômica, decorrente de período de hiperinflação característico do final da 

década de 1980 e início da década de 1990. Os projetos estruturados à época embutiam essas 

Página 2 de 30 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61110081.



condições e refletiam, em grande medida, os contratos de obras do DNER, não contendo 

definição clara de alocação de riscos e de parâmetros de desempenho. Foram contratos de 20 a 

25 anos de prazo, com pequenas extensões (média de 247 km). Tratavam-se de corredores 

rodoviários consolidados, localizados nas regiões sul e sudeste. 

No caso dessas concessões, o entrante assumiu elevado grau de risco relativo à 

sustentabilidade econômico-financeira da concessão, o que se mostrava precificado pelas taxas 

internas de retorno dos projetos, que chegavam a 24% ao ano. Uma análise estatística 

considerando o desempenho da economia brasileira desde os anos 1980, colocava o investidor 

diante de uma média de crescimento do PI8 de 2% com desvio-padrão de 4,54%, mais do que o 

dobro do encontrado quando analisadas as demais etapas de concessões, o que demonstra a 

elevada volatilidade a que o investidor estava submetido. Com  grau de confiança de 68% (um 

desvio-padrão), poder-se-ia prever cenários de recessão anual da ordem -2,5%. Assim, para o 

caso da primeira etapa, a qual caminha para o encerramento dos contratos na década de 2020, 

percebe-se certa previsibilidade em relação a potenciais riscos de fortes quedas na atividade 

econômica e, por consequência, a sua devida precificação no modelo de negócio. 

2.1.2. 22 ETAPA — 2007-2009 

A segunda etapa de concessões federais já é resultado do trabalho de fortalecimento 

regulatório do país, com o desenvolvimento das agências reguladoras. A Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, criada em 2001, foi responsável pela condução na sua estruturação, 

tendo leiloado sete concessões em 2007 e uma em 2009. A marca dessa etapa foi a primazia da 

modicidade tarifária sobre os demais outros itens da modelagem, sustentado pela seleção de 

rodovias com nível elevado de tráfego e a previsão de poucos investimentos contratualmente 

vinculados. Os trechos são apresentados na tabela a seguir. 

serentee17009 

:. aigiombrà • irEdédéi--.- -":"." 99NCESS.  •• r0 AlUill'a‘„ gertarlDi  "Z9  DE%.  OCHF" DPF0 

08116 FR% Cardaba • Olvlsa 5../115 412,7 
A11100190 

Ranallo Si 
14/02/2008 15/02/2008 25 anos 19/12/2008 14/02/2033 

08376 FR 

111101 W 
areara • Rovianeoraes 382,3 

A1.000518 

Litoral Si 
14/02/2008 15/02/2008 25 anos 22/0212009 14/02/2033 

08116 S:YFR Sio Paulo - Cueba 4016 
AutopiSlia 

Faiais CaleneOad 
14/02/2008 15/02/2008 25 anos 20/12/2008 14/02/2033 

08381 ING/S,  Belo Hodzonle - Slo Paulo 552.1 
Autoplaa 

Familia Dias 
14/02/2008 15/02/2008 25 anos 10/12/2008 14/02/2033 

08383Ira 
Dam MG/RJ- Entr. ER11 V RJ 0/1a 
Oulra) 

200,4 R7dOvi0 do Aça 28/03/2000 27/03/2008 25 anos 05/03/2009 26(03/2033 

1814101 R.1 ;bole Rcenaterei - Divisa R9R1 320,1 
Pedop1510 

Funúnansa 
14/02/2008 15/02/2008 25 enes 02/02/2009 14/02/2033 

081 53 as Cidra P4G/Sa- 01513/9OFR 321,6 FrOrld770911ona 14/02/2068 15/02/2008 25 aros 10/12/2008 14/0212033 

081 16 FR 

817324 PA 
Feira de Saniana - Oivire ENMG 
Silvado/ - Feira de Sotana 

857,3 • viabohia 03/09/2009 01/09/2009 2$ ares R Irina° 03)09(2034  

   

eareeessemix 
TOTAL' 3.268, 

 

A~ roia' da coneres5o, comede/ardo-se os 13.3 km de rodarias estaduais delegadas ao GOV8a10 Federal, é de 680,6 len 

 

Expandia-se consideravelmente o programa de concessões, agregando mais 3.268,1 km 

de rodovias à rede concedida. Além de contemplar as tradicionais regiões sul e sudeste, 

estendeu-se o modelo de parceria de investimento ao nordeste ao englobar a 13R-116/324/8A. 

Os contratos foram formulados com extensões superiores às da 12  etapa, atingindo a média de 

408,5 km de extensão, e tiveram o prazo fixado em 25 anos. A modelagem passou a contemplar 

regulação mais avançada com a introdução de matriz de riscos, investimentos a valores globais, 
duplicações por gatilhos volumétricos e penalidades melhor definidas. 

Página 3 de 30 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61110081.



Quanto ao cenário macroeconômico da época, apresentava-se bastante favorável, com 

média de 3,5% de crescimento nos quatro anos que antecedem o momento da licitação dos sete 

lotes iniciais (2003-2006). Já para o último lote, a média dos quatro últimos anos (2005-2008) 

sobe para 4% de crescimento. Com  o boom de commodities no seu auge, o Brasil melhorava os 

seus indicadores econômicos, controlando a inflação e imprimindo consistente ritmo de 

crescimento do produto. A reboque dessas condições e considerando a elasticidade existente, 

a movimentação de cargas crescia fortemente, propiciando excelentes perspectivas para o 

programa de concessões, o que se refletiu na taxa interna de retorno dos projetos de 8,95% ao 

ano. 

O oferta nte que considerasse a série desde 1994 constataria uma média de crescimento 

de 3% com desvio-padrão de 1,83%. Considerando uma distribuição de probabilidades de uma 

curva normal, não seriam esperadas quedas anuais superiores a -2,5% em 99,73% dos casos, 

que dirá por dois anos consecutivos, como se vivenciou em 2015-2016. Destarte, pode-se inferir 

que a recente recessão econômica era imprevisível para as concessões leiloadas entre 2007 e 

2009. 

2.1.3. 3à ETAPA — 2012-2013 

A etapa mais recente de concessões federais teve a sua primeira licitação em meados 

de 2012 com a o trecho da BR-101/ES/BA, tendo sido completada posteriormente com mais seis 

leilões no final do ano de 2013. O modelo concebido nessa etapa privilegiava a execução de 

vultuosas obras de duplicação e outras melhorias nos primeiros cinco anos de contrato, 

independentemente do nível de serviço verificado, refletindo política pública de caráter indutor 

e desenvolvimentista. A seguir, apresenta-se os sete lotes concedidos nessa época: 

ROCIOV1A(5) TRECHO(S) mano  cacas.  ASSINATURA 
CONTRATO 

INICRI CO 
CONTRATO 

imAzo  F31 Co 
CONTRATO 

BR-101JE5/BA Divisa Ri/Es- Entr. BA-698 475,9 ECO 101 17/04/2013 18/04/2013 25 anos 17/04/2038 

BR-050/GO/MG Entf.COM  SR-040- Divisa MG/SP 436,6 
mG0 

RODOVIAS 
05/12/2014 06/12/2014 30 anos 05/12/2044 

BR-060-153-

262/DF/GO/MG 
Entr. BR-251/DF - Entr.8R-381/MG 1176,5 CONCEBRA 31/01/2014 01/02/2014 33 anos 31/01/2044 

BR-163/MS Divisa MT/MS - Divisa MS/PR 847,2 MS VIA 12/03/2014 13/03/2014 30 anos 12/03/2044 

BR-163/MT Entr., MT-220 -Divisa MT/MS 850,9 
ROTA DO 

OESTE 
17103/2014 13/03/2014 30 anos 12/03/2044 

13R-040/0F/G0/M6 Entr. BR-251/0F -Juiz de Fora/MG 936,8 VIA 040 12/03/2014 13/03/2014 30 anos 12/03/2044 

BR-153/T0/G0 
Entr. da BR-060 em Anápolis - 

Entr.com  a TO-070 
624,8 GAIVÃO 11/09/2014 12/09/2014 30 anos 11/09/2044 

TOTAL 5348,7 

A viabilidade dos projetos associava-se à política de financiamento extremamente 

ousada, com grau de alavancagem de 65 a 80% dos investimentos previstos, com taxas de juros 

subsidiadas com base na oferta de crédito por bancos públicos (BNDES, CAIXA e Banco do Brasil). 

Os trechos modulados possuíam elevado porte em termos de extensão, com média de 764,1 

km, e localizavam-se também na região centro-oeste, reflexo da tentativa de fazer integrar a 

fronteira agrícola nacional com a região sudeste. O prazo contratual foi estabelecido em 30 anos. 

Em termos regulatórios, foram introduzidas diversas melhorias no contrato, com 

destaque pela substituição do plano de negócios como instrumento de gestão para a adoção de 

fatores parametrizados com base nos estudos de viabilidade, com base nos quais são realizados 
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os reequilíbrios ao longo da execução contratual. Contou como inovação também a execução 

de 10% das duplicações previstas como requisito para o Início da cobrança. 

Quanto à conjuntura dos leilões realizados, percebe-se um cenário de extrema euforia 

quanto ao crescimento nacional. Nos quatro anos que antecedem os leilões, as médias de 

crescimento do país bateram 4,1% ao ano (2008-2011 e 2010-2013). Os indicadores econômicos 

mostravam-se resilientes no país, mesmo após a crise internacional de 2008, que afetou 

fortemente os países desenvolvidos. A taxa interna de retorno do fluxo de caixa não alava ncado, 

como era esperado, convergiu no mesmo sentido, tendo sido reduzida para 7,2% nesta etapa. 

Diante dessa perspectiva extremamente positiva foram realizadas as ofertas de tarifa no 

âmbito da 32  etapa. Considerando o período de 1994 a 2013 como referência (os leilões 

ocorreram no final de 2013), identifica-se média de crescimento anual de 3,3% e desvio-padrão 

de 2,1%. Sob a ótica comparativa do momento da oferta em relação à crise de 2015-2016, 

conclui-se que era de baixíssima probabilidade —0,27% dos casos—uma previsão de queda anual 

superior a 3%. 

Cabe registrar ainda que a terceira etapa teve uma última licitação realizada no início de 

2015, a nova concessão da Ponte Rio-Niterói. A despeito de possuir diversas particularidades 

com os demais casos da 3! etapa em termos de modelagem e condições de financiamento, sua 

oferta foi realizada em momento diverso se comparado ao das anteriores. Desde o segundo 

trimestre de 2014 já se configurava o cenário de recessão com base no dado trimestral do PIB 

nacional. Contudo, mesmo considerando um ano na amostra (1994-2014), verifica-se que o nível 

de queda do PIB nos anos 2015-2016 não era previsível. Tem-se a média de crescimento de 

3,21% com desvio-padrão de 2,14%, formando banda com grau de confiança de 99,73% (três 

desvios-padrão) entre -3,23% e 9,64%. 

2.2. OS IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA SOBRE AS CONCESSÕES DE RODOVIAS 

Este tópico objetiva apresentar os motivos pelos quais as concessões de rodovias são 

extremamente impactadas por oscilações nas taxas de crescimento do PIB, fazendo com que 

movimentos inesperados desse número afetem tão fortemente a sua saúde financeira. Esse 

fenômeno ocorre por três razões: (i) participação majoritária das receitas tarifárias na receita 

total da concessão; (ii) elasticidade - crescimento tráfego/PIB - superior ai; (iii) efeitos indiretos 

sobre as condições de financiamento. 

Em relação ao primeiro tópico tem-se que a quase totalidade das receitas das 

concessões são oriundas da cobrança de pedágio. Além dessas, as concessões dispõem também 

de uma baixíssima arrecadação de receitas acessórias, as quais são majoritariamente revertidas 

à modicidade tarifária, resultado da exploração de atividades adicionais relacionadas à 

prestação do serviço, como de publicidade, compartilhamento de fibra ótica e uso geral da faixa 

de domínio. Essa constatação demonstra que as concessões dependem essencialmente do 

tráfego da rodovia que cruza as suas praças de pedágio, contribuindo para a concessão por meio 

do pagamento da tarifa fixada. 

Assim, urna oscilação na demanda da rodovia é quase que integralmente transferida 

para a receita total da concessão. No momento em que há crescimento da demanda além das 

expectativas, aumentam as suas margens entre receitas e despesas e, inversamente, no sentido 
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contrário, pode-se chegar a um ponto em que as despesas superem as receitas, tendo em vista 

a existência de custos fixos que não podem ser reduzidos. 

No que tange ao segundo ponto, verifica-se que há uma evidente relação entre PIB e 

tráfego. Ou seja, o tráfego tende a acompanhar as movimentações do PIB, inclusive com 

elasticidade superior a 1. Essa particularidade torna as concessões rodoviárias ainda mais 

sensíveis aos movimentos do produto nacional. Percebe-se ainda que essa sensibilidade é ainda 

maior em rodovias com espectro de tráfego em que há maior participação de veículos 

comerciais. Diferenças podem ser percebidas também entre rodovias que são afetadas por 

diferentes atividades produtivas. 

Quanto ao terceiro ponto, acerca das condições de financiamento, configura-se um 

impacto indireto, derivado não do PIB diretamente, mas da oscilação do tráfego. A receita 

projetada da concessão é a principal variável de análise em processos de financiamento em 

contratos do tipo project finance. Incertezas na previsão das entradas do projeto, geram, por 

consequência, risco e piora nas condições de financiamento. 

Para fins exemplificativos, tomaremos o caso das concessões da 32  etapa, licitadas em 

2013. Na divulgação do Programa de Investimentos em Logística (P11) em 2012 e nas cartas de 

intenção assinadas pelos bancos públicos em 2013, três condições fundamentais estavam 

postas: 

Alava ncagem de 65% até 80% (na carta até 70%); 

índice de Cobertura do Serviço da Dívida maior ou igual a 1,2; e 

Possibilidade de provisão de garantias por meio de Contratos de Suporte de 

Acionistas (ESA). 

Com a recessão dos anos 2015-2016, houve uma redução das projeções de tráfego 

concebidas nos estudos de viabilidade que pautaram os processos licitatórios realizados. A 

constatação da mudança de patamar de tráfego foi registrada, inclusive, após a liberação dos 

empréstimos-ponte, atingindo as condições dos financiamentos de longo prazo. Dada a 

incerteza instaurada, os bancos públicos buscaram proteger-se com alterações nas suas políticas 

operacionais, de forma a tornar mais rigorosos os requisitos para a liberação das tranches de 

financiamento. A partir de 2015, passou-se a adotar as seguintes condições, diante dos casos 

concretos das concessões da 32 etapa: 

Alavancagem média próxima de 50%; 

o Parcialmente contingenciados, os quais somente seriam liberados no 

ano seguinte, caso os tráfegos apresentados nas projeções das 

concessionárias se confirmassem; 

índice de Cobertura do Serviço da Dívida maior ou igual a 1,3; e 

Garantias somente por meio de fiança bancária. 

Essas condições tiveram o efeito de reduzir o nível de subsídios que a modelagem 

original pressupunha, tendo ainda o efeito prático de que essa diferença de crédito — de 20% a 

30% do investimento previsto — tivesse que ser aportada diretamente pelos acionistas, a partir 

de operações financeiras de custo superior. 

Dessa forma, a queda na atividade econômica impactou duplamente as concessões, não 

somente com a queda nas suas próprias receitas provenientes da cobrança de pedágio, mas 

também da sua capacidade de obter financiamento subsidiado por meio dos bancos públicos. 
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Essa realidade é claramente demonstrada pelo exemplo das concessões da 32 etapa, uma vez 

que haviam sido divulgadas condições de financiamento imediatamente antes dos leilões. Cabe, 

destacar, contudo, que o enrijecimento das políticas operacionais e de crédito dos bancos 

públicos estendeu-se a todo o setor rodoviário, debilitando que estes sejam o motor financeiro 

para a execução das obras em concessões. 

O BNDES divulgou, ainda em 2017, nova política operacional que traz a substituição da 

Taxa de Juros de Longo Prazo (T.1LP), subsidiada pelo Tesouro Nacional, pela Taxa de Longo Prazo 

(TLP), que convergirá para a taxa de juros referenciada nos títulos públicos NTN-B no prazo de 

cinco anos a partir de 2018. A partir das operações de financiamento fechadas em 2018, 

portanto, o subsídio será gradualmente reduzido, até convergir para patamar próximo das taxas 

de mercado. Assim, O crédito subsidiado até então disponível às concessões rodoviárias será 

gradativamente eliminado. 

Nota-se que a alteração das condições de financiamento produziu maior impacto sobre 

os contratos que ainda possuíam elevado volume de obras a executar. Comparando as etapas, 

tem-se que essa é a realidade da 22 etapa e 32  etapa. Deve se ponderar também que estavam 

previstos elevados desembolsos para o exato período em que se processou a crise, os quais 

seriam destinados a custear obras de vulto, como contornos e duplicações. A retração dos 

bancos públicos, ao reduzir severamente a oferta de crédito barato, acabou por frustrar o 

planejamento do setor de concessões rodoviárias, inviabilizando a execução da maior parte das 

obras de grande porte previstas. 

2.2.1. A QUEDA DE DESEMPENHO DAS CONCESSIONÁRIAS APÓS A CRISE 

ECONÔMICA 

Diante do cenário acima relatado, observou-se nos últimos anos uma relevante queda 

no desempenho das concessões federais, sobretudo em relação às obras de grande vulto de 

responsabilidade das concessionárias. Embora as obrigações operacionais e de manutenção 

sigam ocorrendo conforme o pactuado, incluindo os atendimentos médico e mecânico, o 

monitoramento da rodovia e a conservação do pavimento, houve praticamente a paralisação 

das obras de ampliação de capacidade, que contempla as duplicações, adequações de travessias 

urbanas e dispositivos viários (interconexões e acessos). 

Corno exemplo, tem-se a situação das duplicações em concessões da Y. etapa: 

VIA 040 - BR-040 DF/GO/MG (Brasília-DF - Juiz de Fora — MG) — Previsão de 

duplicar 557,2 km até abril de 2019, dos quais 69,5 km foram liberados ao 

tráfego até o momento (12%); 

MGO - BR-050 GO/MG (Entroncamento com a BR-040 (Cristalina/CO) - Divisa 

MG/SP) — Previsão de duplicar 218,5 km até janeiro de 2019, dos quais 122 km 

foram liberados ao tráfego até o momento (56%); 

CONCEBRA - BR-060-153-262 DF/GO/MG (DF — Divisa com MG/SP) — Previsão 

de duplicar 647,8 km até março de 2019, dos quais 69 km foram liberados ao 

tráfego até o momento (11%); 
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iLtdIENMEIEN REILLF 
Insolvência Penumbra Solvência 

MSVIA - BR-163 MS - (Inicio na divisa com o estado do MT e término na divisa 

com o PR) — Previsão de duplicar 806,3 km até abril de 2019. Hoje essa obra de 

duplicação encontra-se com 150 km liberados ao tráfego até o momento (19%); 

e 

CRO - BR-163/MT - BR-163 e MT-407 (do MS até o entroncamento com a MT-

220)— Previsão de duplicar 453,6 km até março de 2019, dos quais 116,7 km 

foram liberados ao tráfego até o momento (26%). 

Em decorrência dessa performance aquém da prevista contratualmente, as concessões 

passaram a receber descontos tarifários em função do instrumento contratual do Desconto de 

Reequilíbrio (Fator D), que resultaram nos seguintes descontos, de acordo com o ano da revisão 

tarifária executada: 

ANO VIA040 MGO 	CONCEBRA MSVIA CRO 

2016 0,88% 0,14% 0,83% 0,27% -1,88% 

2017 2,65% 1,19% 1,77% 2,17% 0,00% 

. 2018 9,10% 6,33% 9,48% 9,45% 5,68% 

Os percentuais de redução tarifária acima mencionados representam majoritariamente 

descontos oriundos da não execução de duplicações, considerando as metas previstas para os 

primeiros três anos de contrato, cujos marcos contratuais se deram em 2017. Quando forem 

apurados os valores dos marcos contratuais dos anos quatro e cinco, 2018 e 2019 

respectivamente, caso persistam sem avanço de execução, esses descontos serão 

substancialmente aumentados. 

A partir do aumento percentual desse redutor tarifário, potencializar se á a tendência 

de formação de um círculo vicioso de debilitação da capacidade de execução das concessões, 

tendo em vista que esse efeito impactará drasticamente as receitas das concessionárias, que, 

por sua vez, prejudicarão a liberação de novos recursos pelos financiadores dos projetos. O 

resultado esperado é o agravamento das condições de solvência da terceira etapa. 

A título de acompanhamento da saúde financeira das concessões, a ANTT utiliza como 

indicador o termômetro de Kanitz, cuja metodologia demonstra o grau de solvência financeira 

de uma empresa a partir de indicadores econômico-financeiros com base em uma escala de -7 

(máxima insolvência) a 5 (máxima solvência). A aplicação dessa metodologia nas concessões 

consideradas no exemplo acima, para o ano de 2017, resultou em valores negativos na maior 

parte dos casos. A escala de Kanitz é apresentada a seguir: 

O patamar encontrado no indicar representa situação de penumbra, o que recomenda 

postura de alerta. Ocorre que esse número ainda será impactado pela redução das receitas da 

concessão, considerando a aplicação do Fator D nos níveis registrados em 2017 e 2018. Quando 

o termómetro for medido com base nas informações dos anos 2018 e 2019, a tendência é uma 
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deterioração considerável, levando à caracterização de insolvência. Essa condição funcionaria 

como gatilho para o avanço do processo de extinção antecipada dos contratos. 

Em que pese essa situação de inadimplemento contratual em relação às duplicações 

previstas, cabe ressalvar que os serviços operacionais não apresentam nenhum 

descumprimento de grande monta, tendo sido, em termos gerais, atendidos os parâmetros de 

desempenho. Na prática, verifica-se com base no acompanhamento realizado pela ANTT, que 

as administradoras dos trechos, diante da insuficiência de recursos para o cumprimento 

contratual, optaram por direcionar os recursos existentes para o custeio das atividades 

essenciais da rodovia, que compreendem a sua operação, conservação e manutenção, deixando 

em segundo plano as obras de ampliação de capacidade e melhorias previstas. 

Cabe mencionar que o diagnóstico ora realizado tem como conclusão que os efeitos de 

queda no tráfego impactam — em maior ou menor magnitude — todas as rodovias federais 

concedidas, devido à baixíssima probabilidade de que os ofertantes nos leilões pudessem prever 

quedas anuais do PIB superiores a 3%. Quanto menor o tempo entre a licitação e o efeito da 

inflexão da economia nacional, maior a sensibilidade do projeto à queda nas suas receitas. Sobre 

esse aspecto, recorda-se que tal fenômeno produziu seus efeitos dentro do primeiro terço das 

concessões da 2! e 3!  etapas. 

Em um modelo como o de project finance, em que é utilizada uma taxa de desconto para 

a geração do equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento, o período inicial do projeto 

é extremamente sensível para a sua sustentabilidade, podendo definir o seu fracasso ou 

sucesso. Há que se ponderar ainda que a concentração de obras de grande vulto nos primeiros 

anos da concessão torna tais projetos ainda menos resilientes a oscilações na sua capacidade de 

execução. 

3. ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO 

Diante do contexto evidenciado na seção anterior, impõe-se a necessidade de discutir 

alternativas no âmbito legal e regulatório para tratar da queda de performance verificada no 

programa de concessões rodoviárias federais. Conforme se demonstrou, são notórios os 

impactos da recente crise econômica sobre a execução dos contratos de concessão. 

Em face das possibilidades legais e regulatórias à disposição, serão exploradas três 

diferentes hipóteses e os seus desdobramentos sob a ótica da prestação do serviço público. São 

elas a caducidade, a relicitação e a revisão contratual, cuias características serão apresentadas 

nesta seção. 

Embora a legislação e os contratos tragam, ainda, a possibilidade de encampação da 

concessão ou de intervenção pela ANTT na concessionária, reconhece-se antecipadamente que 

essas medidas seriam de caráter extremista, com elevada repercussão sobre a credibilidade do 

poder concedente. Portanto, opta-se por descartá-las desta reflexão. 

Não obstante o reconhecimento da recorrência de descumprimentos contratuais por 

algumas concessionárias, sobretudo na execução das obras de grande vulto previstas, as 

alternativas de solução devem, necessariamente, ser pautadas pelo potencial de gerarem 

maiores benefícios aos usuários e ao poder conced ente no curto e médio prazo. 
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Essa abordagem faz-se mister diante do que se observa no âmbito do poder público 

federal atualmente. A reconhecida restrição orçamentária e de pessoal vivenciadas na gestão 

pública brasileira impõe restrições severas à capacidade estatal de prover serviços de boa 

qualidade aos cidadãos, favorecendo que se busque caminhos que não onerem ainda mais o já 

comprometido orçamento público, as quais passam por soluções possivelmente não 

tradicionais. 

1-lá que se pensar também na capacidade institucional dos órgãos envolvidos na gestão 

da infraestrutura rodoviária, os quais atuam no limite das suas capacidades, com recursos 

orçamentários escassos para serem dotados de melhores condições humanas e tecnológicas. 

Em suma, defende-se que a decisão sobre qual das soluções é a mais adequada deve ser 

avaliada caso a caso, tomando por referência a maximização do interesse público. Deve-se 

resguardar, ainda, os princípios constitucionais da eficiência, transparência, impessoalidade e 

da vinculação ao instrumento convocatório. 

Passa-se, então, à análise das alternativas consideradas tecnicamente viáveis. 

3.1. CADUCIDADE 

A caducidade da concessão é alternativa prevista na Lei r1.2  8.987/1995 e já contemplada 

nos contratos de concessão. Trata-se de uma rescisão unilateral do contrato de concessão, a 

critério do poder concedente, em função da constatação reiterada de elevados índices de 

inexecução ou descumprimento das obrigações contratuais. 

Um aspecto relevante a ser avaliado ao se partir para a abertura de um processo 

administrativo ordinário para apuração desses inadimplementos, que pode resultar na 

caducidade da concessão, é a demonstração de incapacidade técnica e econômica da 

concessionária de entregar as obrigações previstas no contrato. Isso, inclusive, está previsto no 

inciso IV, parágrafo 1°, do art. 38 da Lei de Concessões. 

Um ponto relevante dessa alternativa é o prazo de tramitação de um processo de 

caducidade, previsto entre 18 e 24 meses, o que impacta seriamente no cronograma para 

solução definitiva da questão. A título de exemplo, tem-se o processo de caducidade do contrato 

de concessão da BR-153/TO/GO, a primeira experiência desse tipo na história das concessões 

brasileiras de infraestrutura. 

Tomando esse caso como exemplo, verifica-se que o contrato foi assinado em setembro 

de 2014, mas nunca houve a prestação efetiva do serviço previsto, não tendo sido sequer 

instaladas as praças para realizar a cobrança da tarifa de pedágio. Em abril de 2015, já se 

configurava a situação de insolvência iminente da concessionária, a qual havia ingressado em 

processo de recuperação judicial. A partir desse momento, iniciaram os trabalhos de apuração 

dos inadimplementos, os quais levaram mais 28 meses, para em agosto de 2017, culminarem na 

decretação da caducidade pelo poder concedente, por meio de ato do presidente da república. 

Somente após a emissão do decreto presidencial é possível dar inicio aos estudos de 

viabilidade para nova concessão do trecho, que, por sua vez, consome em torno de 24 a 36 

meses adicionais, de acordo com a experiência dos estudos recentemente desenvolvidos. Tem-

se, com isso, um prazo total de 4 a 5 anos desde o início do processo de caducidade até a 

assunção da rodovia por uma nova concessionária. Destaca-se ainda que em caso de 

judicialização, situação com alto risco de materialização, tais prazos tornam-se indefinidos. 
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Com isso, uru cenário de declaração de caducidade generalizado para as concessões 

existentes mostra-se extremamente prejudicial sobretudo aos usuários das rodovias, que 

ficarão totalmente desassistidos, vez que haverá interrupção na prestação do serviço público, 

bem como terão frustradas suas expectativas de ter acesso a melhores serviços nas rodovias no 

curto prazo e, a depender das previsões dos novos estudos, até no médio prazo. 

Do ponto de vista do equilíbrio fiscal do país, o atual cenário indica a inexistência de 

recursos orçamentários e financeiros para cobrir os custos de manutenção rodoviária 

atualmente sob responsabilidade das concessionárias. Com  base em custos médios, estima-se 

que cerca de R$ 430 milhões anuais seriam necessários para realizar a manutenção dos trechos 

atualmente concedidos da 3á etapa, gasto que perduraria enquanto se estruturassem as novas 

concessões. 

Outro ponto de atenção é que os investimentos em bens reversiveis já realizados pelas 

concessionárias da 32  etapa estão somente no início da sua amortização contratual (linear pelo 

prazo dos contratos). Isso faz com que a União caso decrete a caducidade dessas concessões, 

contraia imediatamente uma dívida com essas empresas. A estimativa, que ainda não considera 

eventuais compensações de custos sociais, feita com base em dados contábeis das concessões, 

indica que esse valor deve superar R$ 5 bilhões, cujos pagamentos teriam de ser assumidos pelo 

Tesouro Nacional, pela sistemática de indenização estabelecida pela Lei n2  8.987/1995. 

Adicionalmente, cabe mencionar que o atual teto dos gastos públicos, instituído pela 

Emenda Constitucional n2  95/2016, tem efeito prático de fazer com que esses recursos precisem 

ser realocados de outras áreas da política pública, tendo em vista a indisponibilidade de recursos 

dentro do setor de transportes. Assim, debilitar-se-ia não somente a logística, mas outros 

serviços possivelmente essenciais à população. Além disso, caso não sejam destinados os 

devidos recursos para a manutenção dessas rodovias, haverá necessariamente urna 

precarização desses trechos, resultando na degradação do patrimônio público. 

Deve-se destacar, por fim, que um cenário de generalizadas declarações de caducidade 

compromete, colateralmente, todo o programa de novas concessões rodoviárias do governo 

federal, vez que a Já restrita capacidade administrativa da ANTT e outros órgãos de governo na 

estruturação de novas outorgas deverá ter os seus esforços redirecionados a conceder 

novamente os trechos que foram objeto de caducidade. Diante dos diversos efeitos apontados, 

conclui-se que os custos de um cenário de caducidade seriam elevados. 

3.2. RELICITAÇÂO 

A relicitação da concessão é alternativa instituída pela Lei n2  13.448/2017, no Capítulo 

III. Trata-se de uma rescisão amigável do contrato de concessão, por iniciativa da concessionária, 

em que a empresa reconhece não haver mais condições técnicas, econômicas e operacionais 

para fazer frente às obrigações contratuais assumidas originalmente. Foi desenhada para os 

casos em que o projeto não possui mais viabilidade e é necessária a reformulação integral da 

modelagem contratual, que será alvo de um processo de relicitação. 

Embora prevista em Lei, os termos e prazos para a efetivação do instituto da relicitação 

aguardam publicação de atos do Poder Executivo para que o instituto ganhe eficácia, nos termos 

do caput do seu Art. 14. Considerando o atual estágio de desenvolvimento dessa 

regulamentação, estima-se ser necessário prazo de 8 a 12 meses até que se tenham todos os 

normativos devidamente formalizados, incluindo, decreto presidencial, portaria ministerial e 

resoluções regulatórias. 
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No processo de relicitação, por meio de termo aditivo ao contrato, são definidas as 

obrigações mínimas de manutenção e conserva que serão mantidas pela atual concessionária, 

assim como serviços de atendimento ao usuário, até que haja a seleção, após procedimento 

licitatório, do novo concessionário que administrará o trecho. Dessa forma, o usuário não fica 

totalmente desassistido até a contratação da nova empresa, tal qual ocorre com o processo de 

caducidade. Por outro lado, o usuário é penalizado por não receber as melhorias esperadas nas 

condições pactuadas no contrato original. 

Em se tratando da realização de novos estudos de viabilidade para subsidiar o novo 

processo licitatório, deve-se considerar a utilização de dados de entrada e caracterização do lote 

de concessão atualizados. Para tanto, lança-se mão de dados atualizados de tráfego, projeção 

de demanda, preços dos insumos, taxa de retorno do projeto e condições de financiamento e 

disponibilidade de recursos de terceiros. 

Dados oriundos do Sistema de Custos Médios Gerenciais do DNIT demonstram que o 

custo/km de restauração do pavimento rodoviário teve um acréscimo de 72,7% nos últimos 

quatro anos. Nesse mesmo período, o custo/km de conservação rodoviária variou 23,2% 

positivamente, assim como o custo/km de duplicação da rodovia, que ficou 51,1% superior. A 

titulo comparativo, o IPCA, utilizado no reajuste das tarifas de pedágio, teve, nesse interregno, 

variação positiva de 33,2%. Nota-se, portanto, que a variação do custo das obras e serviços tem 

crescido a taxas superiores que o próprio IPCA. No caso de novos contratos de concessão, esse 

custo será integralizado na tarifa de pedágio. 

O mesmo ocorre com o tráfego, conforme exposto na seção de diagnóstico deste 

documento, que sofreu forte impacto da crise econômica vivenciada pelo Brasil nos anos de 

2015 e 2016. Esse ajuste na curva de demanda estará refletido nos dados atuais e nas premissas 

de projeção de tráfego, o que impactará no resultado da tarifa de pedágio e no rol de obras a 

serem executadas, com base em análises do nível de serviço da rodovia. Esse último fator, 

inclusive, pode levar a reduzir o rol de obras em relação à previsão dos contratos originais. 

Soma-se ainda, aos encargos da nova concessão, o montante a ser repassado ao antigo 

concessionário a título de indenização pelas obras e pelos bens investidos e não amortizados, 

os chamados bens reversíveis, o que impacta significativamente a nova tarifa de pedágio a ser 

cobrada, sobretudo pelo seu impacto no fluxo de caixa do projeto se dar no início da concessão. 

No que diz respeito ao prazo processual, estima-se de 18 a 24 meses o prazo necessário 

entre a formalização do termo aditivo e a assunção do trecho pela nova concessionária. Deve-

se, ainda, acrescer o prazo necessário para publicação dos atos do Poder Executivo (9 a 12 

meses), bem como o período necessário de negociação entre a ANU e a concessionária das 

condições a serem pactuadas em termo aditivo (9 a 12 meses). O prazo total para solução 

definitiva da questão pode variar de 3 a 4 anos. 

Importante considerar que o risco de judicialização do processo é baixo, visto tratar-se 

de rescisão amigável do contrato de concessão, proposta pela própria concessionária, bem 

como a previsão de arbitragem para solução de controvérsias. Tal característica mostra-se 

vantagem relevante frente à alternativa da caducidade. 

Por fim, destaca-se que no caso em que várias concessionárias decidam pelo processo 

de relicitação, haverá, por consequência, grande demanda por novos estudos em trechos que 

atualmente já se encontram concedidos. Corre-se, assim como na caducidade, o risco de se 

comprometer o avanço do programa de novas concessões rodoviárias do governo federal, vez 
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que a já restrita capacidade administrativa da ANTT na estruturação de novas outorgas será 

consideravelmente afetada. 

3.3. REVISÃO CONTRATUAL 

A terceira alternativa que se vislumbra para a solução dos problemas atualmente 

enfrentados remete à revisão dos contratos de concessão, adequando-os às reais necessidades 

da rodovia objeto da concessão e do cenário econômico vivenciado, mediante o reequilíbrio 

econômico-financeiro contratual correspondente. 

Nessa alternativa, portanto, reconhecer-se-ia que a concessionária demonstra 

capacidade técnica e operacional para continuar à frente da concessão. O processo de revisão 

contratual visaria viabilizar técnica e economicamente a concessão, de modo que os usuários 

sejam minimamente impactados. Em outras palavras, o objetivo é adequar o contrato de 

concessão de modo que os usuários passem a usufruir das melhorias da maneira mais eficiente 

possível. 

A Resolução ANTT n2  675/2004, alterada pela Resolução ANTT n2  5.172/2016, dentre 

outras alterações, instituiu o conceito de revisão quinquenal. Nesse processo, a cada cinco anos, 

serão consideradas as repercussões decorrentes de modificações por: alteração, inclusão, 

exclusão, antecipação ou postergação de obras ou serviços, com o objetivo de compatibilizar o 

PER com as necessidades identificadas em decorrência da dinâmica da rodovia. 

Essa mesma resolução traz ainda o conceito de revisão extraordinária, oportunidade em 

que serão consideradas as repercussões decorrentes, única e exclusivamente, de fato de força 

maior, ocorrência superveniente, caso fortuito, fato da Administração, alteração unilateral do 

contrato ou fato do príncipe, que resultem, comprovadamente, em alteração dos encargos da 

concessionária. 

Em ambos os casos, visando a segurança jurídica do processo, tem-se como prerrogativa 

a formalização de termo aditivo adequando o contrato de concessão às condições e 

necessidades atuais da rodovia. Além disso, tem-se a possibilidade de adequar o contrato 

vigente aos avanços regulatórios obtidos com os novos contratos de concessão, bem como 

estabelecer procedimentos mais severos de controle da execução contratual. 

Nesse sentido, a revisão contratual abarcaria uma combinação dos dois conceitos, de 

revisão quinquenal e extraordinária. Seriam feitas adequações à realidade atual da rodovia, 

reavaliando o conjunto e o cronograma das obras, priorizando-as de acordo com o nível de 

serviço de cada um dos trechos da rodovia, além de prever obras necessárias não mapeadas à 

época da elaboração dos estudos de viabilidade. Concomitantemente, seria reconhecida a 

situação atual de desequilíbrio contratual, a partir da caracterização da imprevisibilidade do 

tráfego, ensejando a recomposição dos impactos da crise econômica de 2015-2016 sobre as 

concessões rodoviárias. 

A necessidade de ajuste/revisão extraordinária dos contratos de concessão, visando 

adequa-los a situações Imprevisíveis que afetem o equilíbrio econômico-financeiro, foi objeto 

de manifestação pelo Tribunal de Contas da União, no relatório que fundamentou o voto do 

Exmo. Ministro Relator Ubiratan Aguiar, nos autos do TC-016.189/2008-9, que culminou com o 

Acórdão nQ 2104/2008-TCU-Plenário. Naquela oportunidade, transcreveu o nobre relator, do 

subcapítulo 4.2.3.10 da instrução técnica que subsidiou o relatório: 
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236. Também, pode ocorrer a redução do custo de oportunidade do negócio devido a melhora 

das variáveis macroeconômicas que afetam o empreendimento. 

257. Nesses casos, a lucratIvidade do empreendimento será maior da que aquela considerada 

justa para esse tipo de empreendimento. Assim, a apropriação por parte da Concessionária de 

todo o lucro adicional não condiz como equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Somente 

parte desse lucro caberia à Concessionária, como Incentivo à eficiência. A outra parte deveria ser 

revertida para a modicidade tarifária, em conformidade com os preceitos da regulação Por 

Incentivos. 

1-1 

Por outro lado a aumento extraordinário dos custos e/ou das despesas da Concessionária 

também pode ocorrer. É lógico que parte desse aumento será automaticamente compensado 

nos reajustes anuais. Porém, dependendo da magnitude do aumento, a parte excedente 

poderá onerar em demasia o empreendimento e em certos casos inviabilizá-lo. 

Também poderá ocorrer um aumento do custo de oportunidade do negócio em virtude 

da deterioração da situação econômica do País. 

Desta forma, não seria iusto a Concessionária arcar com um aumento desproporcional de 

seus custos e, também, o investidor deve ter a segurança de que seu Investimento será 

adequadamente remunerado. Assim, a revisão periódica seria o momento adequado para 

reestabelecer as condições que garantam a justa remuneração do empreendimento. 

A revisão periódica da tarifa tem amparo legal no § 2' da art. 9' e no Inciso V do art. 29, 

ambos da Lei n' 8.987, de 1995, in verbis: 

O objetivo da revisão tarifária é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Para que esse objetivo seja atingido, é necessário que na revisão seja feita urna 

avaliação quantitativa e também qualitativa das mudanças, tanto para mais como para menos, 

ocorridas nos custos, nas despesas e nas receitas da Concessionária. 

Indo adiante, a instrução produzida pela área técnica do Tribunal conclui pela 

necessidade de se prever, nos contratos de concessão de rodovias, dispositivos que permitam 

equacionar os eventos causadores de desequilíbrio, buscando evitar prejuízos tanto para as 

concessionárias quanto para os usuários, conforme excerto a seguir: 

A instituição da revisão periódica da tarifa de que trata a lei geral das concessões, Lei n' 

8.987, de 199$, ê, especificamente no setor rodoviário, imprescindível, em razão do longo 

prazo de concessão da imprevlsibilidade de variáveis importantes no empreendimento e da 

suscetibilidade às variações das condições Iniciais do contrato tendo em vista a prestação do 

serviço adequado em conformidade com os principlos da continuidade, da eficiência e da 

modicidade da tarifa. 

A possibilidade do risco do empreendimento tornar-se oneroso ao ponto de inviabllizá-la 

fere frontalmente vários princípios entre eles, o da continuidade e eficiência do serviço 

público. Por outro lado, o não repasse dos ganhos extraordinários decorrentes da prestação do 

serviço afronta à modicidade tarifária. 

O Acórdão nt 2154/07-TCU-Plenário, exarado no TC 026.335/2007-4, representação que 

trata do desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos concernentes à 14 Etapa do Programa 

de Concessão Rodoviária Federal, vem reforçar o entendimento de que é necessária a revisão 

periódica da tarifa. 

O relatório que fundamentou o voto condutor cita que o desequilíbrio se deu em um 

momento em que o Brasil vivia situação de instabilidade econômica e de incertezas quanto ao 

futuro. Atualmente o Brasil vive em uma estabilidade económica, mas a longo prazo, 25 anos no 

caso da presente concessão, ninguém pode garantir que essa estabilidade perdurará. 

Tal situação, portanto, pode vir a se repetir nessa e em qualquer outra concessão de longa 

duração. 

No referido Acórdão, o TCU determinou à ANTf que realize estudos com a objetivo de 

verificar se as atuais concessões de rodovias federais estão em equilíbrio económico-financeiro 
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diante da atual conjuntura econômica unia vez que as condições macroeconômicas hoje são 

muito diferentes daquelas da época. 

251. Caso se verifique desequilíbrio o TCU determinou que a ANTT adote as providências 
necessárias afim de promover o equacionamento dos contratas.  

Deve ser observado que a referida representação trata de uma situação em que as 

condições econômicas melhoraram, causando uma redução significativa no custo de 
oportunidade do empreendimento. Nesse caso, o desequilíbrio enseja a redução da tarifa básica 

para o reestabelecimento da relação entre as receitas e os investimentos da Concessionária, 

visando sua justa remuneração. 

Mas, poderia ter ocorrido o contrário, as condições macroeconômicas poderiam ter se 

deteriorado, aumentando o custo de oportunidade do empreendimento, nesse caso, o 

desequilíbrio ensejaria um aumento da tarifa básica. 

Referida determinarão, portanto, estabeleceu a realização de uma revisão extraordinária 

para equacionar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Tal medida, no entanto, seria 

desnecessária se fossem realizadas periodicamente revisões da tarifa. Desta forma sedam 
evitados prejuízos tanto para a Concessionária quanto para os usuádos. 

É necessária, portanto, a criação de um mecanismo de revisão periódica da tarifa. Esse 

mecanismo deverá assegurar uma remuneração justa à Concessionária, levando em 

consideração a estrutura de custos e receitas, bem como, o atual custo de oportunidade do 

negócio. Assim, ao longo da execução do contrato, os usuários compartilharão com a 
Concessionária os ganhos e os custos extraordinários advindos da exploração da rodovia, bem 

como, os benefícios e ou prejuízos advindos da situação económica do Pais. 

Além desse viés econômico-financeiro, o processo de revisão serviria também como 

oportunidade para realizar a modernização contratual, adotando boas práticas desenvolvidas 

para as novas outorgas, a exemplo dos avanços que constaram da Rodovia de Integração do Sul 

(RIS), cujo edital foi publicado recentemente. Nessa linha, poderia ser atualizado, por exemplo, 

o anexo 5 do contrato, que rege a aplicação dos descontos de reequilibrio, retirando imprecisões 

na sua metodologia. 

Além da atualização contratual, seriam adicionadas regras que desincentivem a 

inexecução contratual, os quais funcionariam corno salvaguardas, diante do reconhecimento do 

desequilíbrio contratual atual. Essas condições teriam o condão de estimular uma postura 

responsável dos que aderirem, pois acarretariam em prejuízos econômicos de grande monta no 

caso de novas ocorrências de descumprimentos contratuais e de eventual caducidade ou 

relicitação. Alguns exemplos dessas novas regras são elencados a seguir: 

agravamento das penalidades previstas no contrato; 

previsão de fost trock para a caducidade, com a supressão das etapas de 

correção; 

aumento das garantias contratuais; e 

desconto da indenização a que a concessionária faria jus em caso de extinção 

antecipada do contrato. 

Como já é previsto pela Resolução ANTT n 675/2004 para as revisões quinquenais, 

previamente à formalização, o processo deverá ser submetido ao Processo de Participação e 

Controle Social a fim de garantir o direito de manifestação de todos os interessados quanto às 

alterações propostas, visando colher subsídios para auxilio à tomada de decisão. 

Sendo um processo de adesão com diretrizes e condições definidas a priori pela ANTT, 

espera-se um baixo risco de judicialização ao processo. As regras do processo seriam definidas 

após a realização de amplas rodadas de discussão contando com a participação dos órgãos de 

controle e do Ministério Público Federal (mPF), além dos órgãos de governo responsáveis pelas 
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concessões rodoviárias, garantindo a devida transparência ao processo e permitindo a 

construção de uma solução que se sustente técnica e juridicamente. 

Importante destacar que durante o processo de revisão contratual não haveria 

interrupção na prestação do serviço público aos usuários, nos moldes contratuais atuais. 

Ressalva seja feita para os casos de obras de grande vulto, cujo cronograma de execução esteja 

sendo discutido no âmbito do processo de revisão contratual por não se adequar mais às 

necessidades atuais da rodovia. O tempo estimado do processo, contado a partir do inicio do 

processo pela ANTT até a formalização do termo aditivo, é de 6 a 12 meses. 

3.4. COMPARANDO AS ALTERANTIVAS DE SOLUÇÃO 

Para facilitar a comparação entre as alternativas de solução, a tabela a seguir demonstra 

as particularidades de cada um dos caminhos: 

PROCESSOS Caducidade Relicitação Revisão Contratual 

Previsão 
Normativa 

Lei nê 8.987/1995 
Lei n2  13.448/2017 

(pendente 
regulamentação) 

Lei n2 8.987/1995, 
Lei n2  10.233/2001 
e Resolução ANTT 

n2  675/2004 

Pagamento de 
Indenização 

Pagamento via 
OGU 

mais de R$ 5 bi 
para a 32  etapa) 

(estimado em Não 

Pagamento pela futura 
concessão (estimado 
em mais de R$ 5 bi 

para a 3! etapa) 

Obras de 
Duplicação 

De acordo com o 
nível de serviço 

(gatilho) 

De acordo com o nível 
de serviço (gatilho) 

Duplicação 
 

obrigatória 
(cronogra ma 
priorizado) 

Continuidade na 
Prestação do 

Serviço 

Descontinuidade 

(tempo de 
transição de 435 

anos) 

Continuidade em nível 

mínimo 
(tempo de transição de 

3 a 4 anos) 

Continuidade 

Nível Tarifário Alto Alto Baixo 

Impacto 
Orçamentário 

(ONIT) 

R$ 430 mi/ano 
(32  etapa) 

Não Não 

Oneração da 

Capacidade 

Administrativa 
Alta Alta Baixa 
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Diante das características das alternativas de solução acima expostas, considera-se que 

a opção pela revisão contratual é a que melhor preserva o interesse público, tendo em vista os 

menores impactos em termos de prazo para a normalização das concessões, a não geração de 

despesas extras para o orçamento público, a inexistência de descontinuidade na prestação do 

serviço, a manutenção de tarifas baixas, a previsão de obras de duplicação obrigatórias e a baixa 

oneração da capacidade administrativa dos órgãos que estruturam as concessões. 

Demonstrada a preservação inequívoca do interesse público, o processo de revisão dos 

contratos deverá guardar estreita ligação com o objeto contratual essencial, afastando-se 

alegações de rompimento dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 

moralidade e da impessoalidade, com foco na segurança jurídica ao procedimento. Deve-se 

frisar que a atividade de fiscalização e gestão dos contratos vigentes pela ANTT não está, de 

modo algo, sendo posta em cheque. Muito pelo contrário. Ao partir para a revisão dos contratos, 

em detrimento à caducidade, a Agência exerce seu poder de regulador, sopesando os interesses 

dos usuários, do poder público e do ente privado, decidindo pela alternativa que melhor atende 

às necessidades atuais. 

A opção pela relicitação da concessão continua sobre a mesa, visto que a escolha é, por 

conceito, prerrogativa da concessionária. É sabido que alguns contratos de concessão não são 

viáveis mesmo que revisados nos termos apresentados. 

A recente audiência pública realizada pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara 

dos Deputados em 14 de agosto de 2018, contando com a participação de parlamentares e de 

membros do MPF, do TCU, da ANTT, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

(MTPA) e da Associação Brasileiras de Concessionárias de Rodovias (ABCR), explorou a situação 

das concessões de rodovias federais, tendo sido discutidas as alternativas descritas neste 

documento. Foi consenso entre os debatedores nesse encontro a necessidade da construção de 

uma solução inovadora — considerando a sensibilidade da questão — com segurança e 

transparência. 

A solução buscada, nesse sentido, é compatível com a revisão quinquenal da rodovia em 

um sentido amplo, que permita também incluir revisão extraordinária do contrato, conforme a 

Resolução ANTT n9  675/2004 prevê. Naturalmente, o avanço por esse caminho carece do 

envolvimento de todos os órgãos acima mencionados, além da ampla participação social. Cabe 

destacar em relação a esse ponto, que a própria Resolução da ANTT dispõe sobre a 

obrigatoriedade da promoção de Processo de Participação e Controle Social (PPCS) para a 

realização desse tipo de processo. 

Sopesando as vantagens que a revisão contratual traz sobre as demais alternativas, urna 

proposta de solução será detalhada na seção a seguir, com a descrição dos ajustes regulatórios 

necessários nos contratos de concessão. 

4. MODELO DE REVISÃO CONTRATUAL 

Nesta seção serão detalhados o fundamento e o rito do processo de revisão contratual, 

o que reflete um conceito amplo de revisão quinquenal, combinado com uma revisão 

extraordinária, nos termos da Resolução ANTT n2 675/2004. Primeiramente, serão 
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apresentados os pilares jurídicos e legais do procedimento e, na sequência, será aprofundada a 

metodologia a ser aplicada aos contratos de concessões rodoviárias federais. 

4.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A REVISÃO CONTRATUAL AMPLA 

Os elementos basilares que sustentam a realização da revisão contratual no sentido 

amplo estão calcados em diversos normativos e na doutrina. Vale registrar, de pronto, que a 

política pública de concessões de rodovias federais está intimamente ligada à segurança viária, 

exercida, segundo o art. 144, § 10, caput, da Constituição da República, "para a preservação da 

ordem pública e da incolum idade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas". 

Entre os diplomas legais que tratam do tema, estão a Lei n2  8.666/1993, a Lei n2  

8.987/1995 e a Lei rig. 10.233/2001. Vejamos os trechos de interesse para fins desta análise: 

Lei n° 8.666/1993 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidasjustificathras 
nos seguintes casos:  

II - por acordo das partes: 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribukão da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro Inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos Imprevisíveis ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou ainda 
era caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 	(Redação dada pela Lei n9 8.883, de 1994) 

Lei Q  8.987/1995 

Art. 99 A tarifa do serviço publico concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da 
licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

(...) 

§ 29 Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o 
acuando econômico-financeiro.  

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a 

declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 
disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes. 

§ 19A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 

III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto ressalvadas as hipóteses 
decorrentes de caso fortuito ou força maior 

Lei riP 10.233/2001 

Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação como atribuições gerais: 
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VII — proceder â revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços prestados segundo as disposições 

contratuais, após prévia comunicação ao Ministério da Fazenda; 

Além das previsões legais que amparam a realização da revisão contratual aqui 

conceituada, a regulamentação da ANTT que dispõe sobre "as revisões ordinárias, 

extraordinárias e quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos das concessões 

rodoviárias federais", retrata de forma mais detalhada o procedimento. Vejamos o que diz a 

Resolução ANTT nig 675/2004 sobre os tipos de revisão tratados nesta análise: 

Art. 12 Estabelecer os procedimentos das revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais do 

equilíbrio económico-financeiro dos contratos de modo a recompor a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos da concessionária e a retribuição dos usuários da 
rodovia no âmbito das concessões rodoviárias federais reguladas pela ANTT, em conformidade 

com as disposições constantes dos respectivos contratos de concessão. (Alterado pela Resolução 
n g 5172, de 25.8.16) 

§ 12 As revisões ordinárias serão realizadas com frequência anual, par ocasião dos reajustes 

tarifários. (Alterado pela Resolução ng 5172, de 25.8.16) 

§ 22  As revisões extraordinárias podem ser realizadas a qualquer momento, sendo seus efeitos 

financeiros considerados na revisão ordinária subsequente. (Alterado pela Resolução ng 5172, de 

25.8.16) 

§ 32  As revisões quinquenais serão realizadas a cada 5 (cinco) anos, sendo seus efeitos 
financeiros considerados na revisão ordinária subsequente. (Alterado pela Resolução ng 5172, 

de 25.8.16) 

Art. 2ILA Nas revisões extraordinárias serão consideradas as repercussões decorrentes única 
e exclusivamente, de fato de força maior, ocorrência superveniente caso fortuito fato da 

Administração, alteração unilateral do contrato, ou fato de príncipe que resultem  
comprovadamente, em alteração dos encargos da concessionária. (Acrescentado pela 
Resolução ng 5172, de 25.8.16) 

Art. 22-8 Nas revisões quinquenais serão consideradas as repercussões decorrentes 

de modificações por: alteração, Inclusão exclusão antecipação ou postergação de obras ou 

serviços, com o objetivo de compatiblihar o PER com as necessidades apontadas por usuários 

concessionária e como técnico da ANTf, decorrentes da dinâmica do Sistema Rodoviário. 

(Acrescentado pela Resolução ng 5172, de 25.8.16) 

Parágrafo único. Quinquenalmente a recomposição do equilibrio económico-
financeiro do contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social a 

fim de garantir o direito de manifestação de todos os interessados.  (Acrescentado pela 
Resolução ng 5172, de 25.8.16) 

Depreende-se da leitura combinada da Lei n2  8.666/1993 e da Lei re2  8.987/1995 que a 

alteração dos contratos administrativos de concessões de serviços públicos, nesse caso de 

infraestrutura rodoviária, podem ser alvo de alterações, desde que exista acordo entre as partes. 

Outra lição é a de que há regras de tratamento contratual diferenciado em função da 

superveniência de fatos imprevisíveis ou que se caracterizem como álea extraordinária 

econômica. Compete à ANTT dentro da sua esfera de atuação, delimitada pela Lei n° 

10.233/2001, promover revisão das tarifas de pedágio, considerando, para tanto, os aspectos 

contratuais, Embuída dessa missão institucional, em 2004, a Agência editou resolução nesse 

sentido, caracterizando os tipos de revisão contratual, as quais compreendem — além da revisão 

ordinária anual — as revisões extraordinária e quinquenal. 

No ordenamento estabelecido pelo poder normativo da Agência, a revisão 

extraordinária contempla "repercussões, decorrentes, única e exclusivamente, de fato de força 

maior, ocorrência superveniente, caso fortuito, fato da Administração, alteração unilateral do 

contrato, ou fato de príncipe que resultem, comprovadamente, em alteração dos encargos da 
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concessionária", ao passo que a revisão quinquenal trata de "repercussões decorrentes de 

modificações por: alteração, inclusão, exclusão, antecipação ou postergação de obras ou 

serviços, com o objetivo de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por usuários, 

concessionária e corpo técnico da ANTT, decorrentes da dinâmica do Sistema Rodoviário". 

No campo da doutrina jurídica, cumpre considerar a chamada teoria da imprevisão. Essa 

corrente origina-se nas cláusulas de rebus sic stontibus, contemplando também a evolução das 

teorias da pressuposição, da superveniè ncia e das bases do negócio jurídico, as quais tratam da 

possibilidade de adequação na execução dos contratos em decorrência de uma mudança 

fundamental de circunstâncias posteriormente ao ajuste. Cunha (1995)2  relata o 

posicionamento dos doutrinadores Caio Tácito e José Carlos Ferreira de Oliveira sobre a 

aplicação da teoria da imprevisão a contratos administrativos de empreitada: 

Apesar de afirmar que não é incompatível com os contratos administrativos, a condição implícita 
da permanência do Estado de coisas contemporâneas à convenção, traduzida na cláusula rebus 

Mc siontibus, o Professor Caio Tácito afirma que a "Teoria da imprevisão é uma ressalva 

extraordinária à regra do cumprimento obrigatório dos contratos. A sua invocação pressupõe um 

estado de crise, uma transfiguração Inaudita [II da matéria de fato que submeta o empreiteiro 

inesperadamente a um prejuízo intolerável". 

Para o Professor José Carlos Ferreira de Oliveira, apesar de alguns autores sustentarem a 
inaplicabillciade da teoria da imprevisão aos contratos administrativos de obra por empreiteira, 
esse ponta de vista está superado pela melhor doutrina e jurisprudência oficial. Afinal, o risco 

assumido pelo empreiteiro no contrato de empreitada é o risco normal e próprio do contrato, e 
não o risco criado contra a vontade e a intenção das partes, por acontecimento extraordinário e 
inevitável que elas não poderiam prever e que se estivesse na sua previsão, teria impedido a 
formação do contrato. 

Em termos de jurisprudência, o próprio Plenário do TCU, debruçando-se sobre consulta 

feita por autarquia federal sobre os efeitos de uma crise econômica sobre a valorização de 

moeda estrangeira, deixou registrado o seguinte no Acórdão n2 1431/2017 (Rel. Ministro Vital 

do Rêgo, ata: 25/2017, sessão: 05/07/2017, publicação do DOU em 21/07/2017): 

A doutrina [1 se posiciona quase Que uniformemente no sentido de reconhecer que os 
efeitos de uma crise econômica cuja consequência imediata seja a alta exacerbada da moeda 

estrangeira podem ser causas para a reequilibrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos. 

Alexandre Wagner Nester defende, tomando por base a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di 
Metro, Caio Tácito e Marta' Justen Filho, que fenômenos de instabilidade econômica ou social 

(desvalorização da moeda, guerras, crises econômicas) podem ser causas do estado de 

imprevisão, tanto pela importáncia do impacto de seus efeitos, como pela imprevisibilidade de 

suas consequências, conforme se observa no seguinte excerto (In Crise Econômica e Equilibrio 
Econômico-Financeiro 	do 	Contrato 	Administrativo, 	disponível 	em 
http://www.portaidelicitacao.com.br/site/artigos/varlacao-cambial-nos-contratos-de-licitacao,  
acesso em 7/2/2017): 

Conforme já exposto por este autor (A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

administrativo. Inforrnativolusten, Pereira, Oliveira e Talarnini, Curitiba, ne 18, ago. 2008), o risco 
extraordinário pode ter natureza administrativa ou económica (ver: MARIA SYLVIA ZANELLA Di 

PIETRO, Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 264). 

No primeiro caso (álea administrativa), estão abrangidas as modificações unilateralmente 
impostas pela Administração Pública: tanto as medidas governamentais gerais que repercutem 

indiretamente sobre o contrato Mo do principe) quanto as medidas administrativas 

diretamente dirigidas ao contrato, quevenham a retardar, impedir ou agravar sua execução (fato 
da Administração). 

'Cunha, Thadeu Andrade da. A Teoria da Imprevisão e os Contratos Administrativos. Revista de Direito Administrativo, jul./set. 
1995, Rio de Janeiro, 201: 35-44. 
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Na segundo (álea econômica). °Itã° os eventos econômicos imprevisiveTs ou previsíveis porém 

de consequências Incalculáveis  (conforme expressamente previsto na Lei), independentes da 

vontade das partes, que alteram a situação econômica em que se Insere o contrato. 

A álea económica não se confunde com os riscos ordinários inerentes à atuação do agente, eis 
que "é. por natureza. extraordinária excedente aos riscos normais admitidos pela natureza do 

negócio. Os fenômenos de instabilidade econômica ou social (guerras, crises econômicas, 
desvalorização da moeda) são as causas principais do estado de imprevisão, tanto pela 

importàncla do Impacto de seus efeitos, como pela imprevisibilidade de suas consequancia5. 

A imprevisibilidade não se refere, necessariamente, ao elemento perturbador em si mesmo, mas 

aos seus efeitos que ultrapassam à razoável previsão humana." (CAIO TÁCITO, "O equilíbrio 

financeiro na concessão de serviço público". Temas de Direito Público. Vol. I, Renovar, 1997, p. 

209). 

Discute-se, diante dessas concepções, a possibilidade de uma grave crise econômica ensejar o 
reequilibrio de contratos administrativos em curso. E, embora haja por parte da administrativa, 

a doutrina e os tribunais têm reconhecido a procedência do raciocínio. Ou seja que a alteração 
drástica no cenário econômico que afete a situação do particular contratado (aumentando 

custos e insumos ou mesmo dificultando sua operação em condições normals) se enquadra na 

moldura legal para a álea econômica extraordinária passivo, de Notificar o reequilibra° da 

equação econômico-financeira do contrato administrativo. 

É o que explica MARCAI. JUSTEN FILHO quando afirma que "o rompimento do equilíbrio 

econômico-financeiro poderá decorrer de outros fatos, totalmente alheios à Administração. 
Assim, a crise econômica poderá produzir uma extraordinária elevação de preço de 

determinados insumos; uma greve poderá acarretar a impossibilidade de fabricação dos 
produtos; uma crise internacional poderá acarretar a impossibilidade de fabricação dos 

produtos; uma crise internacional poderá provocar elevação extraordinária dos preços dos 
combustiveis; etc." (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13. ed. São 
Paulo: Dietética, 2009, p. 749). (Itálico e grifos presentes no original) 

53. É pacifico o entendimento de que o risco extraordinário pode ser classificado em duas áleas, 
a administrativa e a econômica. A álea administrativa abrange as modificações unilateralmente 

Impostas pela Administração Pública, lá na álea económica estão os eventos econômicos 
imprevisiveis ou previsíveis, porém de consequências Incalculáveis. 

Assim, é inegável que urna grave crise econômica, causadora de efeitos negativos 

drásticos nos contratos celebrados pela Administração, pode suscitar a redefinição de 

obrigaçôes contratuais. 

A doutrina e jurisprudência, nesse sentido, separam os riscos ordinários dos 

extraordinários, diferenciando o seu tratamento. A matriz de risco dos contratos de concessão 

também atua dessa forma em relação ao risco de tráfego dos contratos. Apresenta-se, nesse 

sentido, como essas regras estão dispostas nos contratos da 3a etapa, de um lado alocadas ao 

concessionário (riscos ordinários) e de outro ao poder concedente (riscos extraordinários): 

Risco Ordinário 

21 Alocação de Riscos 

	

21.1 	Com exceção das hipóteses da subcláusula 21.2 a Concessionária  é integral 

e exclusivamente por todos os riscos relacionados à Concessão, indusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.1 volume de tráfego em desacordo com as projeções da Concessionária 
ou do Poder Concedente com exceção do disposto na subciáusula 22.5 e na 
aplicação do Fator C; 

Risco Extraordinário 

21 Alocação de Riscos 

	

21.2 	A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados À 
Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: 
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21.2.4 caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura 

de seguros ofereados no Brasil à época de sua ocorrência; 

Cabe ainda mencionar que a solução de urna revisão contratual ampla não é inovação 

no cenário internacional. Soluções desse tipo foram adotadas recentemente no âmbito da União 

Europeia, em decorrência da crise instaurada a partir de 2008. Além de ser comum os contratos 

internacionais preverem cláusulas de revisão periódica, como as revisões quinquenais ora em 

discussão, sendo estabelecidas regras específicas para as revisões originadas em função da 

situação de desaceleração na economia. 

Pode-se mencionar nesse espirito, a Diretiva 23/14/EU, a qual trouxe diretrizes para a 

revisão e modernização das normas vigentes sobre contratações públicas, as quais são aplicáveis 

a contratos de concessão. O instrumento prevê a possibilidade de as autoridades promoverem 

modificações nos contratos ao longo da sua execução. Ressalva deve ser feita de que a 

possibilidade de alteração não deve ser ilimitada, devendo preservar o objeto contratual na sua 

essencialidade. 

Embora os países da União Europeia sejam livres para seguirem ou não as diretivas do 

bloco, é comum que sejam produzidas leis nacionais que as incorporam. Esse foi o caso da 

Espanha, que internalizou a Diretiva 23/2014/EU por meio da Lei n2 9/2017. Dentre as hipóteses 

de alterações permitidas nos contratos, o seu art. 205 autoriza tal ocorrência em função de 

circunstâncias supervenientes e imprevisíveis no momento da modelagem contratual. Entre as 

restrições para a aplicação desse dispositivo, estão a não alteração da natureza global do 

contrato e um limite de modificações, que não podem exceder 50% do seu valor inicial do 

contrato. 

Diante do exposto, nota-se que há extensivos fundamentos jurídicos e boas práticas 

internacionais que sustentam a alteração contratual nos moldes desenhados como alternativa 

de solução para a queda de desempenho das concessões rodoviárias federais. A seguir, serão 

relatados os passos que seriam dados no âmbito das revisões extraordinária e quinquenal. 

42. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

Nesta tipologia de revisão estão abarcadas as alterações contratuais relativas à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente do reconhecimento da 

imprevisibilidade do nível de queda na atividade econômica nacional em 2015 e 2016. 

Os ajustes na matriz de tráfego serão realizados no modelo econômico-financeiro dos 

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEAs) que em basa ram os processos 

licitatórios dos trechos concedidos ou, quando houver, no Plano de Negócios vencedor da 

licitação, substituindo-se o tráfego projeto pelo tráfego real verificado. 

Inicialmente, será efetuada a substituição do tráfego projetado pelo tráfego real 

pagante verificado, a partir de 2014. Como exemplo, no caso da terceira fase da 32  etapa, o 

tráfego projetado será substituído pelo real nos seguintes anos de concessão: 2015/2016 (início 

da cobrança), 2016/2017 e 2017/2018. 

Considerando que os EVTEAs foram elaborados previamente à Lei n2 13.103/2015 e, 

portanto, previam a cobrança dos eixos suspensos, será necessário ajustar o tráfego real 

pagante observado a partir de 17 de abril de 2015 (data da publicação do Decreto n2  8.433/2015 
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que regulamentou a referida Lei e momento em que se passou a aplicar a isenção), de forma a 

adicionar ao tráfego pagante a parcela de eixos suspensos observada em cada ano concessão. 

Observa-se que o Art. 172  da Lei 13.103/2015, dispunha o seguinte: 

"Art.17 Os veículos de transporte de cargas que circularem vazios não pagarão taxas de 

pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos." 

Recentemente, a Lei n2  13.711, de 24 de agosto de 2018 (conversão da Medida 

Provisória n2  833/2018), alterou o referido artigo para prever que, em todo o território nacional, 

os veículos de transporte de cargas que circularem vazios nas vias terrestres federais, estaduais, 

distritais e municipais ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem 

suspensos. Não houve, contudo, alterações no tocante à prática nas rodovias concedidas pela 

União. 

A nova projeção de tráfego partirá, portanto, do tráfego real verificado nas concessões 

para os primeiros cinco anos da concessão e desse ponto em diante seguirá a projeção de 

crescimento que constou dos EVTEAs até o fim da concessão, a qual representa a taxa de 

crescimento do PIB fornecida pelo Banco Central (FOCUS - Relatório de Mercado — Expectativas 

de Mercado) de 2,5% ano, mantendo a elasticidade de cada projeto. 

Na nova projeção será excluída a incidência de perda de tráfego em razão de possíveis 

fugas no início da concessão, tendo em vista que o tráfego real já considera essas fugas. Uma 

vez estabelecida esta nova projeção, anualmente, o tráfego projetado será comparado com o 

real verificado. 

Se o tráfego total anual pagante (somatório de todas as praças de pedágios), em veículos 

equivalentes, superar a projeção, a diferença será revertida à modicidade tarifária. Caso seja o 

oposto, a tarifa será majorada. Essa compensação poderá ser feita quinquenalmente, a critério 

da ANTT, de forma a suavizar oscilações pontuais na demanda. Dessa forma, a partir desse 

momento o risco de tráfego passará a ser do poder concedente. 

Para os contratos de concessão em que houve a apresentação do plano de negócios no 

leilão, a reversão à modicidade se dará dentro do próprio plano de negócios (Fluxo de Caixa 

Original — ECO). Já para os contratos em que não houve apresentação de plano de negócios a 

compensação tarifária se dará via aplicação do Fator C (reversão da receita arrecadada a maior 

ou a menor), conforme previsão contratual para este tipo de desequilíbrio, sendo diluída nos 

cinco anos seguintes. 

Diante do exposto, apresenta-se, a seguir, exemplo de gráfico que mostra a curva de 

tráfego original (EVTEA) e curva de tráfego reprojetada, em veículos equivalentes. 
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A revisão da tarifa básica de pedágio (TBP) seria realizada com base no modelo 

econômico-financeiro do EVTEA ou do plano de negócios, se existente. A partir do ajuste 

realizado na matriz de tráfego, seria calculada uma nova TBP quilométrica (nova TBP de 

contrato). 

No caso de contratos sem plano de negócios, sobre esta TBP quilométrica, aplicar-se-ia 

o deságio ofertado no leilão, sendo adicionado o percentual de perda de receita em razão da 

não cobrança de pedágio dos eixos suspensos (Lei 13.103/2015). O quadro a seguir demonstra 

simulação desses efeitos na tarifa, a titulo de exemplo: 

TBP de 

contrato 
(R$ a preços 

Iniciais) 

Deságio 
ofertado no 

Leilão 

(%) 

Perda de receita em 
razão dos eixos 

suspensos 

(%) 

Nova TBP de contrato - 
reequilibrada 

(R$ a preços iniciais) 
(%) 

0,04381 52,74% 6,79% 0,05637 28,68% 

Apesar de constar uma nova TBP de contrato no modelo econômico-financeiro, desde o 

início da cobrança de pedágio, não seria feita correção sobre as TBPs cobradas anteriormente à 

aprovação da revisão quinquenal. A primeira incidência da nova TBP seria considerada no ano 

concessão 2019-2020. Conforme prevê a Resolução ANTT n° 675/2004, os efeitos financeiros 

das revisões quinquenais devem ser considerados na revisão ordinária subsequente. 

Ademais, em decorrência do reconhecimento da situação de álea extraordinária, os 

processos de penalidades que estiverem em trâmite administrativo em relação às obras de 

ampliação de capacidade e melhorias, as quais tiveram a sua execução impactada pelos fatos 

supervenientes decorrentes da queda na atividade econômica nacional, deverão ter os seus 

processos arquivados, considerando a sua nulidade. Somente aqueles cujo trâmite tenha 

alcançado a fase de execução, com o devido trânsito em julgado administrativo, seguiriam 

vigorando. 

Por fim, entende-se que a efetivação do reequilibrio somente poderá se justificar se, a 

partir da sua efetivação, ocorra o compartilhamento dos ganhos com aumentos na demanda 

comas usuários. O racional é simples, como o risco de tráfego dos primeiros anos dos projetos 

passará a ser absorvido pelo poder concedente, os anos seguintes assim deverão ser também, 

de forma a manter a simetria entre as partes. 
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Propõe-se, destarte, alterar a matriz de risco, de forma a estabelecer que o risco de 

demanda passe a ser do poder concedente. Assim, eventual evolução do tráfego em patamares 

superiores ao reprojetado passarão a ser revertidos à modicidade tarifária, assim como eventual 

performance que fique abaixo da nova previsão. Com  isso, blinda-se o projeto contra novas 

oscilações negativas na demanda, ao passo que se permite uma compensação futura aos 

usuários caso a economia nacional volte a crescer com vigor. Sugere-se que tal aferição e a 

corresponde reversão à tarifa seja feita a cada 5 anos, por ocasião das revisões quinquenais. 

4.3. REVISÃO QUINQUENAL 

Nessa tipologia de revisão, trata-se da alteração do conjunto de investimentos, incluindo 

o seu cronograma de execução, de forma a melhor atender às reais necessidades do sistema 

rodoviária em questão, conforme consigna a Resolução n° 675/2004. 

A distribuição dos investimentos, nessa lógica, deverá seguir as especificidades de cada 

uma das rodovias. Com  vistas à obtenção da sustentabilidade econômico-financeira do projeto, 

entende-se que esse prazo poderá ser estendido até no máximo 5 anos antes do término da 

concessão. De forma a assegurar o objeto essencial do contrato, indica-se manter inalterado o 

rol de obras de duplicação, comportando a duplicação integral da rodovia. 

Como é sabido, a programação de investimentos em concessões rodoviárias muitas 

vezes se apresenta desajustado, quando ponderado o tempo da concessão e os reais níveis de 

serviços. Este fato foi agravado devido ao cenário econômico observado nos últimos anos, que 

tornou a realidade bem diferente dos cenários simulados quando dos estudos para realizar as 

concessões. As concessões da 32  etapa, por exemplo, foram concebidas sob a diretriz de 

crescimento econômico acentuado e, nesse sentido, consideraram altos níveis de investimentos 

nos primeiros anos de contrato, uma vez que a realidade à época apresentava grande 

disponibilidade de recursos financeiros. Diante disso, esses contratos preveem a obrigação de 

duplicação integral dos trechos das rodovias no período inicial de cinco anos de concessão. 

Entretanto, a realidade se mostrou diferente, apresentando insuficiência de financiamentos e 

variação negativa da demanda. 

Nesse diapasão, a reprogramação dos investimentos com manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro, observando as exigências de nível de serviço e parâmetros técnicos é, 

por óbvio, a melhor solução do ponto de vista do interesse público visando manter a viabilidade 

dos atuais contratos. Para a reprogramação de investimentos de ampliação de capacidade é 

necessário que se estabeleçam critérios técnicos, uma vez que tem sua motivação baseada em 

níveis de serviços observados e/ou esperados para a rodovia. Para embasar tais 

reprogramações, as concessionárias deverão apresentar seus pleitos tendo como base estudos 

técnicos e econômicos, sendo que o início de tudo é a realização de um completo estudo de 

tráfego. 

A ANTT, por sua vez, para analisar estes pleitos, não se limitará às análises técnicas dos 

estudos apresentados, assim fará também checagem dos inputs considerados nos estudos. Para 

tanto realizará um estudo de tráfego independente, em que serão efetuadas contagens de 

tráfego em pontos estratégicos visando verificar os dados apresentados pelas concessionárias. 

Logo, a ANTT, no que se refere aos estudos de tráfego, não se limitará a verificação quanto aos 

aspectos normativos e técnicos dos estudos apresentados, a Agência também irá realizar 

trabalhos de campo para avaliar a aderência dos estudos às características do tráfego nos 
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respectivos segmentos, suas características volumétricas e classificatórias, ou seja, avaliará a 

adequabilidade dos segmentos homogéneos e respectivo tráfego quanto aos seus aspectos 

volumétricos e classificatórios. Assim, terá uma visão independente dos estudos e pleitos, no 

que se refere aos dados e estudos de tráfego e nível de serviço elaborados pelas concessionárias. 

Para efeitos de simulação preliminar, uma vez que não se dispõe ainda dos estudos de 

tráfegos acima mencionados, os investimentos ainda não executados foram redistribuídos até 

o 202  ano de concessão em parcelas iguais. Compõe esse grupo os seguintes investimentos: 

obras de ampliação de capacidade obrigatórias; obras de implantação de vias marginais; 

melhorias previstas no Programa de Exploração da Rodovia (PER), como por exemplo, acessos, 

diamantes, passarelas, trevos, trombetas e retornos; e contornos rodoviários obrigatórios. 

Não foram considerados nesta análise preliminar a reprogramação dos investimentos 

relativos à recuperação e manutenção da rodovia, bem como aqueles relativos às obras de 

fluidez e conforto. No que tange aos investimentos relativos à recuperação e manutenção da 

rodovia, poderá ser estabelecido mecanismo com vistas a captar o efeito económico-financeiro 

dos ajustes, se a mesma for considerada. 

Para efeito de reequilíbrio serão comparadas as metas de investimentos originais do PER 

com as novas metas. o reequilíbrio econômico-financeiro dessas alterações dar-se-á por meio 

da aplicação do fator D — redutor tarifário previsto contratualmente — nas concessões em que 

não houve apresentação de plano de negócios e diretamente no plano de negócios (FCO) para 

os demais contratos. O desconto incidirá sobre a tarifa de pedágio no ano subsequente à sua 

apuração. Considera-se ainda a aplicação dos descontos de reequilíbrio relativos aos 

descumprimentos sucessivos das metas dos anos concessão 4 e 5 (23,30% e 34,90%), 

recuperando a defasagem entre o fim do ano concessão e a revisão da tarifa de pedágio. 

Para exemplificar o procedimento, toma-se o caso da curva apresentada acima como 

base Considerando a nova TBP quilométrica de contrato após a aplicação da revisão 

extraordinária nos moldes descritos, a nova TBP quilométrica seria de R$ 0,05637/km a preços 

iniciais. Considerando o desconto imediato no fator D de 34,90% (referente às metas previstas 

para execução até o ano 5), teríamos uma nova TBP de R$ 0,03670/km, computando uma queda 

de 16,23% em relação à TBP de contrato (R$ 0,04381/km), a preços iniciais, como pode se ver 

no quadro a seguir: 

TBP de contrato 

(R$ a preços iniciais) 

Nova TBP de 
contrato — 

reequilibrada 

(R$ a preços iniciais) 

Nova TBP de 
contrato —com 
Fator Dano 5 

(R$ a preços iniciais) 

(%) Diferença TBP de 
contrato e nova TBP 
—com Fator D ano 5 

0,04381 0,05637 0,03670 -16,23% 

Para se ter uma melhor noção do que seria o impacto das alterações ao usuário, na 

demonstração a seguir, atualiza-se monetariamente o valor pelo índice de reajustamento 

tarifário (IRT = 1,54239), acrescenta-se parcela de tarifa constante do Fluxo de Caixa Marginal 

(FCM = R$ 0,00581/km) e aplica-se a tarifa quilométrica à taxas de cobertura de cada uma das 

praças da concessão, permitindo a comparação real entre os valores de tarifa atualmente 

praticados e os novos valores após a revisão contratual ampla, conforme o quadro abaixo: 

Praças de Pedágio 
	

TCP 
	

Tarifa Atual 
	

Nova Tarifa 	1 % Variação 
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P1 72,34 5,10 4,70 -7,84% 

P2 99,00 7,00 6,50 -7,14% 

P3 99,49 7,00 6,50 -7,14% 

P4 100,49 7,10 6,60 -7,04% 

PS 111,47 7,80 7,30 -6,41% 

P6 86,24 6,10 5,70 -6,56% 

P7 84,40 5,90 5,50 -6,78% 

P8 110,63 7,80 7,30 -6,41% 

P9 83,15 5,80 5,50 -5,17% 

Média -6,72% 

Há também a necessidade de se aplicar o fator D ano 4 (23,30%), ainda não aplicado 

devido à defasagem do ano concessão em relação ao momento da revisão/reajuste. Contudo, 

nesse caso, o redutor não seria permanente na tarifa, vigorando apenas durante o período 

necessário para compensar a defasagem existente. Após esse período a tarifa retornaria ao 

patamar do quadro acima. Caso esse desconto fosse aplicado em 5 anos, em parcelas iguais de 

-4,66% (desconsiderando efeitos financeiros e de evolução do tráfego), a diferença entre a tarifa 

atual e a nova tarifa nas praças chegaria a -12,61%, conforme apresentado a seguir: 

Praças de Pedágio TCP Tarifa Atual Nova Tarifa % Variação 

P1 72,34 5,10 4,40 -13,73% 

P2 99,00 7,00 6,10 -12,86% 

P3 99,49 7,00 6,10 -12,86% 

P4 100,49 7,10 6,20 -12,68% 

PS 111,47 7,80 6,90 -11,54% 

P6 86,24 6,10 5,30 -13,11% 

P7 84,40 5,90 5,20 -11,86% 

P8 110,63 7,80 6,80 -12,82% 

P9 83,15 5,80 5,10 -12,07% 

Média -12,61% 

Observa-se que quando da incidência dos efeitos da revisão a tarifa pode sofrer 

pequenas alterações, pois não foram considerados os eventos ordinários de fatores D e C que 

poderão incidir na próxima revisão ordinária. 

Adicionalmente, será realizado amplo levantamento de todas as necessidades de 

investimentos da rodovia. Caso se verifique a necessidade de novos investimentos, submeter-

se-á proposta de inclusão desse conjunto de investimentos a audiências públicas, apresentando 

à população impacta da todos os seus efeitos em termos tarifários, bem como se observarão os 

procedimentos regulamentares vigentes. Dentre esses itens, considera-se inclusive eventuais 

obras em travessias urbanas ou contornos de trechos urbanos. 

4.4. APRIMORAMENTOS CONTRATUAIS 

O conceito de revisão contratual amplo ora em discussão deve contemplar também 

ajustes/adequações que modernizem os contratos, levando-os ao patamar mais moderno das 
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práticas regulatórias nacionais. Nesse sentido, cabe aproximá-los dos avanços realizados nas 

novas outorgas recentemente estruturadas no pais, a exemplo da RIS e da 13R-364/365/GO/MG. 

Nesse aspecto, caberiam diversos aperfeiçoamentos redacionais e a introdução de novas regras, 

as quais atuam na melhoria da gestão contratual, a exemplo das seguintes: 

Atualização do anexo 5 do contrato — Desconto e Acréscimo de Reequilibrio: 

atualização das tabelas de referência do fator D, com maior abrangência de itens 

e considerando efeitos indiretos de manutenção sobre itens não executados; 

introdução do Coeficiente de Ajuste Temporal (CAT), que recupera os valores 

anteriormente previstos na tarifa de pedágio, diante de inexecuções identificadas 

posteriormente; 
inclusão do Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA), que ajusta o efeito financeiro 

da conclusão antecipada de obras, mediante autorização da ANTT; 

Atualização do anexo 6 do contato — Fator C — para corrigir inconsistência no seu 

regramento; 

Inclusão de regras de compliance, orientando a adoção das melhores práticas de 

governança corporativa (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e Novo 

Mercado), incluindo política de transações com partes relacionadas; 

Supressão dos fatores Q (disponibilidade e nível de acidentes) e X (ganhos de 

produtividade e eficiência), os quais mostraram-se instrumentos inadequados para a 

finalidade que se propunham; 

Atualização da regra de inclusão de contornos e substituição de investimentos, 

inserindo a necessidade de autorização da ANTr e da comparação entre projetos 

executivos com reequilíbrio somente da diferença de valores; 

Obras de estoque de melhorias com ampla conversibilidade entre diferentes 

dispositivos (para contratos sem plano de negócios); e 

Compatibilização da cláusula de transferência do controle acionário com as novas 

obrigações do contrato. 

Além dessas medidas de atualização do modelo regulatório, no processo de revisão do 

contrato, convém também criar desincentivos ao comportamento oportunista, sobretudo em 

relação ao compromisso pela execução das obras de grande vulto. Sugere-se, nesse sentido, o 

agravamento das consequências de eventuais novos inadimplementos. Essas condições deverão 

ser colocadas como obrigatórias para a assinatura do termo aditivo que regulará as novas 

relações contratuais. Entre essas medidas, elencam-se algumas dessas possibilidades: 

Alteração da matriz de risco relativa ao tráfego para alocá-la ao poder concedente, o 

que fará com que eventuais oscilações futuras da demanda além da curva de demanda 

reprojetada sejam revertidas à modicidade tarifária; 

Agravamento das multas relativas às obras de ampliação de capacidade e melhorias em 

20%, em caso de descumprimento do novo cronograma; 
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Em caso de adesão à relicitação ou em caso de caducidade por descumprimento 

contratual, previsão contratual de redução de 15% e 25%, respectivamente, sobre o 

valor de indenização que a concessionária tem direito pelos investimentos realizados 

em bens reversíveis não amortizados ou depreciados; 

Simplificação do procedimento para a decretação de caducidade, com a supressão 

acordada do prazo para a correção de falhas e transgressões apontadas e para o 

enquadramento, permitindo a instauração imediata do processo administrativo de 

inadimplência; e 

Reforço das garantias contratuais, duplicando o valor previsto, enquanto não estiverem 

concluídas todas as obras de ampliação de capacidade e melhorias previstas 

originalmente nos contratos. 

5. CONCLUSÃO 

A presente análise debruçou-se sobre a situação de queda no desempenho das 

concessões rodoviárias federais, apontando as suas motivações e avaliando as alternativas à 

disposição para a solução do problema evidenciado. Diante das reflexões realizadas, podem ser 

extraídas algumas conclusões. 

Primeiramente, resta evidenciada a incapacidade — tanto do poder concedente quanto 

das concessionárias — de se prever a queda do PIB nos patamares verificados no Brasil nos anos 

de 2015 e 2016. A inferência estatística demonstra que, diante de uma distribuição normal, a 

probabilidade de uma ocorrência de mais de 3% de queda na atividade econômica em um ano 

era de menos de 1% quando da realização dos leilões da 2É e 3É etapas. Tal consideração não 

pode ser feita, contudo, para os ingressantes na V etapa, tendo em vista o contexto de 

instabilidade macroeconômica ao qual estavam submetidos ao formularem as suas propostas. 

Essa constatação agrava-se ainda mais pela ampla dependência de recursos oriundos da 

cobrança de pedágio, dada a realidade de essa fonte de recursos responder pela quase 

totalidade de receitas nas concessões rodoviárias. Tendo em mente ainda a forte relação do PIB 

com o tráfego, sobretudo de veículos comerciais, nota-se os efeitos drásticos de uma queda 

acumulada de 7,2% no PIB sobre a receita das concessões, ao alterar o patamar da sua curva de 

demanda. 

Os efeitos dessa conjuntura traduziram-se na redução no ritmo de execução das obras 

de grande vulto previstas nas concessões rodoviárias. Com  recursos insuficientes, foram 

priorizados serviços básicos, como a operação e manutenção da rodovia, relegando a um 

segundo plano os investimentos em ampliação de capacidade e melhorias. Um forte agravante 

sobre a capacidade de execução das concessionárias foi o efeito da crise sobre as condições de 

financiamento ofertadas pelos bancos públicos. O enrijecimento das políticas operacionais 

desses bancos tornou a obtenção de crédito mais restrita e dispendiosa, inviabilizando o 

planejamento de execução previamente traçado. 

Diante dessa realidade, restam três alternativas ao poder concedente: declarar a 

caducidade das concessões, avançar na relicitação mediante a concordância dos privados ou 

promover uma ampla revisão contratual, reconhecendo a superveniência da crise. Esse último 

caminho oferece diversas vantagens em relação aos dois primeiros, mormente em função da 
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continuidade na prestação do serviço, do curto prazo para a normalização dos contratos, da 

inexistência de impactos ao orçamento público e da possibilidade de manutenção das baixas 

tarifas obtidas nos processos licitatórios prévios. 

Assim, resta evidente que a revisão contratual no seu sentido amplo, que combine os 

conceitos de revisão extraordinária e de revisão quinquenal, permitindo, assim, reequilibrar os 

contratos e ajustar a concessão às reais necessidades da rodovia em termos de investimentos, 

é inegavelmente a única alternativa que, de fato, soluciona o problema, traduzindo da melhor 

forma o interesse público envolvido. 

Esse processo utilizaria os estudos de viabilidade ou planos de negócios (quando 

existirem) como referência, além da aplicação do desconto de reequilibrio (fator D) para 

reprogramar as obras no tempo. Simulações da aplicação desses ajustes demonstram a 

possibilidade de redução imediata das tarifas de pedágio, compensando esses efeitos para os 

usuários. No caso exemplificado nesta análise, atinge-se redução de mais de 12% em relação à 

tarifa atualmente praticada nas praças de pedágio. 

Como contrapartida às alterações a serem pactuadas, as regras de enforcement do 

contrato — multas, garantias e extinção — seriam agravadas, desincentivando novos 

inadimplementos e gerando salvaguardas aos usuários. Paralelamente, poder-se-ia introduzir 

diversas melhorias contratuais que aproximassem os contratos vigentes às melhores práticas 

regulatórias, as quais estão sendo utilizadas nos novos contratos. 

Diante dos motivos acima expostos, conclui-se que a revisão contratual ampla é a 

solução que melhor atende ao interesse público diante do problema que está posto. Contudo, 

entende-se que a construção da solução final deve ser produto de ampla discussão com 

sociedade, parlamentares, TCU, MPF e demais órgãos de governo. Somente com segurança 

jurídica e transparência será atingido um resultado satisfatório. 

Nesse sentido, este documento funciona apenas como no rteador inicial, a partir do qual 

devem ser discutidos aperfeiçoamentos, de forma a mitigar eventuais riscos e ampliar as 

potenciais vantagens dessa alternativa. 
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Subseção Judiciária de Uberaba-MG 
4ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberaba-MG

PROCESSO: 1001854-57.2018.4.01.3802
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)
 RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT , CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS

CENTRAIS DO BRASIL S.A.
 
 

DECISÃODECISÃO
 

 

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face
de CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A e AGÊNCIACONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A e AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRES, NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRES, objetivando, em sede de liminar, que seja determinado
à ANTT que: (A.1.1) abstenha-se de qualquer prorrogação dos prazos do cronograma de
execução das obras de duplicação e melhorias das rodovias BR 153 e BR 262 nos trechos
indicados no item I da presente petição, previstas no PER (Anexo II do contrato de concessão),
exceto se tiver como fundamento a adequação de cronograma para a efetiva execução das obras
em prazo não superior a 3 anos; (A.1.2) adote todas as medidas necessárias de sua alçada para
que a CONCEBRA S.A. implemente, no mesmo prazo, os retornos em nível no Km 818,5 e no km
822,5 da rodovia BR 262; (A.1.3) instaure processos administrativos autônomos para avaliar a
aplicação de multa prevista no subitem 20.2 do contrato de concessão e de declaração de
caducidade do contrato (subitem 20.7 e 20.9).

Requer, ainda, seja determinado à CONCEBRA S.A. que, no prazo de até 90 (noventa)
dias, execute a obrigação de fazer consistente na apresentação à ANTT de todos os
licenciamentos e projetos necessários para execução das obras, previstas no PER, de duplicação
e implantação de melhorias (retornos em nível, inclusive no Km 818,5 e no km 822,5 da rodovia
BR 262, postos de pesagem e sistema de monitoramento) das rodovias BR 153 e BR 262 nos
trechos indicados no item I da presente petição, contendo cronograma com previsão de prazo
não superior a 3 anos para ultimação das obras, sob pena de suspensão da cobrança da taxa de
pedágio nos postos situados ao longo dos referidos trechos das rodovias BR 262 e BR 153, bem
como de cominação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); como meio
de garantia da eficácia da multa diária, requer o arresto da garantia apresentada pela
concessionária para atendimento do subitem 12.1 do contrato de concessão;

Ao final, pretende o MPF, além da confirmação das medidas liminares, a
condenação da CONCEBRA ao ressarcimento de danos morais coletivos causados aos usuários
das rodovias, em montante arbitrado por este Juízo em valor não inferior a R$ 46.000.000,00
(quarenta e seis milhões de reais).

Em síntese, alega o MPF que a concessionária ré, não obstante a responsabilidade
assumida por meio do Contrato de Concessão celebrado em 31/12/2014, para exploração da
infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção,
monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação da capacidade e manutenção
de nível do serviço do Sistema Rodoviário em trecho de 1.176,50 quilômetros das rodovias BR
060, BR 153 e BR 262, não cumpriu a tempo e modo as seguintes obrigações: a) duplicação da
Rodovia BR 262 e respectiva implantação de retornos em nível; b) implantação de postos de
pesagem nos trechos concedidos; c) implantação de monitoramento da BR 262.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61218860.
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Acompanhou a inicial, o Inquérito Civil n° 1.22.002.000169/2014-31, além dos
Procedimentos Preparatórios n° 1.22.002.00366/2017-01 e 1.22.002.00420/2017-18.

A análise do pedido liminar foi postergada, determinando-se a intimação dos réus
para que se manifestassem (ID 26463494).

Intimada, a ANTT apresentou manifestação (ID 29824979), por meio da qual
sustentou, em suma, o seguinte: a) apenas a partir do 2º semestre de 2016, a CONCEBRA passou
a apresentar elevados percentuais de inexecução contratual; b) manteve suas funções de
fiscalização da outorga, demandando a apresentação tempestiva de projetos, sem qualquer
autorização de postergação para obras de ampliação de capacidade e melhorias, emitindo-se
Autos de Infração e instaurando-se processos administrativos pertinentes para apuração de
responsabilidade e aplicação de penalidades, sem prejuízo da aplicação de Desconto de
Reequilíbrio, em virtude das inexecuções contratuais, de modo que a Concessionária não fosse
remunerada por serviços não prestados; c) em virtude desse desconto de reequilíbrio, a atual
tarifa básica de pedágio é inferior àquela prevista no caso integral execução das obrigações pela
concessionária; d) foram instaurados 4 (quatro) processos administrativos para apuração de
responsabilidade e aplicação de penalidade, ainda em curso; e) não se opõe aos pleitos
formulados pelo MPF em relação à CONCEBRA.

De sua vez, a CONCEBRA manifestou-se nos seguintes termos (ID 31753012): a) à
concessionária incumbe não apenas a execução de obras de duplicação e de implantações de
melhorias, mas também a execução de serviços de recuperação, manutenção, conservação e
serviços operacionais nas rodovias, os quais estão sendo parcialmente cumpridos; b) o contrato
de concessão possui mecanismos preestabelecidos e específicos para apurações das execuções
e de eventuais inexecuções, o que já vem sendo realizado pela ANTT, com aplicação de desconto
incidente sobre a tarifa básica de pedágio devida à concessionária, referentes aos 3 (três)
primeiros anos de execução; c) a manifestante não pode ser compelida a apresentar
licenciamentos, projetos de execução das obras de duplicação e de implantação de melhorias,
com respectivo cronograma de conclusão de até 3 (três) anos, uma vez que, tais obras foram
objeto de descontos incidentes sobre as tarifas básicas de pedágio, inclusive de forma cumulada;
d) a concessionária não emite sinais de que descumprirá as obrigações de investimentos
dispostas no contrato de concessão, uma vez que nem mesmo requereu a caducidade do
presente contrato de concessão; e) vem envidando esforços para continuar com suas
obrigações, as quais dependem de obtenção de restabelecimento de financiamentos bancários
junto ao BNDES; f) o retardamento na execução das obras não enseja, por si só, o afastamento
das obrigações da ANTT, com a substituição pelo MPF, o que implicaria em  quebra do princípio
da separação de poderes, mediante ingerência do Poder Judiciário.

É o relatório. Decido.É o relatório. Decido.

Ressalto, em princípio, que a autuação do MPF tem, como escopo, a tutela de
interesses sociais relevantes, em sua dimensão coletiva, consistentes, nesse caso, na defesa dos
interesses coletivos dos usuários do serviço público concedido, situando-se, portanto, dento da
atribuição a que se refere o art. 129, III, da Constituição Federal, o que configura a sua
legitimidade ativa e adequação da via eleita.

Cuida-se de ação civil pública por meio do qual o Ministério Público Federal objetiva
compelir às rés a adotarem medidas para a correta execução do contrato de concessão de
Sistema Rodoviário das Rodovias Federais BR 262 e BR 153, notadamente quanto ao
videomonitoramento, instalação de balanças, instalação de retornos operacionais e duplicação
de vias.

No contexto dos autos, mediante análise das arguições trazidas à baila e do acervo
probatório colacionado, verifico, em parte, a presença do requisito legal do fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão, em parte, da medida de urgência
pleiteada, o que também serve para subsidiar o periculum in mora, indispensável à tutela
cautelar.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61218860.
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Depreende-se da inicial e do robusto acervo documental trazido pelo MPF, que o
contrato de concessão (ID’s 25918598 e 25918601) e respectivo Programa de Exploração da
Rodovia – PER (ID’s 25918614, 2598619 e 25918626) apresentam relevante inexecução.

Em que pese a existência de parcial controvérsia quanto ao número de pontos de
nível de retorno e monitoramento dos trechos envolvidos, ao menos em relação às obras de
duplicação da Rodovia BR 262 no trecho compreendido entre Uberaba e Campos Altos/MG, a
inexecução contratual se constitui fato notório, o que é corroborado pelos números trazidos pelo
MPF apontando que foram efetivados apenas 111,2 dos 647,8 quilômetros de duplicação
previstos, correspondendo a apenas 17,16% do total de investimento assumido.

Por outro lado, impende registrar que, em uma primeira análise, a ANTT tem
adotado as medidas contratuais cabíveis, mediante abertura de processos administrativos para
aplicação de multas e descontos tarifários nos 3 (três) primeiros anos da outorga.

Ao seu turno, a concessionária limita-se a justificar o atraso pelas dificuldades para
obtenção de financiamento para retomada de investimentos, bem como na própria atuação da
ANTT, que resultaram na aplicação de consecutivos e acumulados descontos de reequilíbrio
econômico.

Neste particular, observo que o contrato de concessão atribui exclusivamente à
CONCEBRA a responsabilidade pela obtenção de financiamentos (item 26.1 - ID 25918601), não
sendo razoável admitir o atraso perpetrado com base neste fundamento e, tampouco, com base
na redução tarifária que, inclusive, é consequência dos amplos índices de inexecução.

Diante de todo o arrazoado, tenho que as medidas pleiteadas nestes autos, têm a
finalidade de promover a readequação definitiva do cronograma de exploração da rodovia, a ser
desempenhado em 3 (três) anos, assumindo-se o já consolidado atraso na execução das obras,
representando solução menos gravosa para a toda coletividade que a resolução contratual,
afigurando-se razoável acolher parcialmente o pleito ministerial.

Entendo, no entanto, pela inviabilidade de cominação de multa diária, em caso de
descumprimento do novo prazo concedido, eis que a inexecução contratual já vem sendo punida
pela ANTT, mediante redução tarifária e aplicação de multas, conforme já explicitado.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINARDEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR, apenas para
determinar:

a)       À ANTT que se abstenha de permitir qualquer prorrogação dos prazos do
cronograma de execução das obras de duplicação e melhorias das rodovias BR
153 e BR 262 nos trechos indicados no item I da presente petição, previstas no
PER (Anexo II do contrato de concessão), exceto se tiver como fundamento a
adequação de cronograma para a efetiva execução das obras em prazo não
superior a 3 anos.

b)       À CONCEBRA que, no prazo de até 90 (noventa) diasno prazo de até 90 (noventa) dias, execute a obrigação de
fazer consistente na apresentação à ANTT de todos os licenciamentos e projetos
necessários para execução das obras, previstas no PER, de duplicação e
implantação de melhorias (retornos em nível, inclusive no Km 818,5 e no km
822,5 da rodovia BR 262, postos de pesagem e sistema de monitoramento) das
rodovias BR 153 e BR 262 nos trechos indicados no item I da presente petição,
contendo cronograma com previsão de prazo não superior a 3 anos para
ultimação das obras, sob pena de suspensão da cobrança da taxa de pedágio
nos postos situados ao longo dos referidos trechos das rodovias BR 262 e BR
153.

  

Citem-se. Citem-se. Intimem-se.

Uberaba-MG, data infra. 

           

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61218860.



12/03/2019 · Justiça Federal da 1ª Região

https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=ee0c28548a104… 4/4

Assinado Digitalmente

Cláudia Aparecida SalgeCláudia Aparecida Salge

Juíza Federal 

 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA SALGECLAUDIA APARECIDA SALGE
  27/02/2019 18:31:21 27/02/2019 18:31:21 

http://pje1g.trf1.jus.br:80/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 3751047337510473

19022718312156600000037266052

IMPRIMIR  GERAR PDF

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61218860.



���������� ���	
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GERÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

PORTARIAS DE 31 DE AGOSTO DE 2016

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art.
5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751/SIA, de 6 de julho de 2015, tendo em vista o disposto na Portaria
Interministerial nº 1422/MD/SAC-PR, de 5 de junho de 2014, resolve:

Nº 2.317 - Homologar o heliponto privado a bordo da unidade PEREGRINO B (9PBI). A homologação
tem validade até 26 de março de 2018. Processo nº 00065.500095/2016-88. Fica revogada a Portaria nº
2128/SIA, de 6 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2015, Seção
1, página 5.

Nº 2.318 - Homologar o heliponto privado a bordo da unidade PEREGRINO A (9PBT). A homologação
tem validade até 30 de abril de 2018. Processo nº 00065.500090/2016-55. Fica revogada a Portaria Nº
1625/SIA, de 26 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 30 de junho de 2015, Seção
1, página 3.

Estas Portarias entram em vigor na data da publicação. O inteiro teor das Portarias acima
encontra-se disponível no sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço
w w w. a n a c . g o v. b r / l e g i s l a c a o .

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO Nº 5.170, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

Referenda a Resolução nº 5.169, de 19 de agosto de 2016.

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DG - 018, de 25 agosto de 2016, e no que consta do Processo nº
50500.049967/2015-11, resolve:

Art. 1º Referendar a Resolução nº 5.169, de 19 de agosto de 2016, que autoriza a prorrogação
do prazo para início da operação do Serviço Regular de Transporte Rodoviário Coletivo Semiurbano de
Passageiros - Brasília/Entorno, referente ao Lote 04, até o dia 18 de fevereiro de 2017.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

RESOLUÇÃO Nº 5.177, DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Aprova a 1ª Revisão Ordinária e a 4ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica
de Pedágio - TBP do Contrato de Concessão da Rodovia BR-163/MT: trecho
divisa MS/MT - entroncamento com a MT-220, explorado pela Concessionária
Rota do Oeste S.A.- CRO

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DSL - 179, de 31 de agosto de 2016, no que consta dos Processos nos

50500.101415/2015-21 e 50500.153228/2016-12;
CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 18 do Contrato de Concessão do Edital 003/2013, de

12 de março de 2014,
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento à Portaria MF nº

118, de 17 de maio de 2002;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério dos Transportes, em cumprimento à Portaria

DG/ANTT nº 467, de 21 de setembro de 2015, resolve:
Art. 1º Aprovar a 1ª Revisão Ordinária e a 4ª Revisão Extraordinária, que alteram a Tarifa de

Pedágio, conforme subcláusula contratual 18.3.3, baseadas nos seguintes itens:
I - alteração da Tarifa Básica de Pedágio quilométrica de R$ 0,03619 para R$ 0,03728, a partir

da vigência desta Resolução;
II - aplicação do acréscimo de reequilíbrio de 1,87604% (um inteiro, oitenta e sete mil e

seiscentos e quatro centésimos de milésimos por cento), sobre a Tarifa Básica de Pedágio, corres-
pondente ao Fator D/A, vigente entre 6 de setembro de 2016 e 5 de setembro de 2017;

III - aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário - IRT de 1,36877, sobre a Tarifa Básica de
Pedágio, que representa o percentual positivo de 8,74% (oito inteiros e setenta e quatro centésimos por
cento), correspondente à variação do IPCA no período;

IV - consideração do Fator C negativo de R$ 0,07508 na Tarifa de Pedágio, vigente entre 6 de
setembro de 2016 e 5 de setembro de 2017.

Art. 2º Alterar, em consequência, a Tarifa de Pedágio, para a categoria 1 de veículo, após o
arredondamento, de R$ 4,00 (quatro reais) para R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), na praça de
pedágio P1, em Itiquira/MT; de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para R$ 5,10 (cinco reais e
dez centavos), na praça de pedágio P2, em Rondonópolis/MT; de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos)
para R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), na praça de pedágio P3, em Campo Verde / Santo Antônio
do Leverger/MT; de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) para R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos),
na praça de pedágio P4, em Cuiabá / Santo Antônio do Leverger/MT; de R$ 4,90 (quatro reais e noventa
centavos) para R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), na praça de pedágio P5, em Acorizal /
Jangada/MT; de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) para R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos),
na praça de pedágio P6, em Diamantino/MT; de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para R$ 3,80 (três
reais e oitenta centavos), na praça de pedágio P7, em Nova Mutum/MT; de R$ 4,30 (quatro reais e trinta
centavos) para R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos), na praça de pedágio P8, em Lucas do Rio
Verde/MT; de R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) para R$ 7,00 (sete reais), na praça de pedágio P9, em
S o r r i s o / M T.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir de zero hora do dia 6 de setembro de 2016.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

ANEXO

TABELAS DE TARIFAS
Praça de Pedágio 1: Itiquira - BR163/MT

Categoria de
Ve í c u l o

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador da
Ta r i f a

Valores a
serem Prati-

cados
1 Automóvel, caminhonete e fur-

gão
2 Simples 1,0 4,50

2 Caminhão leve, Ônibus, cami-
nhão-trator e furgão

2 Dupla 2,0 9,00

3 Automóvel e caminhonete com
semirreboque

3 Simples 1,5 6,75

4 Caminhão, caminhão-trator, ca-
minhão-trator com semirreboque
e Ônibus

3 Dupla 3,0 13,50

5 Automóvel e caminhonete com
reboque

4 Simples 2,0 9,00

6 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

4 Dupla 4,0 18,00

7 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

5 Dupla 5,0 22,50

8 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

6 Dupla 6,0 27,00

9 Motocicletas, motonetas, bicicle-
tas moto

2 Simples 0,5 2,25

10 Veículos oficiais e do Corpo Di-
plomático

- - - -

Praça de Pedágio 2: Rondonópolis - BR163/MT

Categoria de
Ve í c u l o

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador da
Ta r i f a

Valores a
serem Prati-

cados
1 Automóvel, caminhonete e fur-

gão
2 Simples 1,0 5,10

2 Caminhão leve, Ônibus, cami-
nhão-trator e furgão

2 Dupla 2,0 10,20

3 Automóvel e caminhonete com
semirreboque

3 Simples 1,5 7,65

4 Caminhão, caminhão-trator, ca-
minhão-trator com semirreboque
e Ônibus

3 Dupla 3,0 15,30

5 Automóvel e caminhonete com
reboque

4 Simples 2,0 10,20

6 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

4 Dupla 4,0 20,40

7 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

5 Dupla 5,0 25,50

8 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

6 Dupla 6,0 30,60

9 Motocicletas, motonetas, bicicle-
tas moto

2 Simples 0,5 2,55

10 Veículos oficiais e do Corpo Di-
plomático

- - - -

Praça de Pedágio 3: Campo Verde / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT

Categoria de
Ve í c u l o

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador da
Ta r i f a

Valores a
serem Prati-

cados
1 Automóvel, caminhonete e fur-

gão
2 Simples 1,0 4,10

2 Caminhão leve, Ônibus, cami-
nhão-trator e furgão

2 Dupla 2,0 8,20

3 Automóvel e caminhonete com
semirreboque

3 Simples 1,5 6,15

4 Caminhão, caminhão-trator, ca-
minhão-trator com semirreboque
e Ônibus

3 Dupla 3,0 12,30

5 Automóvel e caminhonete com
reboque

4 Simples 2,0 8,20

6 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

4 Dupla 4,0 16,40

7 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

5 Dupla 5,0 20,50

8 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

6 Dupla 6,0 24,60

9 Motocicletas, motonetas, bicicle-
tas moto

2 Simples 0,5 2,05

10 Veículos oficiais e do Corpo Di-
plomático

- - - -

Praça de Pedágio 4: Cuiabá / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT

Categoria de
Ve í c u l o

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador da
Ta r i f a

Valores a
serem Prati-

cados
1 Automóvel, caminhonete e fur-

gão
2 Simples 1,0 4,10

2 Caminhão leve, Ônibus, cami-
nhão-trator e furgão

2 Dupla 2,0 8,20

3 Automóvel e caminhonete com
semirreboque

3 Simples 1,5 6,15

4 Caminhão, caminhão-trator, cami-
nhão-trator com semirreboque e
Ônibus

3 Dupla 3,0 12,30

5 Automóvel e caminhonete com
reboque

4 Simples 2,0 8,20

6 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

4 Dupla 4,0 16,40

7 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

5 Dupla 5,0 20,50

8 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

6 Dupla 6,0 24,60

9 Motocicletas, motonetas, bicicle-
tas moto

2 Simples 0,5 2,05

10 Veículos oficiais e do Corpo Di-
plomático

- - - -

Praça de Pedágio 5: Acorizal / Jangada - BR163/MT

Categoria de
Ve í c u l o

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador da
Ta r i f a

Valores a
serem Prati-

cados
1 Automóvel, caminhonete e fur-

gão
2 Simples 1,0 5,50

2 Caminhão leve, Ônibus, cami-
nhão-trator e furgão

2 Dupla 2,0 11 , 0 0

3 Automóvel e caminhonete com
semirreboque

3 Simples 1,5 8,25
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erica.marques
Resaltado



Nº 171, segunda-feira, 5 de setembro de 201682 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012016090500082

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

4 Caminhão, caminhão-trator, cami-
nhão-trator com semirreboque e
Ônibus

3 Dupla 3,0 16,50

5 Automóvel e caminhonete com
reboque

4 Simples 2,0 11 , 0 0

6 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

4 Dupla 4,0 22,00

7 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

5 Dupla 5,0 27,50

8 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

6 Dupla 6,0 33,00

9 Motocicletas, motonetas, bicicle-
tas moto

2 Simples 0,5 2,75

10 Veículos oficiais e do Corpo Di-
plomático

- - - -

Praça de Pedágio 6: Diamantino - BR163/MT

Categoria de
Ve í c u l o

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador da
Ta r i f a

Valores a
serem Prati-

cados
1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1,0 4,60
2 Caminhão leve, Ônibus, cami-

nhão-trator e furgão
2 Dupla 2,0 9,20

3 Automóvel e caminhonete com se-
mirreboque

3 Simples 1,5 6,90

4 Caminhão, caminhão-trator, cami-
nhão-trator com semirreboque e
Ônibus

3 Dupla 3,0 13,80

5 Automóvel e caminhonete com re-
boque

4 Simples 2,0 9,20

6 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

4 Dupla 4,0 18,40

7 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

5 Dupla 5,0 23,00

8 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

6 Dupla 6,0 27,60

9 Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto

2 Simples 0,5 2,30

10 Veículos oficiais e do Corpo Di-
plomático

- - - -

Praça de Pedágio 7: Nova Mutum - BR163/MT

Categoria de
Ve í c u l o

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador da
Ta r i f a

Valores a
serem Prati-

cados
1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1,0 3,80
2 Caminhão leve, Ônibus, cami-

nhão-trator e furgão
2 Dupla 2,0 7,60

3 Automóvel e caminhonete com
semirreboque

3 Simples 1,5 5,70

4 Caminhão, caminhão-trator, cami-
nhão-trator com semirreboque e
Ônibus

3 Dupla 3,0 11 , 4 0

5 Automóvel e caminhonete com
reboque

4 Simples 2,0 7,60

6 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

4 Dupla 4,0 15,20

7 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

5 Dupla 5,0 19,00

8 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

6 Dupla 6,0 22,80

9 Motocicletas, motonetas, bicicle-
tas moto

2 Simples 0,5 1,90

10 Veículos oficiais e do Corpo Di-
plomático

- - - -

Praça de Pedágio 8: Lucas do Rio Verde - BR163/MT

Categoria de
Ve í c u l o

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador da
Ta r i f a

Valores a
serem Prati-

cados
1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1,0 4,90
2 Caminhão leve, Ônibus, cami-

nhão-trator e furgão
2 Dupla 2,0 9,80

3 Automóvel e caminhonete com se-
mirreboque

3 Simples 1,5 7,35

4 Caminhão, caminhão-trator, cami-
nhão-trator com semirreboque e
Ônibus

3 Dupla 3,0 14,70

5 Automóvel e caminhonete com re-
boque

4 Simples 2,0 9,80

6 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

4 Dupla 4,0 19,60

7 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

5 Dupla 5,0 24,50

8 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

6 Dupla 6,0 29,40

9 Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto

2 Simples 0,5 2,45

10 Veículos oficiais e do Corpo Di-
plomático

- - - -

Praça de Pedágio 9: Sorriso - BR163/MT

Categoria de
Ve í c u l o

Tipo de Veículo Número
de Eixos

Rodagem Multiplicador da
Ta r i f a

Valores a
serem Prati-

cados
1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1,0 7,00
2 Caminhão leve, Ônibus, cami-

nhão-trator e furgão
2 Dupla 2,0 14,00

3 Automóvel e caminhonete com se-
mirreboque

3 Simples 1,5 10,50

4 Caminhão, caminhão-trator, cami-
nhão-trator com semirreboque e
Ônibus

3 Dupla 3,0 21,00

5 Automóvel e caminhonete com re-
boque

4 Simples 2,0 14,00

6 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

4 Dupla 4,0 28,00

7 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

5 Dupla 5,0 35,00

8 Caminhão com reboque, cami-
nhão-trator com semirreboque

6 Dupla 6,0 42,00

9 Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto

2 Simples 0,5 3,50

10 Veículos oficiais e do Corpo Di-
plomático

- - - -

PORTARIA Nº 105, DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Institui o calendário de sessões ordinárias do Plenário do Conselho Nacional
do Ministério Público para o exercício de 2016.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 130-A, § 2°, I, da Constituição Federal, o art. 7º, § 1º, e art. 12, IV,
do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de
2013), resolve:

Art. 1º Instituir o calendário de sessões ordinárias do Plenário, a vigorar no ano de 2017, na
forma do Anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

ANEXO
CALENDÁRIO DE SESSÕES - 2017

D ATA E V E N TO INÍCIO
30/01/17 1ª Sessão Ordinária 14 horas
31/01/17 2ª Sessão Ordinária 14 horas
14/02/17 3ª Sessão Ordinária 14 horas
21/02/17 4ª Sessão Ordinária 14 horas
14/03/17 5ª Sessão Ordinária 14 horas
28/03/17 6ª Sessão Ordinária 14 horas
11 / 0 4 / 1 7 7ª Sessão Ordinária 14 horas
25/04/17 8ª Sessão Ordinária 14 horas
09/05/17 9ª Sessão Ordinária 14 horas
23/05/17 10ª Sessão Ordinária 14 horas
13/06/17 11ª Sessão Ordinária 14 horas
27/06/17 12ª Sessão Ordinária 14 horas
25/07/17 13ª Sessão Ordinária 14 horas
26/07/17 14ª Sessão Ordinária 14 horas
08/08/17 15ª Sessão Ordinária 14 horas
15/08/17 16ª Sessão Ordinária 14 horas
12/09/17 17ª Sessão Ordinária 14 horas
26/09/17 18ª Sessão Ordinária 14 horas
10/10/17 19ª Sessão Ordinária 14 horas
24/10/17 20ª Sessão Ordinária 14 horas
1 4 / 11 / 1 7 21ª Sessão Ordinária 14 horas
2 1 / 11 / 1 7 22ª Sessão Ordinária 14 horas
12/12/17 23ª Sessão Ordinária 14 horas
13/12/17 24ª Sessão Ordinária 14 horas

DELIBERAÇÃO Nº 227, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DSL - 174, de 18 de agosto de 2016, no que consta do Processo nº
5 0 5 0 0 . 1 3 8 6 0 9 / 2 0 11 - 5 9 ;

CONSIDERANDO a necessidade de promover a re-ratificação do Decreto S/Nº de 31 de
outubro de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 1 de novembro de 2012, na Seção 1, página
12, devido a incorreções identificadas nas descrições da área declarada de utilidade pública;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Técnico nº 328/2016/GEPRO/SUINF, de 22 de março
de 2016, por meio do qual a Gerência de Gestão de Projetos, vinculada à Superintendência de Ex-
ploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF avaliou tecnicamente a questão e propôs a re-ratificação
do Decreto mencionado; e

CONSIDERANDO a manifestação favorável da Procuradoria Federal junto à Agência Nacional
de Transportes Terrestres - PF/ANTT, conforme PARECER Nº 01494/2016/PF-ANTT/PGF/AGU, de 1º
de agosto de 2016, que analisou os aspectos jurídicos envolvidos, delibera:

Art. 1º Encaminhar novamente ao Exmº Senhor Ministro de Estado dos Transportes a proposta
de Declaração de Utilidade Pública de imóveis adjacentes à Rodovia Governador Mário Covas, BR-
101/SC, abrangidos e delimitados pelas coordenadas topográficas descritas nas plantas e memoriais
descritivos deste processo, situados no município de São José, no Estado de Santa Catarina, necessários
à execução das obras de implantação de passarela de pedestres no km 206+380m.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

DELIBERAÇÃO Nº 230, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DMV - 178, de 19 de agosto de 2016, e no que consta do Processo nº
50500.004285/2013-18, delibera:

Art. 1º Rescindir o parcelamento concedido por meio da Deliberação nº 055, de 25 de março de
2013, à empresa UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº 67.074.047/0001-70, de acordo com o art. 9°, da Resolução ANTT n° 3.561 de 12 de agosto de
2010.

Art. 2º Determinar à GEAUT, se pertinente, o prosseguimento da cobrança, com a consequente
inscrição da empresa no Cadin e na Dívida Ativa.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

Conselho Nacional do Ministério Público
.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61219499.



@ REQUERIMENTO DE VISTA E CÓPIA
..:::::::::-:-:.: . Processo

TC-034.032/2017-7-

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO-RELATOR,

Nome: ANA CRISTINA LOPES CAMPELO DE MIRANDA BESSA

CPF: 018.588.031-28, endereço/tel------------------
( ) Parte arrolada nos autos.
( x ) Procurador/representante legal de: ANTT
solicita, com fundamento no art. 163 do Regimento Interno do TCU:
( ) vista dos citados autos
(x ) cópia dos autos em referência, peças: Despacho de autoridade - Peça 57

( ) Foi comprovado o recolhimento dos custos
das cópias mediante Guia de Recolhimento de
Receitas da União - GRU.

Termos em que pede e espera deferimento.
Brasilia, / /

PARA USO INTERNO DA SECRETARIA

Procuração/Substabelecimento às peças:

Autorizo, nos termos do art. 164 do RITCU e em conformidade com a subdelegação de
competência constante da Portaria 2/20 17-SeinfraRodoviaAeroporto.

(x) Dispensado recolhimento do valor das cópias,
com base no art. 2°, Parágrafo Único, da
Portaria- TCU 234, de 29/6/2009.

SNSeinfral~9d~viação, em !JJ/ VI /412/ q

7388

TERMO DE RECEBIMENTO, SIGILO E RESPONSABILIDADE

Eu ANA CRISTINA LOPES CAMPELO DE MIRANDA BESSA CPF: 018.588.031-28
OAB n° Telefone(s) ( ) _

Endereço SCES Sul, It 10, trecho 3, Projeto Orla Pólo 8, bl C, 38 andar
( ) Parte arrolada nos autos
(x) Procurador(a)/Representante Legal de:ANTT
( X) Peça(s): 15 a 23

Declaro que obtive vista dos autos e/ou as cópias supramencionadas.
O responsável fica ciente de que é proibida a divulgação ou reprodução, por qualquer meio, no

todo ou em parte, das informações e documentos ora disponibilizados, em razão do grau de
confidencial idade, nos termos dos art. 5°, 6° e 7° da Resolução- TCU 229, de 11 de novembro de 2009*,
c/c a Resolução- TCU 217, de 15 de outubro de 2008*, que dispõe sobre a Politica Corporativa de
Segurança da Informação do TCU (PCSIffCU).
Fica ciente ainda de que o descumprimento, por ação ou omissão, das regras e condições constantes

deste termo sujeita o responsável às sanções cabíveis na forma da lei.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61306558.



Tráfego em Veículos Médios Diários
21/03/2014 21/03/2015 21/03/2016 21/03/2017

05/09/2014 05/09/2015 05/09/2016 05/09/2017

Dias 169 0 169 169

06/09/2014 06/09/2015 06/09/2016 06/09/2017

20/03/2015 20/03/2016 20/03/2017 20/03/2018

Dias 196 197 196 196

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

PRAÇA DE PEDÁGIO 01 Dias 197

automóveis 1,0 0 1.653 1.492 1.574

automóveis+semi-reboques 1,5 0 17 19 21

P1 197 automóveis+reboques 2,0 0 2 2 3

P2 197 veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 216 141 132

P3 197 veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 278 214 202

P4 197 veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 288 258 228

P5 197 caminhões 5 eixos 5,0 0 171 175 154

P6 176 caminhões 6 eixos 6,0 0 671 530 486

P7 197 caminhões 7 eixos 7,0 0 583 491 402

P8 197 caminhões 8 eixos 8,0 0 6 5 2

P9 197 caminhões 9 eixos 9,0 0 212 216 185

caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 0 1 0

motocicletas 0,5 0 52 55 52

0 4.149 3.598 3.441

0,0 2.963.711,0 4.740.823,5 4.236.196,8

PRAÇA DE PEDÁGIO 02 Dias 197

automóveis 1,0 0 4.209 3.981 4.275

automóveis+semi-reboques 1,5 0 29 30 28

automóveis+reboques 2,0 0 7 8 5

veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 463 468 496

veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 523 506 509

veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 751 731 744

caminhões 5 eixos 5,0 0 436 438 475

caminhões 6 eixos 6,0 0 1.609 1.285 1.364

caminhões 7 eixos 7,0 0 1.395 1.131 1.087

caminhões 8 eixos 8,0 0 19 13 12

caminhões 9 eixos 9,0 0 1.035 964 1.028

caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 1 1 0

motocicletas 0,5 0 279 267 283

0 10.756 9.823 10.307

0,0 8.073.304,0 13.198.513,0 13.681.610,0

PRAÇA DE PEDÁGIO 03 Dias 197

automóveis 1,0 0 2.425 2.276 2.500

automóveis+semi-reboques 1,5 0 17 19 16

automóveis+reboques 2,0 0 6 5 4

veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 339 337 331

veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 469 467 460

veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 657 661 657

caminhões 5 eixos 5,0 0 388 404 428

caminhões 6 eixos 6,0 0 1.501 1.205 1.274

caminhões 7 eixos 7,0 0 1.276 1.057 994

caminhões 8 eixos 8,0 0 17 13 10

caminhões 9 eixos 9,0 0 995 934 987

caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 1 0 0

motocicletas 0,5 0 48 49 56

0 8.137 7.428 7.718

0,0 7.125.854,0 11.762.729,4 12.024.599,2

PRAÇA DE PEDÁGIO 04 Dias 197

automóveis 1,0 0 3.482 3.308 3.615

automóveis+semi-reboques 1,5 0 22 22 24

automóveis+reboques 2,0 0 4 5 5

veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 533 529 534

veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 640 638 664

veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 814 828 832

caminhões 5 eixos 5,0 0 467 480 513

caminhões 6 eixos 6,0 0 1.623 1.333 1.400

caminhões 7 eixos 7,0 0 1.356 1.137 1.058

caminhões 8 eixos 8,0 0 18 14 11

caminhões 9 eixos 9,0 0 1.054 1.005 1.051

Total

Total Anual de Veículos Equivalentes

Período 1

Período 2

PROJEÇÃO DE TRÁFEGO

Dias Ano 2

Total

Total Anual de Veículos Equivalentes

Total

Total Anual de Veículos Equivalentes

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61504641.



caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 1 1 0

motocicletas 0,5 0 157 156 180

0 10.171 9.456 9.887

0,0 8.085.969,5 13.589.974,2 13.891.068,7

PRAÇA DE PEDÁGIO 05 Dias 197

automóveis 1,0 0 1.386 1.343 1.356

automóveis+semi-reboques 1,5 0 15 14 12

automóveis+reboques 2,0 0 15 8 2

veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 324 315 299

veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 353 350 351

veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 627 628 633

caminhões 5 eixos 5,0 0 337 352 376

caminhões 6 eixos 6,0 0 1.159 888 934

caminhões 7 eixos 7,0 0 1.170 959 915

caminhões 8 eixos 8,0 0 14 11 9

caminhões 9 eixos 9,0 0 938 890 953

caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 1 1 0

motocicletas 0,5 0 90 82 78

0 6.429 5.840 5.918

0,0 6.125.582,5 10.042.820,2 10.272.155,0

PRAÇA DE PEDÁGIO 06 Dias 176

automóveis 1,0

automóveis+semi-reboques 1,5

automóveis+reboques 2,0

veículos comerciais 2 eixos 2,0

veículos comerciais 3 eixos 3,0

veículos comerciais 4 eixos 4,0

caminhões 5 eixos 5,0

caminhões 6 eixos 6,0

caminhões 7 eixos 7,0

caminhões 8 eixos 8,0

caminhões 9 eixos 9,0

caminhões 10 ou + eixos 10,0

motocicletas 0,5

0,0 0,0 0,0 0,0

PRAÇA DE PEDÁGIO 07 Dias 197

automóveis 1,0 0 2.314 2.169 2.272

automóveis+semi-reboques 1,5 0 17 18 18

automóveis+reboques 2,0 0 3 3 4

veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 291 270 263

veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 343 336 327

veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 560 539 523

caminhões 5 eixos 5,0 0 244 246 265

caminhões 6 eixos 6,0 0 842 622 684

caminhões 7 eixos 7,0 0 926 743 749

caminhões 8 eixos 8,0 0 12 10 8

caminhões 9 eixos 9,0 0 718 664 784

caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 1 1 0

motocicletas 0,5 0 116 113 106

0 6.387 5.733 6.002

0,0 5.037.306,0 8.096.262,7 8.666.943,5

PRAÇA DE PEDÁGIO 08 Dias 197

automóveis 1,0 0 2.358 2.329 2.540

automóveis+semi-reboques 1,5 0 15 14 15

automóveis+reboques 2,0 0 5 3 4

veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 323 289 289

veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 315 309 310

veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 482 438 414

caminhões 5 eixos 5,0 0 229 226 240

caminhões 6 eixos 6,0 0 742 555 603

caminhões 7 eixos 7,0 0 795 634 625

caminhões 8 eixos 8,0 0 12 10 8

caminhões 9 eixos 9,0 0 606 557 651

caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 1 0 0

motocicletas 0,5 0 73 74 77

0 5.956 5.439 5.777

0,0 4.466.054,0 7.171.481,9 7.625.761,1Total Anual de Veículos Equivalentes

Total Anual de Veículos Equivalentes

Total

Total Anual de Veículos Equivalentes

Total

Total Anual de Veículos Equivalentes

Total

Total Anual de Veículos Equivalentes

Total

Total

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61504641.



PRAÇA DE PEDÁGIO 09 Dias 197

automóveis 1,0 0 3.921 3.857 3.999

automóveis+semi-reboques 1,5 0 18 21 21

automóveis+reboques 2,0 0 3 5 5

veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 378 372 374

veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 309 305 308

veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 306 308 321

caminhões 5 eixos 5,0 0 144 152 159

caminhões 6 eixos 6,0 0 396 347 382

caminhões 7 eixos 7,0 0 299 299 298

caminhões 8 eixos 8,0 0 6 6 6

caminhões 9 eixos 9,0 0 208 246 272

caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 0 0 0

motocicletas 0,5 0 291 265 260

0 6.280 6.182 6.406

0,0 2.781.342,0 5.153.664,9 5.400.664,2

Total - P1 a P9, exceto P6 Dias 197

automóveis 1,0 0 21.749 20.755 22.131

automóveis+semi-reboques 1,5 0 151 157 155

automóveis+reboques 2,0 0 45 39 34

veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 2.866 2.721 2.719

veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 3.229 3.127 3.132

veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 4.486 4.391 4.353

caminhões 5 eixos 5,0 0 2.416 2.473 2.610

caminhões 6 eixos 6,0 0 8.543 6.765 7.127

caminhões 7 eixos 7,0 0 7.801 6.450 6.128

caminhões 8 eixos 8,0 0 103 83 67

caminhões 9 eixos 9,0 0 5.766 5.476 5.911

caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 6 4 1

motocicletas 0,5 0 1.106 1.059 1.092

0 58.266 53.499 55.458

0,0 44.659.123,0 73.756.269,8 75.798.998,5

Total - P6 Dias 176

automóveis 1,0 0 2.621 2.565 2.792

automóveis+semi-reboques 1,5 0 15 15 16

automóveis+reboques 2,0 0 3 4 4

veículos comerciais 2 eixos 2,0 0 350 337 329

veículos comerciais 3 eixos 3,0 0 378 384 385

veículos comerciais 4 eixos 4,0 0 597 592 595

caminhões 5 eixos 5,0 0 311 317 343

caminhões 6 eixos 6,0 0 1.093 828 884

caminhões 7 eixos 7,0 0 1.138 975 952

caminhões 8 eixos 8,0 0 16 12 10

caminhões 9 eixos 9,0 0 874 875 989

caminhões 10 ou + eixos 10,0 0 1 0 0

motocicletas 0,5 0 108 108 111

0 7.504 7.013 7.410

0,0 5.456.354,5 10.292.582,3 10.854.283,7

Total - P6 Dias 0 176 365 365

Total Praças P1 a P9 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 TOTAL ANOS
0,0 50.115.477,5 84.048.852,1 86.653.282,2 220.817.611,8Total Anual de Veículos Equivalentes

Total

Total Anual de Veículos Equivalentes

Total

Total Anual de Veículos Equivalentes

Total

Total Anual de Veículos Equivalentes

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61504641.



1 Litoral Sul

P1 P2 P3 P4 P5

Ano 8 6,15% 6,18% 5,78% 5,58% 0,00%

Ano 9 4,63% 4,62% 4,74% 3,07% 4,10%

Ano 10 4,55% 4,51% 4,22% 2,75% 3,70%

Ano 11 5,66% 5,87% 5,06% 3,84% 4,62%

2 Transbrasiliana

P1 P2 P3 P4

Ano 8 4,85% 4,23% 4,26% 4,58%

Ano 9 7,00% 5,06% 4,66% 5,31%

Ano 10 5,78% 5,39% 4,51% 5,84%

3 ViaBahia

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Ano 6 2,17% 2,79% 2,90% 2,30% 2,16% 2,24% 2,41%

Ano 7 3,15% 4,66% 4,92% 3,86% 4,05% 3,82% 4,14%

Ano 8 3,67% 5,09% 5,48% 4,34% 4,42% 4,20% 4,56%

Ano 9 3,85% 5,26% 5,60% 4,63% 4,65% 4,40% 4,69%

4 Planalto Sul

P1 P2 P3 P4 P5

Ano 8 2,86% 3,36% 4,04% 3,70% 3,36%

Ano 9 4,03% 4,88% 5,31% 5,08% 4,45%

Ano 10 4,20% 4,99% 5,53% 5,59% 4,43%

Ano 11 5,95% 7,00% 8,02% 7,65% 6,41%

5 Eco101

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Ano  3 7,60% 8,44% 7,61% 5,31% 6,26% 6,96% 6,77%

Ano 4 8,04% 8,70% 8,37% 6,00% 8,00% 7,42% 7,61%

Ano 5 8,80% 7,92% 9,51% 6,47% 7,89% 8,73% 7,45%

6 Fernão Dias

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Ano 8 2,27% 3,49% 3,78% 3,90% 4,43% 3,60% 3,41% 3,02%

Ano 9 3,14% 4,54% 4,96% 5,30% 5,35% 4,62% 4,12% 4,14%

Ano 10 3,17% 4,55% 5,26% 5,77% 6,54% 4,99% 4,61% 4,45%

Ano 11 3,50% 4,81% 5,88% 5,79% 5,91% 5,13% 4,89% 4,82%

7 Fluminense

P1 P2 P3 P4 P5

Ano 8 3,78% 3,11% 2,69% 2,69% 0,50%

Ano 9 4,80% 4,11% 3,50% 3,53% 0,57%

Ano 10 4,54% 4,31% 3,26% 3,53% 0,52%

Ano 11 5,03% 4,60% 3,30% 3,75% 0,61%

8

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Ano 8 2,94% 3,11% 3,36% 3,36% 4,21% 4,29%

Ano 9 4,79% 4,75% 5,63% 5,09% 6,00% 5,13%

Ano 10 5,78% 5,96% 6,17% 6,04% 6,35% 5,93%

Ano 11 5,63% 6,45% 6,30% 6,41% 6,72% 6,44%

9

P1 P2 P3

Ano 8 5,37% 5,10% 3,98%

Ano 9 5,79% 5,35% 3,79%

Ano 10 6,15% 5,72% 4,82%

10

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

2015/2016 Ano 2 5,40% 5,20% 6,60% 8,66% 7,95% 8,15% 6,37% 7,69% 9,97% 8,59% 6,88%

2016/2017 Ano 3 5,67% 5,14% 7,08% 7,91% 8,05% 6,89% 5,94% 7,83% 8,30% 7,89% 6,73%

2017/2018 Ano 4 5,73% 5,03% 7,02% 7,75% 7,53% 6,55% 6,64% 7,89% 7,96% 7,57% 6,52%

11

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

2015/2016 Ano 2 6,46% 5,80% 8,05% 8,70% 5,81% 7,58% 6,83% 5,16% 6,67% 5,47% 6,19%

2016/2017 Ano 3 6,37% 5,57% 7,79% 8,19% 4,66% 7,39% 6,83% 5,10% 6,47% 5,80% 6,62%

LEVANTAMENTO EIXO SUSPENSO - CONCESSÕES DE 2ª e 3ª ETAPA

Régis Bittencourt

Rodovia do Aço

Concebra

Via 040

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61504641.



2017/2018 Ano 4 6,18% 6,20% 8,08% 8,91% 4,28% 7,80% 7,38% 5,61% 6,51% 6,09% 6,85%

12

 P1  P2  P3  P4  P5  P6

2015/2016 Ano 2 6,79% 7,16% 8,28% 6,54% 6,75% 5,91%

2016/2017 Ano 3 7,28% 7,51% 8,61% 6,66% 7,18% 5,39%

2017/2018 Ano 4 6,86% 7,02% 8,47% 6,39% 7,38% 5,27%

13

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

2015/2016 Ano 2 6,78% 6,64% 5,45% 1,79% 4,48% 4,88% 6,06% 4,86% 5,13%

2016/2017 Ano 3 7,66% 6,94% 6,46% 5,51% 5,28% 5,79% 6,24% 5,58% 5,63%

2017/2018 Ano 4 9,04% 8,26% 7,10% 5,58% 5,30% 5,76% 5,90% 5,03% 5,23%

14 ECOPONTE P1

Ano 1 0,25%

Ano 2 0,32%

Ano 3 0,46%

15

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

2015/2016 Ano 2 7,2% 9,73% 11,27% 9,34% 10,81% 12,60% 11,81% 10,86% 9,20%

2016/2017 Ano 3 6,87% 9,47% 9,81% 9,65% 11,15% 10,62% 10,60% 10,32% 9,24%

2017/2018 Ano 4 6,25% 9,50% 9,59% 9,51% 11,27% 10,60% 10,76% 10,08% 9,25%

MSVia

CRO

MGO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61504641.



Rodovias 3a Fase III etapa

Premissas Temporais

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35 Ano 36 Ano 37 Ano 38 Ano 39 Ano 40 Ano 41 Ano 42 Ano 43 Ano 44 Ano 45 Ano 46 Ano 47 Ano 48 Ano 49 Ano 50

Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2.038            2.039            2.040            2.041            2.042            2.043            2.044      2.045      2.046      2.047      2.048      2.049      2.050      2.051      2.052      2.053      2.054      2.055      2.056      2.057      2.058      2.059      2.060      2.061      2.062      2.063      

Volumes diários médios anuais de tráfego (VDMA) com fuga estimados por praça de pedágio

VDMAeq - Todas as praças 6.600.713        197.003       202.588       209.131       215.892       222.880       230.102       207.042       212.511       218.125       223.889       229.807       235.881       241.804       247.876       254.100       260.480       267.021       273.698       280.542       287.557       294.748       302.119       309.672       317.414       325.349       333.483       341.820       350.365       359.124       368.102       377.304       -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

VDMA - Todas as praças 2.591.573        72.680          74.672          77.022          79.449          81.958          84.550          82.631          84.786          86.998          89.267          91.597          93.987          96.345          98.761          101.239       103.778       106.382       109.042       111.768       114.563       117.427       120.364       123.373       126.457       129.619       132.859       136.181       139.585       143.075       146.652       150.318       -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

94%

Praça 1

VDMAeq 674.973           16.928          17.294          17.756          18.230          18.716          19.216          16.652          17.056          17.470          17.894          18.328          18.773          19.241          19.721          20.213          20.717          21.234          21.765          22.309          22.867          23.438          24.024          24.625          25.240          25.871          26.518          27.181          27.861          28.557          29.271          30.003          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça Categoria de veículo VDMA 227.132           5.314            5.424            5.564            5.708            5.856            6.008            5.682            5.819            5.959            6.103            6.250            6.400            6.560            6.724            6.891            7.063            7.239            7.420            7.605            7.796            7.990            8.190            8.395            8.605            8.820            9.040            9.266            9.498            9.736            9.979            10.228          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    1 automóveis 1            102.164           2.237            2.282            2.340            2.399            2.459            2.522            2.585            2.648            2.711            2.777            2.844            2.912            2.985            3.059            3.135            3.213            3.293            3.376            3.460            3.547            3.635            3.726            3.819            3.915            4.013            4.113            4.216            4.321            4.429            4.540            4.653            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    2 automóveis+semi-reboques 1            884                    19                  20                  20                  21                  21                  22                  22                  23                  23                  24                  25                  25                  26                  26                  27                  28                  29                  29                  30                  31                  31                  32                  33                  34                  35                  36                  36                  37                  38                  39                  40                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    3 automóveis+reboques 1            221                    5                     5                     5                     5                     5                     5                     6                     6                     6                     6                     6                     6                     6                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     8                     8                     8                     8                     8                     9                     9                     9                     9                     10                  10                  10                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    4 veículos comerciais 2 eixos 2            31.895              699                713                731                749                768                787                807                827                847                867                888                909                932                955                979                1.003            1.028            1.054            1.080            1.107            1.135            1.163            1.192            1.222            1.253            1.284            1.316            1.349            1.383            1.417            1.453            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    5 veículos comerciais 3 eixos 2            16.674              369                375                384                394                403                413                422                432                443                453                464                475                487                499                511                524                537                550                564                578                593                607                623                638                654                670                687                704                722                740                759                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    6 veículos comerciais 4 eixos 3            7.559                193                197                203                208                214                220                186                190                195                200                204                209                215                220                226                231                237                243                249                255                262                268                275                282                289                296                303                311                319                327                335                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    7 caminhões 5 eixos 3            6.178                158                161                166                170                175                180                152                155                159                163                167                171                175                180                184                189                194                198                203                209                214                219                225                230                236                242                248                254                260                267                274                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    8 caminhões 6 eixos 3            20.538              565                578                594                610                627                644                497                509                521                534                547                560                574                589                603                618                634                650                666                683                700                717                735                753                772                792                811                832                852                874                896                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    9 caminhões 7 eixos 3            33.273              878                898                923                948                974                1.000            812                832                852                873                894                916                939                962                986                1.011            1.036            1.062            1.088            1.116            1.143            1.172            1.201            1.231            1.262            1.294            1.326            1.359            1.393            1.428            1.464            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    10 caminhões 8 eixos 3            -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    11 caminhões 9 eixos 3            3.319                88                  90                  92                  95                  97                  100                81                  83                  85                  87                  89                  91                  94                  96                  98                  101                103                106                109                111                114                117                120                123                126                129                132                136                139                142                146                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    12 caminhões 10 ou + eixos 3            830                    22                  22                  23                  24                  24                  25                  20                  21                  21                  22                  22                  23                  23                  24                  25                  25                  26                  26                  27                  28                  29                  29                  30                  31                  31                  32                  33                  34                  35                  36                  36                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

1    13 motocicletas 4            3.597                82                  83                  85                  86                  88                  90                  91                  93                  96                  98                  100                102                105                107                110                113                115                118                121                124                127                131                134                137                141                144                148                151                155                159                163                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça 2

VDMAeq 1.158.412        29.207          29.817          30.588          31.379          32.190          33.023          28.585          29.273          29.979          30.701          31.441          32.198          33.001          33.823          34.667          35.531          36.417          37.327          38.260          39.216          40.197          41.201          42.231          43.287          44.369          45.478          46.615          47.781          48.975          50.200          51.455          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça Categoria de veículo VDMA 549.379           12.787          13.020          13.325          13.638          13.959          14.287          13.820          14.143          14.473          14.810          15.156          15.510          15.895          16.291          16.696          17.111          17.537          17.975          18.424          18.885          19.357          19.841          20.337          20.845          21.366          21.900          22.448          23.009          23.584          24.174          24.778          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    1 automóveis 1            347.452           7.783            7.912            8.086            8.263            8.445            8.631            8.820            9.023            9.229            9.441            9.657            9.879            10.124          10.375          10.633          10.897          11.168          11.447          11.733          12.026          12.327          12.635          12.951          13.274          13.606          13.947          14.295          14.653          15.019          15.394          15.779          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    2 automóveis+semi-reboques 1            3.008                67                  68                  70                  72                  73                  75                  76                  78                  80                  82                  84                  86                  88                  90                  92                  94                  97                  99                  102                104                107                109                112                115                118                121                124                127                130                133                137                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    3 automóveis+reboques 1            752                    17                  17                  17                  18                  18                  19                  19                  20                  20                  20                  21                  21                  22                  22                  23                  24                  24                  25                  25                  26                  27                  27                  28                  29                  29                  30                  31                  32                  33                  33                  34                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    4 veículos comerciais 2 eixos 2            55.934              1.242            1.264            1.294            1.324            1.355            1.386            1.418            1.451            1.485            1.520            1.556            1.592            1.631            1.672            1.714            1.756            1.800            1.845            1.891            1.938            1.987            2.036            2.087            2.139            2.193            2.248            2.304            2.361            2.421            2.481            2.543            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    5 veículos comerciais 3 eixos 2            18.018              385                395                406                418                430                442                455                466                478                490                502                515                528                541                554                568                582                597                612                627                643                659                676                692                710                727                746                764                783                803                823                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    6 veículos comerciais 4 eixos 3            11.048              278                285                294                303                312                321                270                277                284                292                299                307                314                322                330                338                347                356                365                374                383                393                402                412                423                433                444                455                467                478                490                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    7 caminhões 5 eixos 3            9.030                228                233                240                247                255                262                221                227                232                238                244                251                257                263                270                277                284                291                298                305                313                321                329                337                345                354                363                372                381                391                401                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    8 caminhões 6 eixos 3            25.516              670                687                707                728                750                772                620                636                652                668                685                702                720                738                756                775                795                815                835                856                877                899                922                945                968                992                1.017            1.043            1.069            1.095            1.123            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    9 caminhões 7 eixos 3            47.104              1.361            1.391            1.428            1.467            1.506            1.547            1.126            1.154            1.183            1.212            1.241            1.272            1.304            1.336            1.370            1.404            1.439            1.475            1.512            1.550            1.588            1.628            1.669            1.710            1.753            1.797            1.842            1.888            1.935            1.984            2.033            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    10 caminhões 8 eixos 3            -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    11 caminhões 9 eixos 3            4.698                136                139                142                146                150                154                112                115                118                121                124                127                130                133                137                140                144                147                151                155                158                162                166                171                175                179                184                188                193                198                203                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    12 caminhões 10 ou + eixos 3            1.175                34                  35                  36                  37                  38                  39                  28                  29                  29                  30                  31                  32                  33                  33                  34                  35                  36                  37                  38                  39                  40                  41                  42                  43                  44                  45                  46                  47                  48                  49                  51                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

2    13 motocicletas 4            25.643              586                594                605                617                628                640                653                667                682                697                712                727                745                764                783                802                822                843                864                885                907                930                953                977                1.002            1.027            1.052            1.079            1.106            1.133            1.162            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça 3

VDMAeq 1.002.218        24.989          25.585          26.310          27.055          27.822          28.611          24.653          25.268          25.898          26.544          27.206          27.884          28.581          29.296          30.028          30.778          31.548          32.336          33.145          33.973          34.823          35.693          36.586          37.500          38.438          39.399          40.384          41.393          42.428          43.489          44.576          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça Categoria de veículo VDMA 376.494           8.703            8.894            9.131            9.375            9.625            9.882            9.422            9.652            9.887            10.128          10.375          10.628          10.893          11.165          11.443          11.729          12.021          12.322          12.630          12.946          13.269          13.601          13.941          14.289          14.647          15.013          15.388          15.773          16.167          16.571          16.986          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    1 automóveis 1            204.700           4.492            4.582            4.697            4.814            4.934            5.057            5.184            5.307            5.434            5.564            5.697            5.833            5.978            6.127            6.280            6.436            6.596            6.761            6.930            7.104            7.281            7.463            7.650            7.841            8.037            8.238            8.444            8.655            8.871            9.093            9.320            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    2 automóveis+semi-reboques 1            1.772                39                  40                  41                  42                  43                  44                  45                  46                  47                  48                  49                  50                  52                  53                  54                  56                  57                  59                  60                  61                  63                  65                  66                  68                  70                  71                  73                  75                  77                  79                  81                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    3 automóveis+reboques 1            443                    10                  10                  10                  10                  11                  11                  11                  11                  12                  12                  12                  13                  13                  13                  14                  14                  14                  15                  15                  15                  16                  16                  17                  17                  17                  18                  18                  19                  19                  20                  20                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    4 veículos comerciais 2 eixos 2            46.224              1.010            1.031            1.057            1.084            1.112            1.141            1.170            1.198            1.227            1.256            1.287            1.318            1.351            1.384            1.419            1.454            1.490            1.528            1.566            1.605            1.645            1.686            1.728            1.772            1.816            1.861            1.908            1.955            2.004            2.054            2.106            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    5 veículos comerciais 3 eixos 2            19.687              420                430                443                456                469                483                497                509                522                535                549                563                577                591                606                621                637                653                669                686                703                720                738                757                776                795                815                835                856                878                900                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    6 veículos comerciais 4 eixos 3            10.013              248                255                263                271                280                289                245                251                258                265                271                279                286                293                300                308                315                323                331                340                348                357                366                375                384                394                404                414                424                435                446                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    7 caminhões 5 eixos 3            8.184                202                208                215                222                229                236                200                205                211                216                222                228                233                239                245                251                258                264                271                278                284                292                299                306                314                322                330                338                347                355                364                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    8 caminhões 6 eixos 3            26.993              688                706                728                750                773                796                658                675                693                710                728                747                766                785                805                825                845                867                888                910                933                957                981                1.005            1.030            1.056            1.082            1.109            1.137            1.166            1.195            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    9 caminhões 7 eixos 3            48.821              1.347            1.379            1.419            1.459            1.501            1.544            1.175            1.205            1.235            1.266            1.298            1.331            1.364            1.398            1.433            1.469            1.506            1.543            1.582            1.621            1.662            1.703            1.746            1.790            1.834            1.880            1.927            1.975            2.025            2.075            2.127            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    10 caminhões 8 eixos 3            -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    11 caminhões 9 eixos 3            4.870                134                138                142                146                150                154                117                120                123                126                129                133                136                139                143                147                150                154                158                162                166                170                174                179                183                188                192                197                202                207                212                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    12 caminhões 10 ou + eixos 3            1.217                34                  34                  35                  36                  37                  39                  29                  30                  31                  32                  32                  33                  34                  35                  36                  37                  38                  38                  39                  40                  41                  42                  44                  45                  46                  47                  48                  49                  50                  52                  53                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3    13 motocicletas 4            3.570                80                  82                  83                  85                  87                  89                  91                  93                  95                  97                  99                  101                104                107                109                112                115                118                120                123                127                130                133                136                140                143                147                150                154                158                162                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça 4

VDMAeq 1.154.500        28.508          29.196          30.031          30.889          31.773          32.681          28.438          29.149          29.878          30.625          31.391          32.177          32.981          33.806          34.651          35.517          36.405          37.315          38.248          39.204          40.184          41.189          42.219          43.274          44.356          45.465          46.601          47.766          48.961          50.185          51.439          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça Categoria de veículo VDMA 481.648           11.011          11.256          11.560          11.871          12.191          12.520          12.070          12.366          12.668          12.978          13.295          13.620          13.960          14.309          14.666          15.032          15.407          15.792          16.187          16.592          17.006          17.431          17.867          18.314          18.772          19.241          19.722          20.215          20.720          21.238          21.769          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    1 automóveis 1            281.450           6.148            6.276            6.437            6.602            6.772            6.945            7.124            7.295            7.471            7.651            7.835            8.024            8.224            8.429            8.639            8.854            9.075            9.302            9.534            9.772            10.017          10.267          10.524          10.787          11.057          11.333          11.616          11.907          12.204          12.509          12.822          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    2 automóveis+semi-reboques 1            2.437                53                  54                  56                  57                  59                  60                  62                  63                  65                  66                  68                  69                  71                  73                  75                  77                  79                  81                  83                  85                  87                  89                  91                  93                  96                  98                  101                103                106                108                111                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    3 automóveis+reboques 1            609                    13                  14                  14                  14                  15                  15                  15                  16                  16                  17                  17                  17                  18                  18                  19                  19                  20                  20                  21                  21                  22                  22                  23                  23                  24                  25                  25                  26                  26                  27                  28                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    4 veículos comerciais 2 eixos 2            55.487              1.208            1.234            1.266            1.299            1.333            1.368            1.404            1.438            1.473            1.508            1.545            1.582            1.622            1.662            1.704            1.746            1.790            1.835            1.880            1.927            1.976            2.025            2.076            2.128            2.181            2.235            2.291            2.348            2.407            2.467            2.529            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    5 veículos comerciais 3 eixos 2            28.107              607                621                638                655                673                691                710                728                746                764                783                802                822                843                864                885                908                930                954                977                1.002            1.027            1.053            1.079            1.106            1.133            1.162            1.191            1.221            1.251            1.282            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    6 veículos comerciais 4 eixos 3            12.125              298                306                315                325                335                345                298                305                313                321                329                338                346                355                364                373                382                392                402                412                422                433                444                455                466                478                490                502                514                527                540                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    7 caminhões 5 eixos 3            9.910                243                250                257                265                274                282                243                250                256                263                269                276                283                290                298                305                313                320                328                337                345                354                363                372                381                390                400                410                420                431                442                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    8 caminhões 6 eixos 3            27.965              716                736                759                783                808                834                680                697                716                734                753                773                792                812                832                853                875                897                919                942                966                990                1.014            1.040            1.066            1.092            1.120            1.148            1.176            1.206            1.236            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    9 caminhões 7 eixos 3            49.477              1.378            1.412            1.454            1.496            1.540            1.585            1.187            1.217            1.248            1.279            1.312            1.345            1.379            1.413            1.449            1.485            1.522            1.560            1.599            1.639            1.680            1.722            1.765            1.810            1.855            1.901            1.949            1.997            2.047            2.098            2.151            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    10 caminhões 8 eixos 3            -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    11 caminhões 9 eixos 3            4.935                137                141                145                149                154                158                118                121                124                128                131                134                138                141                145                148                152                156                160                164                168                172                176                180                185                190                194                199                204                209                215                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    12 caminhões 10 ou + eixos 3            1.234                34                  35                  36                  37                  38                  40                  30                  30                  31                  32                  33                  34                  34                  35                  36                  37                  38                  39                  40                  41                  42                  43                  44                  45                  46                  47                  49                  50                  51                  52                  54                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

4    13 motocicletas 4            7.913                175                179                183                187                192                196                201                205                210                215                220                225                231                237                242                248                255                261                268                274                281                288                295                303                310                318                326                334                342                351                360                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça 5

VDMAeq 912.927           21.708          22.298          22.994          23.711          24.450          25.213          22.518          23.102          23.701          24.315          24.946          25.593          26.235          26.892          27.567          28.258          28.966          29.690          30.433          31.194          31.974          32.773          33.592          34.432          35.293          36.175          37.080          38.007          38.957          39.931          40.929          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça Categoria de veículo VDMA 327.120           7.240            7.440            7.674            7.916            8.165            8.422            8.167            8.379            8.597            8.820            9.049            9.285            9.517            9.756            10.001          10.252          10.509          10.771          11.041          11.317          11.600          11.890          12.187          12.492          12.804          13.124          13.452          13.788          14.133          14.486          14.849          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    1 automóveis 1            172.170           3.594            3.697            3.816            3.939            4.067            4.198            4.333            4.447            4.563            4.683            4.806            4.932            5.055            5.182            5.312            5.445            5.582            5.722            5.865            6.011            6.162            6.316            6.474            6.636            6.801            6.971            7.146            7.324            7.508            7.695            7.888            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    2 automóveis+semi-reboques 1            1.491                31                  32                  33                  34                  35                  36                  38                  38                  40                  41                  42                  43                  44                  45                  46                  47                  48                  50                  51                  52                  53                  55                  56                  57                  59                  60                  62                  63                  65                  67                  68                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    3 automóveis+reboques 1            373                    8                     8                     8                     9                     9                     9                     9                     10                  10                  10                  10                  11                  11                  11                  11                  12                  12                  12                  13                  13                  13                  14                  14                  14                  15                  15                  15                  16                  16                  17                  17                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    4 veículos comerciais 2 eixos 2            35.038              755                772                793                815                838                861                885                907                930                953                976                1.000            1.025            1.051            1.077            1.104            1.132            1.160            1.189            1.219            1.249            1.280            1.312            1.345            1.379            1.413            1.449            1.485            1.522            1.560            1.599            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    5 veículos comerciais 3 eixos 2            12.961              271                278                287                297                306                316                326                335                344                353                362                371                381                390                400                410                420                431                441                453                464                475                487                500                512                525                538                551                565                579                594                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    6 veículos comerciais 4 eixos 3            11.872              271                279                288                297                307                317                294                302                310                318                326                335                343                352                361                370                379                389                398                408                419                429                440                451                462                474                485                498                510                523                536                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    7 caminhões 5 eixos 3            9.704                222                228                235                243                251                259                241                247                253                260                267                274                281                288                295                302                310                318                326                334                342                351                359                368                378                387                397                407                417                427                438                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    8 caminhões 6 eixos 3            20.183              491                506                522                540                558                576                494                507                520                534                548                563                577                592                606                622                637                653                670                686                703                721                739                757                776                796                816                836                857                878                900                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    9 caminhões 7 eixos 3            50.107              1.291            1.325            1.365            1.407            1.450            1.494            1.219            1.250            1.282            1.315            1.349            1.384            1.419            1.454            1.491            1.528            1.566            1.605            1.646            1.687            1.729            1.772            1.816            1.862            1.908            1.956            2.005            2.055            2.106            2.159            2.213            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    10 caminhões 8 eixos 3            -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    11 caminhões 9 eixos 3            4.998                129                132                136                140                145                149                122                125                128                131                135                138                141                145                149                152                156                160                164                168                172                177                181                186                190                195                200                205                210                215                221                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    12 caminhões 10 ou + eixos 3            1.249                32                  33                  34                  35                  36                  37                  30                  31                  32                  33                  34                  35                  35                  36                  37                  38                  39                  40                  41                  42                  43                  44                  45                  46                  48                  49                  50                  51                  53                  54                  55                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

5    13 motocicletas 4            6.974                145                149                154                159                165                170                176                180                185                190                195                200                205                210                215                221                226                232                238                244                250                256                262                269                276                282                290                297                304                312                320                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça 6

VDMAeq 1.105.188        24.644          25.433          26.336          27.272          28.241          29.245          27.324          28.073          28.843          29.633          30.445          31.280          32.068          32.875          33.703          34.552          35.422          36.308          37.217          38.147          39.101          40.079          41.081          42.108          43.161          44.240          45.346          46.480          47.642          48.833          50.053          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça Categoria de veículo VDMA 412.332           8.828            9.092            9.400            9.718            10.046          10.386          10.301          10.577          10.860          11.151          11.450          11.757          12.053          12.356          12.666          12.985          13.311          13.644          13.985          14.335          14.694          15.061          15.438          15.824          16.219          16.625          17.040          17.466          17.903          18.350          18.809          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    1 automóveis 1            222.113           4.632            4.763            4.917            5.077            5.242            5.412            5.587            5.735            5.886            6.041            6.200            6.363            6.523            6.687            6.855            7.027            7.203            7.383            7.568            7.757            7.951            8.150            8.354            8.562            8.777            8.996            9.221            9.451            9.688            9.930            10.178          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    2 automóveis+semi-reboques 1            1.923                40                  41                  43                  44                  45                  47                  48                  50                  51                  52                  54                  55                  56                  58                  59                  61                  62                  64                  66                  67                  69                  71                  72                  74                  76                  78                  80                  82                  84                  86                  88                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    3 automóveis+reboques 1            481                    10                  10                  11                  11                  11                  12                  12                  12                  13                  13                  13                  14                  14                  14                  15                  15                  16                  16                  16                  17                  17                  18                  18                  19                  19                  19                  20                  20                  21                  21                  22                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    4 veículos comerciais 2 eixos 2            51.608              1.077            1.107            1.143            1.180            1.218            1.257            1.298            1.332            1.367            1.403            1.440            1.478            1.516            1.554            1.593            1.633            1.674            1.715            1.758            1.802            1.847            1.894            1.941            1.989            2.039            2.090            2.142            2.196            2.251            2.307            2.365            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    5 veículos comerciais 3 eixos 2            20.777              431                444                459                474                489                506                522                536                550                565                580                595                610                626                641                658                674                691                708                726                744                763                782                801                821                842                863                885                907                929                953                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    6 veículos comerciais 4 eixos 3            12.024              253                263                273                284                296                308                298                306                315                324                333                343                352                360                370                379                389                398                408                418                429                440                451                462                473                485                497                510                523                536                549                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    7 caminhões 5 eixos 3            9.827                207                215                223                232                242                251                243                250                257                265                272                280                287                295                302                310                318                325                334                342                351                359                368                377                387                397                407                417                427                438                449                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    8 caminhões 6 eixos 3            24.355              540                558                579                601                624                648                600                617                634                652                671                689                707                725                743                762                781                800                821                841                862                884                906                928                952                975                1.000            1.025            1.050            1.077            1.104            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    9 caminhões 7 eixos 3            57.445              1.368            1.413            1.465            1.518            1.573            1.630            1.401            1.440            1.480            1.521            1.563            1.606            1.647            1.688            1.731            1.775            1.819            1.865            1.912            1.959            2.008            2.059            2.110            2.163            2.217            2.272            2.329            2.387            2.447            2.508            2.571            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    10 caminhões 8 eixos 3            -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    11 caminhões 9 eixos 3            5.730                136                141                146                151                157                163                140                144                148                152                156                160                164                168                173                177                181                186                191                195                200                205                210                216                221                227                232                238                244                250                256                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    12 caminhões 10 ou + eixos 3            1.432                34                  35                  37                  38                  39                  41                  35                  36                  37                  38                  39                  40                  41                  42                  43                  44                  45                  47                  48                  49                  50                  51                  53                  54                  55                  57                  58                  60                  61                  63                  64                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

6    13 motocicletas 4            4.617                99                  102                104                107                110                113                117                119                122                126                129                132                135                139                142                146                149                153                157                161                165                169                173                177                182                186                191                196                201                206                211                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça 7

VDMAeq 883.889           19.725          20.444          21.244          22.075          22.939          23.837          21.683          22.305          22.945          23.603          24.280          24.976          25.607          26.255          26.919          27.599          28.297          29.005          29.730          30.474          31.237          32.018          32.818          33.639          34.480          35.342          36.226          37.131          38.059          39.011          39.986          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça Categoria de veículo VDMA 289.083           6.061            6.284            6.532            6.789            7.056            7.334            7.168            7.373            7.584            7.801            8.024            8.253            8.462            8.675            8.895            9.120            9.350            9.584            9.824            10.069          10.321          10.579          10.844          11.115          11.393          11.678          11.970          12.269          12.576          12.890          13.212          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    1 automóveis 1            132.114           2.622            2.719            2.827            2.940            3.056            3.178            3.304            3.398            3.496            3.595            3.698            3.804            3.900            3.998            4.099            4.203            4.309            4.417            4.527            4.641            4.757            4.876            4.998            5.123            5.251            5.382            5.517            5.654            5.796            5.941            6.089            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    2 automóveis+semi-reboques 1            1.144                23                  24                  24                  25                  26                  28                  29                  29                  30                  31                  32                  33                  34                  35                  35                  36                  37                  38                  39                  40                  41                  42                  43                  44                  45                  47                  48                  49                  50                  51                  53                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    3 automóveis+reboques 1            286                    6                     6                     6                     6                     7                     7                     7                     7                     8                     8                     8                     8                     8                     9                     9                     9                     9                     10                  10                  10                  10                  11                  11                  11                  11                  12                  12                  12                  13                  13                  13                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    4 veículos comerciais 2 eixos 2            40.233              803                832                864                898                933                969                1.007            1.035            1.065            1.095            1.126            1.158            1.187            1.217            1.248            1.279            1.311            1.344            1.378            1.412            1.448            1.484            1.521            1.559            1.598            1.638            1.679            1.721            1.764            1.808            1.853            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    5 veículos comerciais 3 eixos 2            13.812              273                283                294                306                319                332                345                355                365                376                387                398                408                418                429                440                451                462                474                485                498                510                523                536                549                563                577                592                606                621                637                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    6 veículos comerciais 4 eixos 3            10.514              221                230                239                249                260                271                259                267                275                283                291                300                307                315                323                331                340                348                357                366                375                384                394                404                414                424                435                446                457                468                480                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    7 caminhões 5 eixos 3            8.593                180                188                196                204                213                221                212                218                225                231                238                245                251                258                264                271                278                285                292                299                307                314                322                330                338                347                355                364                373                383                392                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    8 caminhões 6 eixos 3            20.845              463                481                500                520                541                563                511                525                541                556                573                589                604                619                635                651                668                684                701                719                737                755                774                794                813                834                855                876                898                920                943                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    9 caminhões 7 eixos 3            50.987              1.231            1.274            1.322            1.373            1.425            1.479            1.235            1.270            1.306            1.343            1.382            1.421            1.457            1.494            1.532            1.570            1.610            1.650            1.692            1.734            1.777            1.822            1.867            1.914            1.962            2.011            2.061            2.113            2.166            2.220            2.275            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    10 caminhões 8 eixos 3            -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    11 caminhões 9 eixos 3            5.086                123                127                132                137                142                148                123                127                130                134                138                142                145                149                153                157                161                165                169                173                177                182                186                191                196                201                206                211                216                221                227                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    12 caminhões 10 ou + eixos 3            1.271                31                  32                  33                  34                  36                  37                  31                  32                  33                  34                  34                  35                  36                  37                  38                  39                  40                  41                  42                  43                  44                  45                  47                  48                  49                  50                  51                  53                  54                  55                  57                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

7    13 motocicletas 4            4.198                87                  89                  92                  96                  99                  102                106                108                111                114                117                120                123                126                130                133                136                140                143                147                150                154                158                162                166                170                174                179                183                188                193                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça 8

VDMAeq 890.597           18.687          19.450          20.286          21.158          22.068          23.017          21.902          22.559          23.235          23.932          24.649          25.388          26.033          26.694          27.371          28.066          28.779          29.499          30.237          30.993          31.769          32.564          33.378          34.212          35.068          35.944          36.843          37.764          38.708          39.676          40.668          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça Categoria de veículo VDMA 329.577           6.528            6.807            7.111            7.428            7.760            8.106            8.162            8.409            8.664            8.926            9.196            9.475            9.716            9.963            10.216          10.475          10.742          11.010          11.286          11.568          11.858          12.154          12.458          12.770          13.089          13.416          13.752          14.095          14.448          14.809          15.179          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    1 automóveis 1            173.468           3.298            3.445            3.604            3.769            3.943            4.124            4.314            4.446            4.582            4.722            4.866            5.015            5.143            5.273            5.407            5.545            5.686            5.828            5.974            6.124            6.277            6.434            6.595            6.760            6.929            7.102            7.279            7.461            7.648            7.839            8.035            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    2 automóveis+semi-reboques 1            1.502                29                  30                  31                  33                  34                  36                  37                  38                  40                  41                  42                  43                  45                  46                  47                  48                  49                  50                  52                  53                  54                  56                  57                  59                  60                  61                  63                  65                  66                  68                  70                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    3 automóveis+reboques 1            375                    7                     7                     8                     8                     9                     9                     9                     10                  10                  10                  11                  11                  11                  11                  12                  12                  12                  13                  13                  13                  14                  14                  14                  15                  15                  15                  16                  16                  17                  17                  17                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    4 veículos comerciais 2 eixos 2            39.515              764                796                831                867                904                944                985                1.014            1.044            1.075            1.108            1.141            1.169            1.199            1.230            1.261            1.293            1.325            1.358            1.392            1.427            1.463            1.499            1.537            1.575            1.615            1.655            1.696            1.739            1.782            1.827            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    5 veículos comerciais 3 eixos 2            15.331              296                308                322                336                350                366                382                393                405                417                430                443                454                465                477                489                502                514                527                540                554                568                582                596                611                627                642                658                675                692                709                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    6 veículos comerciais 4 eixos 3            11.276              224                233                244                255                266                278                279                288                296                305                315                324                332                341                349                358                367                377                386                396                406                416                426                437                448                459                470                482                494                506                519                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    7 caminhões 5 eixos 3            9.216                183                191                199                208                217                227                228                235                242                250                257                265                272                279                286                293                300                308                315                323                331                340                348                357                366                375                384                394                404                414                424                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    8 caminhões 6 eixos 3            20.846              439                456                476                496                517                539                513                528                544                560                577                594                609                625                640                657                673                690                707                725                743                762                781                801                821                841                862                884                906                928                952                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    9 caminhões 7 eixos 3            45.330              1.032            1.072            1.117            1.163            1.211            1.261            1.101            1.134            1.168            1.203            1.238            1.275            1.308            1.341            1.375            1.410            1.445            1.482            1.519            1.557            1.596            1.636            1.676            1.718            1.761            1.805            1.850            1.897            1.944            1.993            2.043            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    10 caminhões 8 eixos 3            -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    11 caminhões 9 eixos 3            4.521                103                107                111                116                121                126                110                113                116                120                124                127                130                134                137                141                144                148                151                155                159                163                167                171                176                180                185                189                194                199                204                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    12 caminhões 10 ou + eixos 3            1.130                26                  27                  28                  29                  30                  31                  27                  28                  29                  30                  31                  32                  33                  33                  34                  35                  36                  37                  38                  39                  40                  41                  42                  43                  44                  45                  46                  47                  48                  50                  51                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

8    13 motocicletas 4            7.065                127                134                142                149                157                166                175                180                186                192                199                205                211                216                221                227                233                239                245                251                257                264                270                277                284                291                298                306                313                321                329                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça 9

VDMAeq 614.725           12.608          13.071          13.587          14.123          14.680          15.259          15.286          15.725          16.177          16.642          17.120          17.611          18.057          18.513          18.981          19.461          19.953          20.453          20.964          21.489          22.026          22.577          23.142          23.720          24.313          24.921          25.544          26.183          26.837          27.508          28.196          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Praça Categoria de veículo VDMA 314.618           6.208            6.455            6.725            7.006            7.300            7.605            7.840            8.070            8.307            8.550            8.801            9.059            9.288            9.524            9.765            10.012          10.266          10.523          10.786          11.056          11.332          11.616          11.906          12.204          12.509          12.822          13.143          13.471          13.808          14.153          14.507          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    1 automóveis 1            190.970           3.703            3.856            4.022            4.196            4.376            4.565            4.762            4.903            5.048            5.198            5.352            5.511            5.650            5.794            5.940            6.091            6.246            6.402            6.562            6.726            6.894            7.067            7.244            7.425            7.610            7.801            7.996            8.195            8.400            8.610            8.826            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    2 automóveis+semi-reboques 1            1.653                32                  33                  35                  36                  38                  40                  41                  42                  44                  45                  46                  48                  49                  50                  51                  53                  54                  55                  57                  58                  60                  61                  63                  64                  66                  68                  69                  71                  73                  75                  76                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    3 automóveis+reboques 1            413                    8                     8                     9                     9                     9                     10                  10                  11                  11                  11                  12                  12                  12                  13                  13                  13                  14                  14                  14                  15                  15                  15                  16                  16                  16                  17                  17                  18                  18                  19                  19                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    4 veículos comerciais 2 eixos 2            44.404              874                908                945                983                1.024            1.066            1.109            1.141            1.174            1.208            1.243            1.279            1.312            1.345            1.379            1.414            1.450            1.486            1.523            1.561            1.600            1.640            1.681            1.723            1.767            1.811            1.856            1.902            1.950            1.999            2.049            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    5 veículos comerciais 3 eixos 2            14.678              292                302                314                327                340                353                367                378                388                399                411                423                433                444                455                467                479                491                503                516                528                542                555                569                583                598                613                628                644                660                676                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    6 veículos comerciais 4 eixos 3            8.320                168                174                180                187                195                202                208                214                220                226                233                239                245                251                258                264                271                278                285                292                299                306                314                322                330                338                347                355                364                373                383                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    7 caminhões 5 eixos 3            6.800                137                142                147                153                159                165                170                175                180                185                190                195                200                205                211                216                221                227                233                238                244                250                257                263                270                276                283                290                298                305                313                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    8 caminhões 6 eixos 3            11.605              248                256                266                275                285                296                288                296                305                313                322                331                339                348                356                365                374                384                393                403                413                424                434                445                456                468                479                491                504                516                529                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    9 caminhões 7 eixos 3            17.510              396                408                423                438                453                469                431                443                455                468                481                494                507                520                533                546                560                574                588                603                618                634                650                666                682                700                717                735                753                772                791                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    10 caminhões 8 eixos 3            -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    11 caminhões 9 eixos 3            1.746                39                  41                  42                  44                  45                  47                  43                  44                  45                  47                  48                  49                  51                  52                  53                  54                  56                  57                  59                  60                  62                  63                  65                  66                  68                  70                  72                  73                  75                  77                  79                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    12 caminhões 10 ou + eixos 3            437                    10                  10                  11                  11                  11                  12                  11                  11                  11                  12                  12                  12                  13                  13                  13                  14                  14                  14                  15                  15                  15                  16                  16                  17                  17                  17                  18                  18                  19                  19                  20                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9    13 motocicletas 4            16.080              302                316                331                347                364                381                399                412                425                438                451                465                477                489                502                515                528                541                555                568                583                597                612                627                643                659                676                693                710                728                746                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61504641.



CONTRATO REFERENTE AO EDHTAL N" 003/20313 
TERMO ADHTHVO N" 88'11/2015 

1VTERMgB ADIITHVQB AO CONTRATO 
RELATIVO AO EDITAL N"06)3/20313 QUE 
ENTRE SI CELEBRAã4 A A G ~ ~ N C I A  
NACIONAL DE TRANÇPBRTEÇ 
TERRESTRES - ANTT E A 
CONCESÇI[ON~RI[A ROTA DO OESTE $.A. 

A AGENCIA NACIONAL DE TRANSPOWES TERRESTRES - ANTT, 
ali tarqliic? fed era1 inscrita 110 CN PJ/MF sob o no 04.898.488/0001-77, coin sede iio 
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, 
CEP 70.200-003, i-ia Cidade de Biasília-DF, neste ato reyi-eseiitad,~ pelo seu 
Diretor-Geral Substituto, Sr. MARCELO VINAUD PRADO, pc)rtador da 
Carteira de Identidade riq.984.990 SSPIGO e it-iscrito 170 CPF sob o 11" 

590.360.951-15, doravaiite denoinii-iada ANTT, e a CONCESÇHONAWHA ROTA 
DO OIESTE S.A., Sociedade por Aqões com sede i-ia Av. Sel3astião iiq.285, Bairro 
Santa Helena, iia cidade de Cuiabá, 130 Estado do Mato Grosso, CEP 75.045-000, 
inscrita 110 CNPJ/MF sob o i1"9.521.322/0001-04, iieste ata represelitada por seu 
Diretor Geral, Sr. PAULO DE MEIERA LINS, brasileiro, casado, í\dv~gildo, 
portador da Cartei~a de Identidade n~5.19.549 SSPJPE e irisci.ito no CPF/MF sob 
o 11" 025.512.814-23, e pelo Sr. LUCAS SEBANIE AZEVEDO, brasileiro, solteiro, 
advogado, portador da Carteira de Tdei~tidade nV93.229.04-69 SSPIBA e iiiscrito 
no CPFIMF sob 1101 1.775.375-05, doravaiite denoiniiiada ~:ONCEÇSIONARE[A, 
coin t~~iidaii-ieiito legal iio art. 60 da Lei 11~.666/93, resolvem 11:elebrar o yresei-ite 
Termo Aditivo, doravalite denomit-iado TERMO ADITIVO, segurido as clá~~sulíis 
e coi~dições seg-ujiites. 

C L ~ ~ ~ J S U L I L A  PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1 .I. O presente TERMO ADITIVO tein por objeto i~1tro(lu2:ii- no Colxtrato de 
Coticessão relativo ao Edita1 11"03/2013, doravarite deiioi~~iiiado 
CONTRATO DE CONCESSÃO, as alterações coiistai~tes iio Processo , r,>,> 
Adinii~istrativo no 50500.11 6582/2014-96, referentes à mirdança do local da ip- C -f . -, , :A 
Praça de Pedágio P06, no APÊNDICE G - LOCALIZAÇAO DAS PRAÇAS , $ .r 

' ,  
'L$, ;i ; \ 

\ 
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DE PEDÁG~LO do Programa Exploração da Rodovia, doravnnte 
denomii-iado PER, e à consequeiite recomyosi~ão do eq~~ilíbrio econôinico- 
fii~aiiceiro do1 CONTRATO DE CONCESSÃO, a fim de reverter yara a 
inodicidade tariMria a receita tarifária adicioiial decorrei-ite da rn~ldanqa 
do local da P1:aça de Pedágio P06. 

2.1. Fica alterada a setinia linha da tabela do APÊNDICE G - LOCALIZAÇÃO 
DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO do ANEXO 2 - PROGRAMA DE 
EXI~I ,ORAÇÃO DA RODOVTA do CONTRATO DE CONCESSÃO, 
referente à praça de pedágio P06, que passa a refletir as seguii~tes 
intoril-iações, sem prejuízo do disposto no item "3.4.5 Sistemas de pedágio 
e coi-itrole de! arrecadaqão" do PER: 

CLAUÇULA TERCEIRA 
DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO PELA 

AT,~TERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO PO6 

UF 

------ 

Praqa de 1 eed.d",ID [GI Mi8nicipio 

(...) 

P06 
-- 

(...I 

3.1. A recoinpoisjção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE 
CONCESS~O para reverter para a modicidade tarif6ria os ganhos 
decorre~ites~ da alteração da localização da Praça de Pedágio P06 observar6 
o seguinte: 

Rodovia 

3.1 .I.  O rriontailte a ser revertido yara modicidade tariíária será 
determji-iado ao final do primeiro ano de operação da Praça de 
Pedágio PO6 na localização especificada lia Subcláusula 2.1 do 
TER'lMO ADITIVO (doravaiite dei~oniinada "POhA"), eoiisiderando 
o seguinte: 

(-.) 

498 

(...I 

(.-) 

Diamantino 

(...) 

(...I 

BR-163 

(. . . I  

(...i 

M'l' 

(.-) 
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3.1.1.1. Com base nas informações constantes do estudo de 
tráfego aprovado no Processo Administrativo nQ 
50500.116582/2014-96, fixou-se as projegões de tráfego, 
expressas em Volume Diário Médio Anual Equivalente 
("VDMAEq"), ano a ano, para a Praça de Pedágio P06 
em sua localiza~ão originária (doravante denominada 
"PO6") e para PO6A (doravante denominadas, 
respectivamente, "Tí.af.PO6proj" e "Tráf.P06Aproj"), cujo 
resultado f ia1 encontra-se no ANEXO I - 
COMPARATIVO DA PROJEÇÃO DE TRÁFEGO DA 
P06 E P06A; 

3.1.1.2. O tráfego real de PO6A deve ser verificado, uma única 
vez, ao final do primeiro ano de operação de PO6A 
(doravante denominado "Trh.P06Areal"), de modo que 
não se altere a matriz de riscos originária do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, especialmente no que 
diz respeito ao risco de tráfego mencionado na cláusula 
21.1.1 do CONTRATO DE COIVCESSÃO, e; 

3.1.1.3. Ao final do primeiro ano de operação da P06A, deverá 
ser calculado o FATOR DE AJUSTE das curvas de 
tráfego projetadas TrÚ$POGproj e Tva&POGAyroj, por meio 
da divisão de TrhFPO6Areal por TuatPO6Ayroj, 
mantendo-se constantes todas as demais premissas 
consideradas, conforme a seguinte fói:inula: 

Tr&POGAreal/ [TraJPOGApr'ojr-I X (izurn dias~-1 / dias ano) + 
Tráf PO6Aproj~X (n~im d i m ~  / dias ano)] 

Onde: 
T-2 : representa o ano de início de operaqão de POGA, 
T : corresponde ao ano de fechaineinto dos 12 (doze) 
primeiros meses de operaqão de P06A. 
Tra$PO6Arenl : tráfego real aferido ao final do primeiro 
ano de operação de P06A. 
Traf.PO6Aprojr : VDMAEq projetado para P06A no ano 
T I  conforme ANEXO I - COMPARATIVO DA 
PROJEÇÃO DE TRÁFEGO DA P O ~  E P O ~ A .  
T T ~ & P O ~ A ~ Y O ~ T - I  : VDMAEq projetado para P06A no ano 
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dias ano : número de dias no ano T-1. 
nunz diast : número de dias de operação de P06A no 
periodo do ano T. 
nzinz diast-I : número de dias de P06A no período do ano 
T-1 .. 

3.1.2. O montante a ser revertido para modicidade tarifária, nos termos 
da Subcláusula 3.1.1. do TERMO ADITIVO, corresponderá A 
receita bruta adicional anual obtida a partir do início de operação 
da P06A, resultante da multiplicação da diferença entre as 
estimativas de VDMAEq reproduzidas em Trlíf.PO6Aproj e 
Tráf.PO6proj para os períodos de referência dos sucessivos 
reajustes tarifários pelo FATOR DE AJUSTE, número de dias neste 
ano da concessão e a tarifa de pedágio vigente para praça de 
pedágio P06. Este cálculo deverá ser realizado anualmente, por 
ocasião do cálculo do Fator C, através da aplicação da seguinte 
fórmula: 

{[Trlíf:PO6íiproj~-1 X (num dias-r-1 / dias ano) + Tráf POGAprojrX (nzlrn 
dias? l dias ano)] - [TráJPO6projr-1 X ( n u m  diasr-11 dias ano) + 

Trój:PO6projrX (num dias?. 1 dias ano)]} X dias ano X FATOR DE 
AJUSTE X Tarifn de Pedágio POG 

Onde: 
T-1 : representa o ano de início do período de referência do 
reajuste ttirifário de POGA. 
T : corresponde ao ano de fechamento do período de referência do 
reajusf e tarifário de P06A. 
Tráf.PO6Aproj~: VDMAEq projetado para PO6A no ano T, conforme 
ANEXO 1 - COMPARATIVO DA PROJEÇÃO DE TRÁFEGO DA 
P06 E P06A. 
Trhf.PO6Aprojrl : VDMAEq projetado para P06A no ano T-1, 
conforme ANEXO I - COMPARATIVO DA PROJEÇÃO DE 
TRÁFIEGO DA P06 E P06A. 
Tráf.PO6projr : VDMAEq projetado para P06 no ano T, conforme 
ANEXO I - COMPARATIVO DA PROJEÇÃO DE TRÁFEGO DA 
P06 E P06A. 3, 
Trtíf.Pt36proj~ r : VDMAEq projetado para P06 no ano T-1, conforme ,i 

J 

ANEXO I - COMPARATIVO DA PROJEÇÃO DE TRÁFEGO DA 
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dias ano : número de dias no ano T-1. 
num diast : número de dias de operacão de P06A no período do ano 
T. 
nunz diast-1 : número de dias de operação de POGA no período do 
ano T-1. 
FATOR DE AJUSTE : Conforme definido no item 3.1.1.3 do 
TERMO ADITIVO. 
Ta~ifa de Pedágio P06 : Tarifa de Pedágio vigente para a praça de 
pedágio P06 no ano T-1, calculada na forma da cláusula 18.3.3 do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 

3.1.3. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada 
por meio da aplicação do Fator C, conforme detalhado na 
S~rbcláusula 22.4.2(ii) do CONTRATO DE CONCESSÃO e no 
ANEXO 6 - FATOR C do CONTRATO DE CONCESSAO. 

CLÁUSULA QUARTA 
DA ALOCAÇÃO DE RISCOS 

4.1. As partes reconhecem que, após a determinação do montante a que se 
refere a Subcláusula 3.1.1 do TERMO ADITIVO e até a extinção do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, se (i) a curva real de demanda de 
tráfego em PO6A se revelar diferente, para mais ou para menos, da nova 
curva de trafego projetada para P06A, obtida conforme o disposto na 
Subcláusula 3.1.1.3 do TERMO ADITIVO, e/ou (ii) a difereriça entre 
T~tJPO6pruj e Trhf.POGAproj, fixadas segundo o disposto na Subcláusula 
3.1.1.1 do TERMO ADITIVO, não se confirmar na realidade, tais fatos 
não deverão alterar o montante a ser revertido para a modicidade 
tarifária determinado conforme a Subcláusula 3.1.1 do TERMO ADITIVC) 
e nem o meio de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO DE CONCESSÃO definido na Subcláusula 3.1.3 do TERMO 
ADITIVO. 

4.2. Os custos associados à implantação da Praça de Pedágio P06 na nova 
localização definida na subcláusula 2.1 do TERMO ADITIVO e eventuais 
atrasos no início de sua operação serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, exceto se tais custos e atrasos decorrerem da 
materialização dos riscos atribuídos ao Poder Concedente na Subcláusula 
21.2 do CONTRATO DE CONCESSÃO. 
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CLÁUSULA QUINTA 
DA VIGÊNCIA 

5.1. O presente TERMO ADITIVO entra em vigor na data de sua publicação 
no Diário Oficial da União - DOU e terá o prazo de vigência do 
CONTRATO DE, CONCESSÃO. 

CLÁUSULA SEXTA 
DA PUBLICAÇÃO 

6.1. O presente 'TEKMO ADITIVO deverá ser publicado, por extrato, no 
DOU, as expensas da ANTT, nos termos do parágrafo único do art. 61 da 
Lei nV.666, de 21 de junho de 1993. 

7.1. Ficam inteiramente ratificadas, em todos os seus termos, cláusulas e 
condic;ões, as disposições originais no que não tiverem sido retificadas, 
alteradas ou modificadas pelo presente Termo, que fica fazendo parte 
integrante e inseparável do CONTRATO DE CONCESSÁO. 

CLÁUSULA OITAVA 
DO FORO 

8..1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito 
Federal para dirimir qualquer questão oriunda deste TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA NONA 
ANEXOS 

9.1. Integra este TERMO ADITIVO o ANEXO I - COMPARATIVO DA 
PROJEÇÃO DE TRÁFEGO DA P06 E P06A. 

i\' 

d 
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(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 
identificadas. 

Brasilia, f5 de de 2015. 

Te emunhas: P 

@ !  ' -  

Nome: CL?(A&W& m'ft, mRmdibl 
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ANEXO I - COMPARATIVO DA PROJEÇÃ 

Volume 
Ano 

Tráf.PC 
Diário Médio Anual Equivalen 

)6Aproj 'i rat.PB6proj 

2014 37.940 - -  
-- ------ 
2015 

---- --_ -- --- - 
29.301 

?? 341 
--- - - 

- 

LO DE TRAFEGO DA P06 E P06A 

- - 
'te -. VDMAEq - - - * -  
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Odebrecht busca saída para dívida de
R$ 80 bilhões

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Graziella Valenti

O grupo Odebrecht enfrenta a mais difícil crise

de liquidez desde que a Operação Lava-Jato

colocou-o sob os holofotes das ações de

combate à corrupção no Brasil, há quatro anos.

A companhia precisa de um fôlego de R$ 1

bilhão para, por mais um ano, manter suas

atividades funcionando, enquanto tenta se

reorganizar financeiramente. Os recursos,

porém, não são para cobrir dívida, e, sim, para o

funcionamento cotidiano das empresas,

incluindo os pagamentos devidos ao Ministério

Público (MP). Exceto a petroquímica Braskem,

que possui vida própria, os demais negócios

estão inadimplentes no serviço e na

amortização das dívidas há pelo menos seis

meses, já em conversas com os credores para

uma saída.

Apesar do aperto, a direção do grupo acredita

que encontrará as soluções necessárias para a

liquidez. Ao Valor, a companhia afirmou em nota

que “depois de três anos de profunda

transformação, em que reconheceu erros,

mudou governança, aprimorou sistemas, está

concentrada na reestruturação de dívidas de

algumas de suas empresas controladas e na

busca de eficiência e excelência de outras que

estão em fase de crescimento.” O grupo diz

estar “confiante no avanço das negociações,

que são complexas e demandam tempo”.

Nesses últimos quatro anos, o conglomerado

vem se sustentando basicamente com recursos

próprios — tanto para rodar as operações

quanto para honrar compromissos financeiros —

e sucessivos alongamentos da dívida. De um

programa para obter R$ 12,5 bilhões, o grupo

levantou R$ 7,5 bilhões com venda de ativos.

Além disso, a holding Odebrecht S.A. (ODB)

assumiu a participação de sócios em vários

negócios, que preferiram desfazer a sociedade,

e fez sozinha frente aos aportes necessários

nesse período. Mas o fôlego chegou ao fim,

segundo diversas fontes ouvidas pelo Valor.

O objetivo para 2019 ainda é deslanchar uma

ampla reorganização financeira, a partir de cada

negócio, para ajustar a dívida de cada um à sua

realidade de geração de receita, tentando,

dessa forma, evitar que a própria ODB chegue a

uma recuperação judicial.

9
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Mas esse plano não está se concretizando na

velocidade planejada. E o risco na holding

aumenta a cada dia. A RK Partners trabalha no

desenho de soluções possíveis para o grupo,

inclusive para uma eventual recuperação

judicial, se necessária, desde o fim de 2018.

A expectativa é que, nos próximos meses,

várias empresas tenham que entrar em

recuperação extrajudicial ou até judicial. Entre

elas a Atvos, de açúcar e álcool, a própria

construtora Odebrecht Engenharia e

Construção (OEC), por conta da reorganização

de US$ 3 bilhões em bônus emitidos fora do

Brasil, o estaleiro Enseada e provavelmente a

incorporadora e construtora OR, antiga

Odebrecht Realizações. Esse risco também

assombrou a Odebrecht TransPort (OTP),

diante da demora na aprovação da venda da

Super Via à Mitsui pela Caixa, mais

precisamente pelo FII-FGTS, sócio no negócio.

Os compromissos financeiros do grupo, já

descontados os de Braskem, são da ordem de

R$ 80 bilhões. É mais do que os R$ 65 bilhões

consolidados na ODB — desconsiderada a

petroquímica—de-vido à existência de

negócios nos quais a Odebrecht é a maior

acionista, ainda que não seja controladora, e

operações fora do Brasil.

Do total devido, R$ 40 bilhões são com os seis

maiores bancos nacionais. No plano de

reestruturação, inicialmente, não se pretende

considerar essa dívida de forma agregada, mas

sim reorganizá-la nas suas controladas. Mas

colocar essa estratégia em prática está mais

difícil do que se pensava.

Por um lado, o tamanho da exposição do grupo

evita ou posterga um colapso, que não

interessa a nenhum dos grandes credores. Os

bancos nacionais têm nas mãos garantia para

apenas R$ 12,7 bilhões do total dos créditos,

em ações da Braskem. Mais de R$ 27 bilhões

não têm cobertura—seria, para o sistema

financeiro, um volume de crédito inadimplente

muito maior do que o de qualquer outra

companhia que já tenha tido problemas no

Brasil.

Mas a outra face dessa moeda é que a relação

da Odebrecht com os bancos públicos—Caixa,

Banco do Brasil e BNDES — tornou-se difícil

pós-Lava-Jato, o que agrava a situação. Além

disso, essas instituições não têm atuado de

maneira coordenada, como já foi no passado.

Há divergência e demora na aprovação de

reorganizações, propostas e negócios, relatam

diversas fontes. Em comum, apenas elas têm o

temor do escrutínio do Tribunal de Contas da

União (TCU) em relação a quem conduz as

negociações. Daí, a lentidão.

Após superar a fase de acordos de leniência e

criação de uma estrutura de governança, o

foco passou à questão financeira, e o caso

mais urgente dentro do sistema era o da Atvos,

de açúcar e álcool.

No começo do ano, foi feito um plano para

cortar a dívida de R$ 11 bilhões na empresa de

agronegócio pela metade. A outra metade seria

convertida numa debênture de participação de

resultado. O modelo esbarrou no BNDES e

mais outro credor, que só aceitavam a estrutura

com um novo dono. A negociação de venda,

contudo, não ocorrerá no tempo que a empresa

precisa. Para complicar, o fundo Lone Star,

credor com penhor sobre a cana, após fornecer

capital de giro no começo de 2018, obteve

nesta semana uma vitória na Justiça, onde

10
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tenta executar sua cobrança. A decisão exige

da Atvos o depósito de cerca de 65% das

vendas de álcool em favor do fundo.

Com isso, o projeto de uma reorganização

definitiva para o futuro da sucroalcooleira, com

corte no valor da dívida, teve de ser adiada. A

saída, por ora, será uma recuperação

extrajudicial apenas para alongamento das

dívidas, incluindo carência para juros. A

redução nos compromisso dependerá da

existência de um novo controlador. Em 2016, a

companhia já tinha alongado os vencimentos.

Mas, os juros continuaram pesados e, em dois

anos, a empresa ficou novamente

inadimplente.

Devido às dívidas, a venda dos negócios do

grupo não é simples — Atvos, OR, Ocyan,

OEC, Latinvest, OTP, OR, Enseada e Usina

Santo Antônio. Alguns terão de ser liquidados,

como é a expectativa para o estaleiro.

Dentre os ativos, a Braskem é o único com

valor positivo relevante — nos demais a dívida

é incompatível com a operação. Não por acaso,

a petroquímica têm sido o muro de arrimo de

todo o conglomerado. O ativo sobre o qual a

empresa conseguiu alongamentos de dívidas e

até novos recursos.

Há 15 meses, o grupo negocia a venda da

Braskem ao grupo holandês LyondellBasell. As

ações detidas na petroquímica estão dadas em

garantia a cinco dos seis credores nacionais —

Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BNDES e

Santander. A transação, quando ocorrer, dará

um fôlego nessa revisão de todas as finanças

do grupo. A expectativa é que a fatia da

Odebrecht seja avaliada acima de R$ 20

bilhões. A quantia deve ser recebida parte em

dinheiro e parte em ações da Lyondell. Mesmo

que não se resolva, a operação trará maior

conforto às instituições financeiras.

Mas, justamente agora, quando tudo estava

alinhado para um fechamento do negócio, a

falta de clareza sobre o passivo relacionado às

minas de sal-gema exploradas em Alagoas

freou o acordo. O Ministério Público daquele

Estado iniciou uma ação contra a petroquímica

em razão do afundamento de alguns bairros

em Maceió. A expectativa é que o debate

judicial migre para a esfera federal.

Ao longo desses quatro anos desde a prisão de

Marcelo Odebrecht, em junho de 2015, a única

linha de crédito nova obtida pelo grupo foi de

R$ 2,6 bilhões, no ano passado, fornecida por

Itaú e Bradesco. Na ocasião, a companhia

também alongou R$ 7 bilhões em vencimentos.

Conduzida pela Estáter, a negociação foi feita

sobre uma estrutura montada em 2016, quando

o grupo deu as ações da Braskem em garantia

a cinco bancos na primeira reestruturação da

dívida da Atvos. As linhas novas foram

negociadas sobre a valorização em bolsa das

ações da petroquímica. A empresa estava

avaliada em R$ 9 bilhões na B3 há exatos

quatro anos. Hoje, vale R$ 29 bilhões—depois

de ter alcançado R$ 48 bilhões em setembro

passado.

Quando a negociação para as novas linhas

começou, em 2018, a Odebrecht buscava R$

3,5 bilhões. Desde então, o grupo sabia que

necessitaria desse R$ 1 bilhão que hoje

procura formas de obter.

No centro da crise do grupo está a construtora,

agora denominada apenas pela sigla OEC, e

seu encolhimento, pela soma das

11
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consequências da Lava-Jato com a paralisação

no setor de infraestrutura no Brasil e em

diversos países em que atua. A empresa

passou praticamente todos esses anos se

preparando para poder voltar a fechar contratos

com o setor público na área de infraestrutura e

resolveu as pendências pelos malfeitos

assumidos na maior delação já realizada. Os

acordos de leniência do fechados no Brasil,

Estados Unidos, Suíça e diversos países da

América Latina somam US$ 3,5 bilhões. O

desembolso ocorrerá em parcelas até 2040.

A carteira de projetos e obras encolheu de US$

30 bilhões, em 2013, para os atuais cerca de

US$ 6 bilhões. A companhia precisa

urgentemente de novas obras para garantir

fluxo no futuro.

Mas não foi só a OEC que ficou menor. De

forma geral, isso ocorreu com todo o

conglomerado, exceto em Braskem. Sem a

construção para financiar a expansão, o grupo,

que chegou a empregar mais de 180 mil

pessoas, tem hoje cerca de 50 mil funcionários.

Só na construtora, o total de caiu de 125 mil

para 19 mil pessoas.

Ano da prisão de Marcelo Odebrecht, 2015 foi

também o do ápice dos negócios, quando o

grupo teve receita bruta de R$ 132 bilhões,

44% vinda do negócio de construção. O

império iniciado na Bahia por Norberto

Odebrecht, em 1944, só perdia em receita para

a Petrobras e para a J&F, da família Batista,

dona do frigorífico JBS.

A estimativa para 2018 é que o faturamento

fique em linha com o de 2017, quando foi de

R$ 82 bilhões — o que ainda sustentaria o

grupo como sexto maior conglomerado não-

financeiro. Mas hoje, desse total, R$ 68 bilhões

vieram do faturamento da Braskem.

Além dos compromissos com os bancos

nacionais, está em andamento a reestruturação

de uma dívida perto de R$ 12 bilhões garantida

pela OEC, com títulos emitidos no mercado

internacional — que tenta cortar esse valor em

mais de 70%. A negociação será demorada.

Somando esses bônus externos, o total da

dívida a ser reorganizada supera R$ 50

bilhões.

O grupo tem expectativa de revitalizar a

construtora e planeja transformar a

controladora de todos os negócios, a ODB, em

uma holding de investimento em participações

— com o grupo como minoritário em vários

negócios. Mas a tarefa não é simples. Além de

as dívidas terem avais e garantias cruzadas

num emaranhado a partir da ODB,

compradores buscam negócios saudáveis. Os

bancos, por sua vez, não querem fornecer

crédito novo ao grupo e não tem sido fácil

reestruturar os atuais.

Apesar de ter encerrado as pendências com os

órgãos de punição do país, o passado da

Odebrecht ainda tem dificultado o

reposicionamento. E as próximas semanas

serão cruciais para definir o futuro do grupo.

Bancos nacionais têm R$ 27 bilhões em

créditos sem cobertura por garantias contra

empresas do grupo

Repercussão: Valor Online
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TC 034.032/2017-7 
Tipo: Representação  
Unidade jurisdicionada: Agência Nacional de   
Transportes Terrestres (ANTT), vinculada ao 
Ministério da Infraestrutura 
Representante: Deputado Federal Nilson Leitão 
Procurador: não há 
Proposta: mérito 

 
INTRODUÇÃO 

Cuidam os autos de representação de autoria do Deputado Federal Nilson Leitão (peça 1) 
acerca de indícios de irregularidades verificados na Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) relacionados à gestão do contrato de concessão da BR-163/MT, administrada pela 
Concessionária Rota do Oeste S.A (CRO). 
HISTÓRICO 
2. Com o objetivo de averiguar as informações prestadas pelo representante, o Presidente do 
Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, preliminarmente, a realização de levantamento (art. 
238 do RI/TCU) cujos resultados deveriam ser informados à Presidência deste Tribunal (peça 2). 
3. De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER), a CRO dispõe de um prazo 
de até quarenta e oito meses, contado a partir da data da expedição da licença de instalação, para 
concluir a duplicação de 453,6 km: 72,6 km no ano 1; 108,9 km no ano 2; 154,2 km no ano 3 e 117,9 
km no ano 4 (peça 3, p. 32).  
4. Tendo em vista que os estudos de viabilidade consideraram que a licença de instalação 
seria obtida em doze meses (premissa cumprida com dois dias de atraso, conforme peça 5, p. 11-12), 
constatou-se que o prazo para conclusão das obras (para efeitos de reequilíbrio econômico-
financeiro) seria de cinco anos a partir do início da concessão, ocorrido em 21/3/2014, consoante 
quadro abaixo: 

Início Término Início Término km %

1 21/03/2015 20/03/2016 23/03/2015 22/03/2016 72,6 16%

2 21/03/2016 20/03/2017 23/03/2016 22/03/2017 108,9 24%

3 21/03/2017 20/03/2018 23/03/2017 22/03/2018 154,2 34%

4 21/03/2018 20/03/2019 23/03/2018 22/03/2019 117,9 26%

Total 453,6 100%

Tabela 1 - Quantitativos e Prazos - Obras de Duplicação (CRO)

Ano
Período (Apuração do fator D) ExtensãoPeríodo (Apuração de inexecuções)

 
5. A partir do levantamento realizado pela unidade técnica, em dezembro de 2018, foi 
possível concluir que a CRO tinha entregue apenas 117,6 km de duplicação de 335,7 km exigíveis até 
março de 2018, o que perfazia 65% de inexecução à época (peça 12, p. 4).  
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6. Constatou-se, outrossim, que a duplicação em comento (117,6 km) foi atingida em março 
de 2016 e que, desde então, a concessionária paralisou as atividades necessárias à consecução das 
metas anuais de duplicação estabelecidas contratualmente, o que caracterizaria um descumprimento 
relevante do contrato de concessão a demandar providências por parte do poder concedente voltadas 
à (peça 12, p. 5): 
 i) utilização da garantia de execução do contrato; 
 ii) aplicação de penalidades que conduzam à retomada das obras ou à caducidade da 
concessão; e 
 iii) aplicação de descontos tarifários para reequilíbrio automático do contrato de 
concessão. 
7. Observou-se, também, que tais medidas não foram plenamente adotadas pela ANTT, haja 
vista que a garantia de execução do contrato não foi acionada, as obras não foram retomadas nem a 
caducidade da concessão foi declarada e as tarifas cobradas estavam desequilibradas em desfavor dos 
usuários (peça 12, p. 5). 
8. Diante desse quadro, foram realizadas as oitivas das partes (ANTT e CRO) acerca das 
irregularidades verificadas na gestão do contrato de concessão tendo em vista eventual decisão de 
mérito destinada a exigir da ANTT a adoção de providências para a utilização da garantia de 
execução do contrato, para a abertura de procedimento administrativo com vistas à declaração de 
caducidade da concessão e para a redução da tarifa de pedágio em proporção compatível com o nível 
de inexecução contratual verificado (peça 12, p. 5). 
9. Esta instrução tem por objetivo analisar o conteúdo das manifestações encaminhadas pela 
ANTT (peça 19) e pela CRO (peça 29) e formular proposta de deliberação acerca dos indícios de 
irregularidade tratados nesta representação. 
EXAME TÉCNICO 
10. Optou-se, nesta instrução, por avaliar inicialmente aspectos suscitados acerca da 
competência do Tribunal e alegações de cunho geral que foram trazidos pelas partes para justificar as 
inexecuções ocorridas na concessão da BR-163/MT para, em seguida, abordar especificamente cada 
um dos três tópicos das oitivas (peça 12, p. 5). 
Competência do TCU 
Alegações da CRO 
11. A concessionária suscita que parte majoritária dos questionamentos da unidade técnica 
dizem respeito a matéria inserida dentro do âmbito de discricionariedade do gestor, a respeito do qual 
a Agência Reguladora já se posicionou e defende que o Tribunal não é órgão revisor das decisões 
regulatórias. Sugere que as decisões do TCU devem representar nortes para futuras tomadas de 
decisões, mediante recomendações, não lhe cabendo a apreciação do mérito das soluções regulatórias 
adotadas ou não pela agência, especialmente quando não se fala em qualquer tipo de ilegalidade a ser 
corrigida (peça 29, p. 22). 
12. Nesse sentido, afirma que se de um lado é papel constitucional fiscalizar tanto a atuação 
da ANTT quanto o cumprimento dos contratos de concessão, de outro, não há espaço para que se 
determine a desconsideração das análises realizadas pelo gestor e adoção de escolha regulatória 
diversa, especialmente quando essa se encontra devidamente motivada e fundamentada (peça 29, p. 
23). 
13. Colaciona excertos de jurisprudência e de trechos de decisões pretéritas que destacam que 
o Tribunal não pode substituir o órgão que controla em suas atividades finalísticas (Acórdão 
556/2005-TCU-Plenário, da Relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues), senão exercer 
controle de segunda ordem sobre a atuação das agências reguladoras (Acórdão 3.068/2012-TCU-
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Plenário, da Relatoria do Ministro Valmir Campelo e Acórdão 617/2015-TCU-Plenário, da Relatoria 
do Ministro Vital do Rêgo). 
14. Afirma que quando se trata da competência do TCU, deve-se estabelecer claramente a 
distinção entre o objeto da fiscalização, de espectro amplo, nos termos do art. 70, da CF/88, e produto 
da fiscalização, o qual não admitiria a possibilidade de emitir qualquer ato de comando; desse modo, 
“em casos que não sejam atinentes à gestão financeira em sentido mais amplo, devem confluir em 
manifestações de outra ordem, tendo como resultado a edição de decisões contendo recomendações 
para aprimoramento da atuação da entidade” (peça 29, p. 27). 
15. Acrescenta que, em situações limítrofes, vê-se que o TCU, mesmo percebendo 
ilegalidades (o que não estaria ocorrendo nestes autos), já decidiu por não expedir uma determinação, 
uma ordem, mas sim uma recomendação, assegurando e respeitando a autonomia e a independência 
funcional da Agência Reguladora, no pleno exercício de suas funções constitucionais e legais, a 
exemplo do que teria ocorrido no Acórdãos-TCU-715/2008-Plenário e 2927/2011-Plenário (peça 29, 
p. 28-29). 
Análise 
16. Com o intuito de esclarecer as atribuições desta Corte nas fiscalizações de conformidades 
e operacionais, bem como sua competência em relação à emissão de recomendações e determinações, 
no âmbito das agências reguladoras, transcreve-se a seguir excerto do Trabalho de Conclusão de 
Curso de Pós-graduação em Controle Externo, do Auditor Federal de Controle Externo Mauro 
Ferreira do Sacramento, “O caso do reajuste das tarifas de energia: atuação da ANEEL e do TCU”. 
As considerações feitas em relação à ANEEL são analogamente válidas em relação à ANTT. 

Consoante a Constituição Federal de 1988 e a legislação pertinente, compete à ANEEL a atribuição 
legal, por delegação do poder concedente, de outorgar, firmar contratos de concessão e fiscalizar a 
respectiva execução bem como a discricionariedade técnica de regular a prestação dos serviços 
públicos de distribuição de energia elétrica; e ao TCU, por sua vez, cabe a missão constitucional de 
verificar a conformidade dos atos e procedimentos administrativos bem como de avaliar o 
desempenho operacional da atividade finalística dos órgãos e entidades da Administração Pública 
federal e dos gestores de recursos federais e, por isso, sempre que necessário, atuar de forma 
suplementar no acompanhamento da execução dos contratos de concessão.  

Não há conflito de competências porque essa atuação suplementar pode ser compreendida como 
um controle de segunda ordem sobre os atos regulatórios e contratos de concessão, cujos limites 
consistem nos critérios legais e na discricionariedade técnica dos entes reguladores. Assim, por um 
lado, cabe ao órgão de controle externo recomendar a adoção das medidas que entender pertinentes 
caso verifique oportunidades de melhoria na forma de atuação dos entes reguladores, em atenção à 
discricionariedade técnica e à independência decisória desses. Mas, por outro lado, compete ao 
TCU determinar às agências reguladoras a adoção de medidas saneadoras para o exato 
cumprimento da lei ou do regulamento caso verifique atos ou contratos em afronta a critérios 
legais ou regulamentares. 

[...]  

A competência legal do TCU para fiscalizar atos e contratos administrativos está estabelecida nos 
arts. 41 usque 47 da Lei n.º 8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União). A 
verificação de ilegalidade pode ensejar a sustação do ato ou contrato (respectivamente, inciso I 
do § 1° e § 3°, todos do art. 45 da referida lei), bem como a aplicação de multa ao responsável 
(inciso III do § 1° do art. 45 da lei). 

(grifos não se encontram no original) 

17. Nessa linha, o Acórdão-TCU-1704/2018-Plenário enuncia que “é possível a expedição de 
determinação pelo TCU para a correção de ato normativo elaborado por agência reguladora quando 
verificada ineficácia nas ações de regulação ou omissão no tratamento concedido à matéria sob sua 
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tutela, sem que isso caracterize intromissão na autonomia funcional da agência, uma vez que é dever 
do Tribunal verificar se as agências estão a cumprir adequadamente os seus objetivos institucionais, 
entre os quais o de fiscalizar e regular as atividades sob sua esfera de competência”.  
18. Alegações atinentes à invasão do espaço de discricionariedade do regulador e do poder 
concedente também foram recentemente suscitadas nos estudos para concessão da Rodovia de 
Integração do Sul (RIS) e rejeitadas por este Tribunal (Acórdão-TCU-1174/2018-Plenário). O Exmo. 
Ministro Relator Bruno Dantas relembrou, em seu Voto, que a emissão de determinações é 
compatível com a atuação do Tribunal, mesmo quando se trata da análise de novos processos de 
desestatização: 

37. Também não verifico o alargamento do escopo do exame de uma fiscalização dessa natureza ou 
a invasão do espaço de discricionariedade do regulador e do Poder Concedente. Enquanto a IN-
TCU 46/2004 determina o conjunto de documentos a serem remetidos ao Tribunal in casu, cabe à 
secretaria especializada definir o escopo de análise. O trabalho foi conduzido do mesmo modo 
como aqueles correspondentes ao acompanhamento dos processos concessórios das rodovias BR- 
476/153/282/480/PR/SC e BR 364/MG/GO, dos quais resultaram os Acórdãos 283/2016-TCU-
Plenário e 943/2016-TCU-Plenário, respectivamente. No primeiro, foram feitas 42 determinações e 
13 recomendações, enquanto que no segundo, 40 determinações e 15 recomendações. Portanto, o 
presente acompanhamento cumpre o seu objetivo de identificar riscos e propor melhorias, visando 
tão somente aperfeiçoar o processo regulatório.  

38. Quanto ao teor das propostas de determinações, elas foram feitas de modo aberto, com vistas a 
mitigar os riscos identificados, evitando-se a fixação de soluções predeterminadas, procurando 
justamente preservar o espaço de discricionariedade do regulador/formulador na proposição de 
medidas que entender adequadas ao tratamento das impropriedades, o que inclusive ocorreu na fase 
subsequente, por iniciativa da própria ANTT.  

19. No caso concreto, os elementos trazidos pela representação indicam a existência de 
irregularidades no cumprimento do contrato e não de meras oportunidades de melhorias na atuação 
da agência. A eventual falha na atuação da agência no sentido de não fazer cumprir às cláusulas e 
condições avençadas nos contratos de concessão caracteriza afronta à legislação (Lei 10.233/2001, 
art. 24, inciso VIII), in verbis: 

Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: 

(...) 

VIII – fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo e 
fazendo cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu 
descumprimento; 

20. Assim, para o objeto do presente processo – indícios de irregularidades caracterizados 
pelo não cumprimento do contrato de concessão e potencial atuação ilegal da ANTT – o TCU possui 
competência para exercer o controle de conformidade, inclusive podendo determinar, se for o caso, à 
ANTT a adoção de medidas necessárias para o exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 
inciso IX da Constituição Federal. 
Aspectos gerais 
Alegações da ANTT 
21. A ANTT esclarece que a concessão da BR-163/MT faz parte da etapa mais recente de 
concessões federais (3ª Etapa), cujo modelo privilegiava a execução de vultosas obras de duplicação 
e outras melhorias nos primeiros cinco anos de contrato, independentemente do nível de serviço 
verificado, refletindo política de caráter indutor e desenvolvimentista (peça 19, p. 3). 
22. De acordo com a Agência, na época das licitações da 3ª etapa, a política de financiamento 
contava com taxas de juros subsidiadas com base na oferta de crédito por bancos públicos (BNDES, 
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Caixa e Banco do Brasil), o que teria repercutido nas propostas de tarifa no leilão do trecho em 
questão, mas sem que viesse a ocorrer de fato (peça 19, p. 3). 
23. Menciona a recessão ocorrida após a assunção do contrato e relata que “a queda na 
atividade econômica teria impactado as concessões com a redução do tráfego e suas projeções em 
relação aos estudos de viabilidade que pautaram os processos licitatórios, refletindo fortemente na 
queda das receitas provenientes da cobrança de pedágio e da capacidade de obter financiamento 
subsidiado por meio dos bancos públicos”. No caso da CRO, “apesar de não ter havido problemas 
quanto à projeção de tráfego, a Concessionária alega como principal motivo a dificuldade do 
financiamento para implementação das obras (peça 19, p. 4). 
24. Diante desse cenário, ratificado pela ANTT por meio do Ofício Circular DG nº 
001/2018/DG/ANTT, de 18/9/2018, teria sido observada relevante queda no desempenho das 
concessões federais, sobretudo em relação às obras de grande vulto de responsabilidade das 
concessionárias; no caso da CRO existia a previsão de duplicação de 453,6 km até março de 2019, 
dos quais 116,7 km foram liberados ao tráfego até o momento (26%), estando as obras de duplicação 
paralisadas desde o ano de 2016 (peça 19, p. 4). 
25. Segundo a ANTT, a concessionária estaria buscando cumprir os parâmetros contratuais 
previstos nas frentes de conservação e manutenção, bem como na frente de serviços operacionais, 
especialmente quanto ao atendimento médico e mecânico na rodovia, serviço de grande valia para o 
usuário (peça 19, p. 4). 
26. A ser considerado o aspecto da continuidade da prestação do serviço público, afirma que 
“percebeu-se nos últimos dois anos ser de interesse do poder legislativo e do poder executivo que as 
concessões de rodovias federais fossem contempladas com medidas que permitissem a devolução da 
rodovia de forma amigável (Lei 13.448/2017, de 5/6/2017) ou a manutenção dos contratos de 
concessão mediante a reprogramação dos investimentos e readequação do contrato, conforme 
preconizado pela Medida Provisória nº 800/17” (peça 19, p. 4). 
27. Esclarece que a MP 800/2017, a qual previa que investimentos fossem entregues em até 
quatorze anos a partir da assinatura do contrato original, por ter perdido sua validade, não pôde ser 
aplicada pela ANTT; e que a Lei 13.448/2017, que estabelece diretrizes para a relicitação dos 
contratos de parceria, ainda não foi regulamentada pelo governo, ou seja, as duas alternativas à 
caducidade dos contratos em andamento não poderiam ser aplicadas pela Agência (peça 19, p. 4). 
28. Diante disso, a ANTT teria indicado, no ano de 2018, a alternativa de revisão quinquenal 
e extraordinária a fim de repactuar os contratos de concessão impactados pela crise econômica, 
conforme termos exarados no Ofício Circular DG nº 001/2018/DG/ANTT, de 18/9/2018, de sorte que 
a equipe técnica da SUINF estaria analisando proposta de readequação (revisão quinquenal) 
apresentada pela CRO, análise esta que estaria se baseando essencialmente nos parâmetros 
apresentados no texto motivador desse tipo de revisão encaminhado para a Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara dos Deputados, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União 
(peça 19, p. 5). 
29. Conclui que tanto a ANTT como o governo federal têm utilizado de todas as instâncias 
possíveis para viabilizar o programa de concessão do governo federal, priorizando a continuidade da 
prestação do serviço público, e buscando de alguma forma garantir que os referidos contratos possam 
entregar, mesmo com postergações, os investimentos de grande vulto previstos originalmente (peça 
19, p. 5).  
Alegações da CRO 
30. A concessionária destaca que as licitações da 3ª rodada do Programa de Concessões de 
Rodovias Federais (Procrofe) ocorreram em um cenário econômico extremamente favorável (taxa de 
juros baixa, com tendência de queda e previsões otimistas de futuro), para o qual o Estado 
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estabeleceu modelo diverso dos anteriores, que previa a duplicação de grandes extensões, 
independentemente do nível de serviço e concentrando os pesados investimentos necessários à 
execução de duplicação nos primeiros anos de concessão, como “forma de precipitar à população os 
benefícios que poderiam ter sido diluídos ao longo das décadas de concessão” (peça 29, p. 5). 
31. Segundo a empresa, para que tal modelo se tornasse viável e atrativo e, ainda assim, fosse 
preservado o princípio da modicidade tarifária, o BNDES, conjuntamente com o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal, emitiu uma carta de apoio ao Programa de Investimento em Logística 
(PIL) do Governo Federal, tornando públicas as condições que seriam oferecidas por eles nos 
financiamentos dos projetos, assumindo o compromisso de financiamento em condições 
excepcionalmente favoráveis ao investidor privado (peça 29, p. 5). 
32. A estratégia adotada pelo Governo à época teria surtido efeito, de maneira que o anúncio 
ostensivo do suporte financeiro do BNDES aos projetos ensejou licitações amplamente competitivas, 
que viabilizaram grandes deságios nos certames em função do momento econômico vivido e, em 
especial, pelas condições de financiamento amplamente divulgadas para aumentar a atratividade dos 
projetos. Acrescenta que o financiamento era tão atrativo que inviabilizou até mesmo a atuação de 
outras instituições financeiras, que jamais seriam capazes de oferecer crédito em condições 
semelhantes às que seriam concedidas pelo BNDES (peça 29, p. 5-6). 
33. Logo após firmado o contrato, no entanto, teria ocorrido uma rápida degradação do 
cenário favorável e uma mudança completa das condições de financiamento do projeto. Apresenta 
dados do PIB (0,5% em 2014; - 3,8% em 2015; - 3,6% em 2016) e conclui que “a mudança 
inequívoca do cenário macroeconômico nacional trouxe graves repercussões na execução dos 
contratos firmados, com impacto na financiabilidade dos projetos, aumento dos custos das 
concessionárias, redução das receitas com a diminuição do tráfego e o aumento no valor de insumos 
essenciais para a execução das obrigações contratuais” (peça 29, p. 6). 
34. Tais condições teriam sido reconhecidas pelo Governo, ocasionando a edição da MP 
800/2017, que em sua exposição de motivos explicitaria o reconhecimento público dos impactos 
extraordinários da crise econômica que assolou o país (peça 29, p. 6-8). 
35. Tendo em vista o iminente risco de paralisação dos serviços essenciais aos usuários, o 
Governo teria se voltado ao desenvolvimento de soluções para contornar as graves consequências 
derivadas da crise econômica brasileira, a primeira delas seria a Lei 13.448/2017, conhecida como 
Lei de Relicitação, a qual dependia de regulamentação para que pudesse concretizar as soluções 
delineadas pelo instituto da devolução amigável, regulamentação essa que não ocorreu (peça 29, p. 
8). 
36. Aponta que a MP 800/2017, que previa o reescalonamento dos investimentos em 
duplicação com o objetivo de evitar a descontinuidade dos serviços de infraestrutura rodoviária, 
caducou sem produzir efeitos práticos sobre as concessões rodoviárias (peça 29, p. 8). 
37. Assim, diante da persistência do problema e da ineficácia das soluções postas até então, 
inúmeros debates foram suscitados, com destaque para audiência pública na Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara dos Deputados, em 14/8/2018, no qual a ANTT teria indicado as revisões 
quinquenais como meio ideal de revisão dos contratos da 3ª etapa para sua adequação à atual 
conjuntura do País (peça 29, p. 8). 
38. Naquela oportunidade teriam sido comparados os cenários de declaração de caducidade, 
relicitação e adequação contratual por meio de revisão quinquenal, chegando-se à conclusão de que a 
repactuação é o melhor caminho para atender ao interesse público, frente às consequências nocivas 
para usuários e cofres públicos das outras alternativas – caducidade e relicitação (peça 29, p. 8-9). 
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39. Tais conclusões teriam sido formalizadas no Ofício Circular nº 001/2018/DG/ANTT que 
deu publicidade ao documento intitulado “Diagnósticos e Alternativas Frente à Queda de 
Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais” (peça 29, p. 9). 
40. Esse diagnóstico reforçaria a percepção de que as concessionárias, em especial da 3ª 
etapa, foram severamente afetadas pelos efeitos da crise econômica que abalou o país entre 2015 e 
2016, recessão imprevisível para as concessões da 2ª e 3ª etapas; e explicitaria como a modelagem de 
cada etapa do Procrofe, incluindo a definição de obras obrigatórias, estruturação econômico-
financeira, matriz de riscos, taxa interna de retorno e a própria viabilidade da concessão, além de 
incorporar experiências e aprendizados da etapa anterior, está intimamente relacionada ao cenário 
macroeconômico da época de sua concepção (peça 29, p. 9). 
41. Na apresentação dos impactos da crise sobre as concessões rodoviárias, teria se 
verificado, em relação à 3ª etapa, que a combinação de queda do tráfego com o enrijecimento das 
condições de financiamento, resultou numa paralisação quase total das obras de grande vulto, 
agravada pelo acúmulo de multas por inexecuções e aplicação dos devidos descontos tarifários, 
levando a uma situação de insolvência generalizada e iminente, o que teria levado a ANTT a 
descrever uma tendência de formação de um círculo vicioso de debilitação da capacidade de 
execução das concessões (peça 29, p. 9). 
42. A ANTT, ao cotejar as três alternativas – caducidade, relicitação e revisão contratual - 
teria concluído que a última opção seria a que melhor atende ao interesse público tendo em vista os 
menores impactos em termos de prazo, a não geração de despesas extras para o orçamento público, a 
inexistência de descontinuidade na prestação do serviço, a manutenção de tarifas baixas, a previsão 
de obras de duplicação obrigatórias e a baixa oneração da capacidade administrativa dos órgãos que 
estruturam as concessões (peça 29, p. 10). 
43. Segundo a empresa, a Agência teria avaliado que a alternativa de decretação de 
caducidade como uma solução com prazos e custos elevados, por diversas razões: prazo total 
estimado de 4 a 5 anos desde o início do processo até a assunção da rodovia por uma nova 
concessionária; prejudicial aos usuários devido à interrupção na prestação do serviço; provocaria o 
endividamento da União em razão da obrigação de indenização dos investimentos realizados em bens 
reversíveis não amortizados; exigiria a realocação de recursos de outras áreas da política pública, em 
razão do teto dos gastos; provocaria o comprometimento de todo o programa de novas concessões em 
razão da sobrecarga da capacidade administrativa da ANTT e de outros órgãos de governo na 
estruturação de novas outorgas (peça 29, p. 11). 
44. Conclui que a ANTT, atenta à execução dos contratos sob sua tutela de fiscalização, já 
iniciou a busca por soluções adequadas à 3ª etapa de concessões rodoviárias, tendo, a partir de 
estudos estatísticos e análises comparativas, descartado, a priori, a opção pela decretação de 
caducidade (peça 29, p. 12). 
Análise 
45. Nota-se que as partes, por um lado, apresentam os desafios impostos pela contratação 
(duplicação no prazo de cinco anos) e, por outro, as adversidades do cenário macroeconômico que se 
seguiu à contratação, correlacionando possíveis impactos desse cenário na concessão da BR-163/MT, 
tais como: i) diminuição de tráfego / redução de receitas; ii) aumento do valor de insumos; e iii) 
dificuldades para obtenção de financiamento. 
46. Primeiramente, é importante recobrar que os riscos associados ao volume de tráfego (“i”), 
ao custo das obras (“ii”) e à obtenção de financiamento (“iii”) foram integralmente assumidos pelo 
particular quando da celebração do contrato, de modo que tais alegações não eximem a CRO de 
cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações originalmente assumidas (peça 4, p. 43-
44, 51-52):   
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21.1 Com exceção das hipóteses da subclausula 21.2, a concessionária é integral e 
exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem 
limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.1 volume de tráfego em desacordo com as projeções da Concessionária ou do Poder 
Concedente, com exceção do disposto: i) na subcláusula 21.2.8, no tocante à não execução ou ao 
atraso nas obras do Dnit previstas no Apêndice D do PER; ii) na subcláusula 22.5; e iii) na 
aplicação do Fator C; (...) 
21.1.7 custos para execução dos serviços previstos nas frentes de recuperação e manutenção, 
ampliação e manutenção do nível de serviço, conservação e serviços operacionais de todas as 
obras de ampliação de capacidade e melhorias da frente de ampliação e manutenção do nível de 
serviço. (...) 

21.1.9 atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de outros prazos 
estabelecidos entre as Partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos na 
subcláusula 21.2 abaixo; (...) 

21.1.13 aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros; (...) 

26. Financiamento 

26.1 A Concessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos 
necessários à exploração da Concessão, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com 
todas as obrigações assumidas no Contrato. (...) 

26.3 A Concessionária não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição dos 
contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos para eximir-se, total 
ou parcialmente, das obrigações assumidas no Contrato. (destaques acrescidos) 

47. A empresa, inclusive, declarou ter conhecimento desses riscos, os quais foram 
considerados na formulação de sua proposta (peça 4, p. 46-47): 

21.3 A Concessionária declara: 

(i) ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no Contrato; e 

(ii) ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua Proposta. (destaques 
acrescidos) 

48. Em decisão recente, em processo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
Federal (MPF) em face da Concebra (empresa responsável pela concessão da BR-
060/153/262/DF/GO/MG, a qual padece de inexecuções similares) e da ANTT, objetivando, em sede 
de liminar, dentre outras medidas, que fosse determinado à Agência que se abstivesse de qualquer 
prorrogação dos prazos do cronograma de execução das obras de duplicação e melhorias daquela 
concessão, a justiça federal rechaçou peremptoriamente as justificativas acerca de dificuldades da 
empresa para obtenção de financiamentos (peça 30, p. 3):  

(...) a inexecução contratual se constitui fato notório, o que é corroborado pelos números trazidos 
pelo MPF apontando que foram efetivados apenas 111,2 dos 647,8 quilômetros de duplicação 
previstos, correspondendo a apenas 17,16% do total de investimento assumido. 

Ao seu turno, a concessionária limita-se a justificar o atraso pelas dificuldades para obtenção 
de financiamento para retomada de investimentos, bem como na própria atuação da ANTT, 
que resultaram na aplicação de consecutivos e acumulados descontos de reequilíbrio econômico. 

Neste particular, observo que o contrato de concessão atribui exclusivamente à Concebra a 
responsabilidade pela obtenção de financiamentos (item 26.1 – ID 25918601), não sendo 
razoável admitir o atraso perpetrado com base neste fundamento e, tampouco, com base na 
redução tarifária que, inclusive é, consequência dos amplos índices de inexecução. (destaques 
acrescidos) 
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49. A despeito da improcedência das justificativas apresentadas em face do contrato 
celebrado, alguns comentários adicionais são oportunos para demonstrar que os argumentos 
apresentados, além de não admissíveis para justificar os atrasos perpetrados, sequer refletem a 
realidade, no caso concreto da concessão da BR-163/MT. 
50. Nesse sentido, os balanços contábeis da concessionária, disponibilizados no sítio 
eletrônico da empresa (www.rotadooeste.com.br), aba investidores, revelam que apesar das 
dificuldades macroeconômicas mencionadas nas manifestações, a receita bruta de serviços obtida em 
2018 (R$ 436,7 mi) foi 7,8% maior do que aquela auferida em 2017 (R$ 405,1 mi) e que, por sua 
vez, foi 6,3% maior do que aquela obtida em 2016 (R$ 381,0 mi), conforme Tabela 2: 

130.038 381.019 405.105 436.666

6,3% 7,8%

Fonte: Demonstrações  contábeis  da  CRO

(1) Início da  cobrança  de pedágio: 6/9/2015.

2015(1) 2016 2017

Tabela 2 - Receita bruta de serviços na BR-163/MT - em milhares de R$

2018

 
51. Em termos de tráfego, dados fornecidos pela ANTT (constantes da peça 3 do TC 
005.815/2019-3 e reproduzidos à peça 36 deste processo) também indicam que o volume de eixos 
equivalentes que trafegam pela BR-163/MT aumentou 3,1% no último ano apurado (2017/2018) em 
relação ao período anterior (2016/2017), conforme demonstrado na Tabela 3: 

Praça 2015/2016(1) 2016/2017(2) 2017/2018(3)

P1 2.963.711 4.740.824 4.236.197

P2 8.073.304 13.198.513 13.681.610

P3 7.125.854 11.762.729 12.024.599

P4 8.085.970 13.589.974 13.891.069

P5 6.125.583 10.042.820 10.272.155

P6 5.456.355 10.292.582 10.854.284

P7 5.037.306 8.096.263 8.666.944

P8 4.466.054 7.171.482 7.625.761

P9 2.781.342 5.153.665 5.400.664

Total 50.115.478 84.048.852 86.653.282

3,1%
Elaboração própria. Fonte: ANTT (peça 3, do TC 005.815/2019-3)

(1) Período: 6/9/2015 a 20/3/2016

(2) Período: 21/3/2016 a 20/3/2017

(3) Período: 21/3/2017 a 20/3/2018

Tabela 3 - Tráfego Real (nº eixos equivalentes) 

 
52. Esses volumes aferidos de tráfego podem ser comparados com aqueles previstos nos 
estudos de viabilidade que precederam o leilão para a concessão da BR-163/MT, desde que sejam 
ajustados de maneira a considerar o efeito da Lei 13.103/2015, a qual dispõe: 

Art. 17 Em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios 
ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. 
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53. Para que isso fosse viável, a ANTT informou o percentual de eixos suspensos registrados 
em cada uma das praças de pedágio da BR-163/MT ao longo dos períodos indicados na tabela 
anterior (peça 36, p. 5), consoante Tabela 4: 

Praça 2015/2016 2016/2017 2017/2018

P1 7,20% 6,87% 6,25%

P2 9,73% 9,47% 9,50%

P3 11,27% 9,81% 9,59%

P4 9,34% 9,65% 9,51%

P5 10,81% 11,15% 11,27%

P6 12,60% 10,62% 10,60%

P7 11,81% 10,60% 10,76%

P8 10,86% 10,32% 10,08%

P9 9,20% 9,24% 9,25%

Elaboração própria. Fonte: ANTT (peça 3, do TC 005.815/2019-3)

Tabela 4 - Percentual de eixos suspensos

 
54. Fazendo-se esse ajuste no tráfego real informado pela ANTT e comparando-o com os 
dados dos estudos de viabilidade que precederam a concessão (peça 36, p. 6), fornecidos em termos 
de volume diário médio anual equivalente, verifica-se que o tráfego real supera aquele estimado por 
ocasião dos estudos de viabilidade em mais de 18% (a praça P6 não foi considerada porque teve sua 
posição alterada no primeiro termo aditivo ao contrato de concessão, que consta da peça 37), 
conforme demonstrado na Tabela 5: 

2016 2016/2017 2017 2016/2017

EVTEA(1) Real Ajustado(2) EVTEA(3) Real Ajustado(2) 2016 (A) 2017 (B)

P1 6.653.950 5.090.544 6.831.340 4.518.610 18.230 18.716

P2 11.453.335 14.579.159 11.749.350 15.117.801 31.379 32.190

P3 9.875.075 13.042.166 10.155.030 13.300.077 27.055 27.822

P4 11.274.485 15.041.477 11.597.145 15.350.943 30.889 31.773

P5 8.654.515 11.303.118 8.924.250 11.576.868 23.711 24.450

P6(5) 9.954.280 11.515.532 10.307.965 12.141.257 27.272 28.241

P7 8.057.375 9.056.222 8.372.735 9.711.949 22.075 22.939

P8 7.722.670 7.996.746 8.054.820 8.480.606 21.158 22.068

P9 5.154.895 5.678.344 5.358.200 5.951.145 14.123 14.680

Total 78.800.580 93.303.308 81.350.835 96.149.257

Total (exc. P6) 68.846.300 81.787.776 71.042.870 84.008.000

18,8% 18,2%

(1) (A) * 365

(2) Tráfego real (Tabela 3) / (1 - percentual de eixos suspensos da Tabela 4)

(3) (B) * 365

(4) Volume diário médio anual equivalente

(5) Praça de pedágio P6 foi objeto de realocação

Tabela 5 - Tráfego Anual Real Ajustado (nº eixos equivalentes) 

Praça
EVTEA - VDMA-equivalente(4)
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55. Esses números se alinham à informação da ANTT que indica “não ter havido problemas 
quanto à projeção de tráfego” (peça 19, p. 4), o que permite concluir que a crise econômica não teve 
repercussão significativa no contrato de concessão da BR-163/MT em termos de geração de receita.  
56. Logo, as dificuldades da CRO para a obtenção de financiamento (risco exclusivo do 
particular) tampouco podem ser atribuídas à crise econômica que, como visto, pouco impactou na 
geração de caixa do negócio, que poderia ser dada em garantia dos financiamentos eventualmente 
contratados (peça 4, p. 52): 

26.4 A Concessionária, desde que autorizada pela ANTT, poderá dar em garantia dos 
financiamentos contratados nos termos desta cláusula, os direitos emergentes da Concessão, tais 
como as receitas de exploração do Sistema Rodoviário, desde que não comprometa a 
operacionalização e a continuidade da execução das obras e dos serviços objeto da Concessão. 

57. Por outro lado, fatores não relacionados à crise econômica podem ter influenciado 
negativamente no financiamento do empreendimento. O acesso a crédito por parte da Odebrecht 
Rodovias, empresa que detém a concessão da BR-163/MT, pode ter sofrido maiores restrições das 
instituições financeiras depois que vieram à tona os escândalos de corrupção investigados no âmbito 
da Operação Lava Jato e que envolveram o conglomerado empresarial do qual a concessionária faz 
parte.  
58. O BNDES, por exemplo, chegou a suspender o financiamento a empresas envolvidas na 
Operação, conforme noticiado em outubro de 2016 (peça 31). Recentemente, a imprensa noticiou que 
o grupo Odebrecht busca saída para uma dívida de R$ 80 bilhões, a qual poderia levar à recuperação 
extrajudicial ou judicial de algumas das empresas do grupo (peça 38). 
59. Ou seja, além de não ser risco do poder concedente, as dificuldades para obtenção de 
financiamento por parte da CRO não estão relacionadas à inviabilidade do negócio em razão da 
retração econômica, mas podem estar associadas a práticas inadequadas do grupo empresarial 
detentor da concessão que ensejaram restrições por parte das instituições financeiras. 
60. Insta fazer um aparte para enfatizar que a ANTT confirmou, em sua manifestação, os 
apontamentos da instrução inicial, ao indicar que a concessionária duplicou apenas 116,7 km de um 
total de 453,6 km, o que perfaz 74% de inexecução, e atesta que os serviços estão paralisados desde 
2016 (peça 19, p. 4). 
61. Ora se as obras de duplicação se encontram paralisadas desde 2016, uma descontinuidade 
parcial na prestação do serviço público já vem ocorrendo por três anos e sem que qualquer 
providência objetiva tenha sido tomada por parte da ANTT para que as obras sejam retomadas ou 
para que a empresa que deu causa à descontinuidade na prestação do serviço público seja penalizada.  
62. Afinal de contas, o contrato de concessão não foi celebrado apenas para que a empresa 
providenciasse a conservação da rodovia e a prestação de atendimento médico e mecânico aos 
usuários; ou seja, a permanência da CRO à frente da concessão da BR-163/MT não representa, 
necessariamente, a continuidade da prestação do serviço público. 
63. Na sequência, as partes fazem menção à medida provisória (MP) 800/2017 e à Lei 
13.448/2017 e indicam que a primeira perdeu a sua validade sem que fosse votada pelo parlamento e 
que a segunda, apesar de vigente, carece de regulamentação para que seja plenamente válida. 
64. Com relação à MP 800/2017, nota-se que buscou conceder um prazo máximo de quatorze 
anos para a reprogramação do cronograma de investimentos originalmente assumido pelos contratos 
de concessão da terceira etapa, os quais previam que a duplicação ocorresse no prazo de cinco anos.  
65. Em se tratando de uma medida provisória que perdeu sua validade, não há como acatar 
qualquer justificativa para as inexecuções com base na MP 800/2017, de maneira que os prazos 
exigíveis são aqueles previstos originalmente em contrato. 
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66. A Lei 13.448/2017 estabeleceu a possibilidade de relicitação dos contratos de concessão a 
qual é definida como um “procedimento que compreende a extinção amigável do contrato de parceria 
e a celebração de novo ajuste negocial para o empreendimento, em novas condições contratuais e 
com novos contratados, mediante licitação promovida para esse fim” (art. 4º, inc. III). 
67. Tem-se, portanto, de mais um procedimento de extinção contratual, além daqueles 
previstos no art. 35 da Lei 8.987/1995, o qual foi concebido para situações de inadimplemento 
contratual por parte da concessionária, como se verifica do art. 13, da Lei 13.448/2017: 

Art. 13 Com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços, o órgão ou a 
entidade competente poderá realizar, observadas as condições fixadas nesta Lei, a relicitação do 
objeto dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário cujas 
disposições contratuais não estejam sendo atendidas ou cujos contratados demonstrem 
incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas originalmente. 

68. Nesse sentido, trata-se primordialmente de uma alternativa à instauração ou à 
continuidade de processo de caducidade da concessão, como se observa de outros dispositivos da Lei 
13.448/2017: 

Art. 14 A relicitação de que trata o art. 13 desta Lei ocorrerá por meio de acordo entre as partes, 
nos termos e prazos definidos em ato do Poder Executivo. (...)  

§ 2º Sem prejuízo de outros requisitos definidos em ato do Poder Executivo a instauração do 
processo de relicitação é condicionada à apresentação pelo contratado: (...)  

II – da renúncia ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressões e para o enquadramento 
previsto no § 3º do art. 38 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, caso seja posteriormente 
instaurado ou retomado o processo de caducidade;  

(...)  

§ 3º Qualificado o contrato de parceria para a relicitação, nos termos do art. 2º desta Lei, serão 
sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processos de caducidade 
eventualmente em curso contra o contratado.  

Art. 20 Na hipótese de não acudirem interessados para o processo licitatório previsto no art. 13 
desta Lei, o contratado deverá dar continuidade à prestação do serviço público, nas condições 
previstas no inciso II do caput do art. 15 desta Lei, até a realização de nova sessão para 
recebimento de propostas.  

§ 1º Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou não for concluído o processo de 
relicitação no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da qualificação referida no art. 
2º desta Lei, o órgão ou a entidade competente adotará as medidas contratuais e legais 
pertinentes, revogando o sobrestamento das medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a 
processo de caducidade anteriormente instaurado, na forma da lei. 

69. A relicitação tem como consequência a suspensão das obrigações de investimento da 
concessionária a partir da celebração do termo aditivo correspondente entre as partes: 

Art. 15 A relicitação do contrato de parceria será condicionada à celebração de termo aditivo com 
o atual contratado, do qual constarão, entre outros elementos julgados pertinentes pelo órgão ou 
pela entidade competente: (...) 

II – a suspensão das obrigações de investimento vincendas a partir da celebração do termo aditivo 
e as condições mínimas em que os serviços deverão continuar sendo prestados pelo atual 
contratado até a assinatura do novo contrato de parceria, garantindo-se, em qualquer caso, a 
continuidade e a segurança dos serviços essenciais relacionados ao empreendimento; 

70. Contudo, como a CRO não apresentou qualquer tipo de demanda junto à ANTT para a 
relicitação da concessão da BR-163/MT, as obrigações de investimentos previstas no contrato 
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permanecem plenamente exigíveis, de sorte que a Lei 13.448/2017 não a exime do fiel cumprimento 
do contrato celebrado.  
71. Cumpre notar que a Concessionária BR-040 S.A (Via 040), responsável pela 
administração da BR-040/DF/GO/MG, foi a única das concessionárias da terceira etapa que solicitou 
formalmente a submissão de seu empreendimento ao procedimento de relicitação. O requerimento da 
empresa para devolução amigável da concessão, de 11/9/2017, conforme apurado no TC 
034.459/2017-0, ocorreu a despeito da ausência de regulamentação da metodologia de indenização 
pelos investimentos realizados e não amortizados, que não foi tratada pela Lei 13.448/2017 (art. 17, § 
2º), mas que deve ser disciplinada pelo poder concedente:  

Art. 17. O órgão ou a entidade competente promoverá o estudo técnico necessário de forma 
precisa, clara e suficiente para subsidiar a relicitação dos contratos de parceria, visando a 
assegurar sua viabilidade econômica-financeira e operacional. 

§ 1º Sem prejuízo de outros elementos fixados na regulamentação do órgão ou da entidade 
competente, deverão constar do estudo técnico de que trata o caput deste artigo: (...) 

VII – o levantamento de indenizações eventualmente devidas ao contratado pelos investimentos 
em bens reversíveis vinculados ao contrato de parceria realizados e não amortizados ou 
depreciados. 

§ 2º A metodologia para calcular as indenizações de que trata o inciso VII do § 1º deste artigo 
será disciplinada em ato normativo do órgão ou da entidade competente. 

72. Quanto à expectativa de superveniência de uma revisão quinquenal que venha a conceber 
um novo contrato de concessão, distinto daquele que foi licitado, no qual todas as obrigações 
avençadas e descumpridas serão postergadas e deixarão de ser exigíveis, trata-se de hipótese de 
aplicação incerta e de legalidade questionável que não pode ser utilizada para salvaguardar a empresa 
pelas inexecuções contratuais verificadas e que não exime a ANTT de exigir o fiel cumprimento 
contratual, inclusive com a aplicação das penalidades previstas em lei e em contrato. 
73. Embora nenhum documento tenha sido apresentado acerca da revisão quinquenal da BR-
163/MT, as manifestações das partes sinalizam que uma proposta já foi apresentada pela 
concessionária e está sendo analisada pela equipe técnica da ANTT à luz de documento que constou 
do Ofício Circular 001/2018/DG/ANTT (peça 19, p. 5).  
74. Tal documento intitulado “Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho 
das Concessões Rodoviárias Federais” (peça 29, p. 41-70), de autoria indefinida, posto que sequer foi 
subscrito, traz informações de cunho geral para concluir que a melhor solução seja aquela inabitual e 
de legalidade duvidosa (revisão contratual) em detrimento da regular aplicação dos dispositivos 
contratuais e legais, que indicam que em casos de inexecução devem ser acionadas as garantias 
contratuais e aplicadas as penalidades previstas, inclusive de caducidade. 
75. Constam desse estudo, as mesmas alegações genéricas a respeito da crise econômica, da 
modelagem dos contratos da terceira etapa e das dificuldades para a obtenção de financiamento, que 
não se sustentam diante das disposições contratuais e das particularidades da BR-163/MT em termos 
de receita, tráfego e óbices ao financiamento.   
76. Quanto ao estudo em questão, não se pode perder de vista que uma das concessionárias 
da terceira etapa, a MGO Rodovias, responsável pela BR-050/GO/MG, mesmo submetida a cenário 
econômico desfavorável, conseguiu concluir 162,21 km de duplicação até 7/1/2019, o que representa 
74,24% do total de 218,5 km programado originalmente para ser entregue até 30/6/2019 (peça 5, p. 
11, peça 32). Tem-se, nesse caso, um exemplo que contraria frontalmente as teses desenvolvidas 
nesse estudo cuja autoria não foi identificada. 
77. A CRO sugere, a partir do diagnóstico do estudo em questão, que o acúmulo de multas 
por inexecuções estaria levando a uma insolvência generalizada das concessionárias. As partes, no 
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entanto, em nenhum momento indicam qual o valor das multas aplicadas em razão da paralisação das 
obras de duplicação (74% de inexecução) e, desse montante, o total efetivamente pago pela empresa. 
78. Quanto às dificuldades relacionadas no referido estudo ao processo de caducidade, estas 
serão avaliadas em tópico específico desta instrução. 
79. Ante todo o exposto, entende-se que as alegações de cunho geral trazidas pela ANTT e 
pela CRO para justificar a inércia na adoção de medidas previstas contratualmente e legalmente em 
caso de inadimplemento contratual, tais como a execução das garantias e a aplicação de penalidades, 
inclusive de caducidade, não podem ser acolhidas.    
Garantia de execução do contrato (peça 12, p. 5) 

b) proceder, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, as oitivas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e da Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) para que, no prazo de 
quinze dias, se manifestem acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de concessão 
concernentes à: 

i) não utilização da garantia de execução do contrato, a despeito da inexecução das obrigações de 
investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” previstas no PER (art. 23, 
parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de concessão); 

Alegações da ANTT 
80. A respeito dos questionamentos de não utilização da garantia contratual e da não adoção 
das medidas tendentes à declaração de caducidade, em função do não cumprimento das metas de 
duplicação pela concessionária, a ANTT entende que estas medidas não foram implementadas por 
serem as medidas mais gravosas previstas no contrato de concessão, devendo ser utilizadas apenas 
em última instância administrativa (peça 19, p. 4). 
81. Alega que “caso as referidas medidas fossem aplicadas de maneira imediata, certamente 
haveria risco considerável de ocorrer a descontinuação da prestação do serviço público para o usuário 
da rodovia até que nova concessão pudesse assumir o trecho, concorrendo para a degradação dos 
elementos da rodovia e interrupção dos serviços de atendimento mecânico e médico” (peça 19, p. 4). 
Alegações da CRO 
82. A CRO alega que, conforme reconhecido pela ANTT em sua manifestação à peça 19, 
vem cumprindo os parâmetros contratuais nas frentes de conservação e manutenção, bem como na 
frente de serviços operacionais, não obstante o cenário de econômica e dificuldades excepcionais 
para obtenção de financiamento (peça 29, p. 13). 
83. Defende que “nesse cenário, eventual execução da garantia de contrato poderia 
comprometer a prestação de serviços essenciais aos usuários”. Na sequência, transcreve os dois 
parágrafos da manifestação da ANTT que posicionam a execução da garantia dentre as “medidas 
mais gravosas previstas no contrato de concessão” cuja aplicação traria riscos de “descontinuação da 
prestação do serviço público para o usuário” (peça 29, p. 13-14). 
84. Menciona que, em 2017, a Agência encaminhou à Concessionária o Ofício 
272/2017/SUINF contendo notificação de descumprimentos contratuais, dando prazo de 90 dias para 
o completo saneamento das inconformidades indicadas, sob pena de abertura de processo de 
caducidade. A partir de então, teria se iniciado um processo de interlocução entre Agência e 
Concessionária, ao longo do qual a CRO demonstrou o descabimento da abertura de processo de 
caducidade, resultando, em 2018, no afastamento dos efeitos do Ofício 272/2017/SUINF (peça 29, p. 
14). 
85. Nesse interregno, a CRO teria logrado demonstrar ter sanado as inconformidades 
apontadas pela Agência, bem como estar em processo de troca de controle acionário que, ao final, 
viabilizará a obtenção de recursos para a realização dos investimentos necessários à concessão, 
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medida que seria complementada pela revisão quinquenal do contrato de concessão, que permitiria a 
readequação dos investimentos com o objetivo de viabilizar a execução contratual (peça 29, p. 14-
15). 
86. Afirma que a “alegação de existência de supostos descumprimentos contratuais não 
merece prosperar, posto que, conforme reconhecido pela Agência Reguladora, a concessionária 
logrou sanar todas as inconformidades apontadas, estando eventuais pendências contempladas em 
proposta de revisão quinquenal sob análise administrativa” (peça 29, p. 15-16). 
87. Aduz que “eventual execução da garantia contratual ou abertura de processo de 
caducidade, além de constituírem medidas absolutamente descabidas, são incoerentes com a política 
pública do Poder Concedente, que decidiu privilegiar a continuidade dos serviços prestados aos 
usuários” (peça 29, p. 16). 
88. Transcreve os art. 20 e 22 da Lei 13.655/2018 e indica que, “diante de medida que 
afastaria as vantagens da licitação realizada, sabedor ainda que fatores externos, imprevisíveis e 
alheios às vontades das partes contratuais, não haveria como se cogitar de medida diferente do gestor 
público no caso da CRO”; na visão da empresa, “o acionamento da garantia contratual e, pior ainda, a 
decretação de caducidade da avença feririam dispositivo legal, podendo eles, aí sim, serem 
responsabilizados” (peça 29, p. 16).   
Análise 
89. Em sua manifestação, a ANTT trata da execução da garantia contratual (item “i”) e da 
decretação de caducidade da concessão (item “ii”) em conjunto, de modo que sugere que a primeira 
medida, tal qual a segunda, seja “a mais gravosa prevista no contrato de concessão” e passível de 
ocasionar a “descontinuação da prestação do serviço público para o usuário da rodovia”. 
90. Ao duplicar apenas 117,6 km de um total de 453,6 km que deveria entregar até março de 
2019 (74% de inexecução) a concessionária acarreta aos usuários, ao poder público e à sociedade 
como um todo, prejuízos em termos de fruição da rodovia (nível de serviço aquém do contratado) e 
de segurança viária (acidentes graves decorrentes de colisões frontais) que impactam nos custos e na 
eficiência do transporte rodoviário. 
91. A execução da garantia contratual permite que a Administração seja indenizada, ao 
menos em parte, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte da 
concessionária. Ademais, tal mecanismo contratual quando regularmente acionado pelo poder 
concedente, concorre para assegurar que o contratado cumpra efetivamente com as obrigações 
assumidas, contribuindo para um ambiente regulatório que prestigie a fiel execução dos contratos. 
92. Esse mecanismo indenizatório previsto contratualmente e que deveria ser aplicado em 
situações de inadimplemento por parte da concessionária, não vem sendo utilizado pela ANTT, 
conforme revelado pelo relatório do TC 002.469/2018-9: 

282. Portanto, a Agência vem renunciando ao único instrumento que o Poder Público, os 
contribuintes e usuários do serviço dispõem para atenuarem os prejuízos resultantes da não 
entrega de importantes obras de infraestrutura rodoviária nacional. Em que pese os 
descumprimentos contratuais sistemáticos, nenhuma das concessionárias da 3ª etapa teve a sua 
garantia executada. (...) 

299. Portanto, não executar nenhuma garantia das concessões da 2ª etapa e considerar empresas 
como a concessionária Via Bahia como cumpridora do seu TAC, representa transigência 
inconcebível frente aos descumprimentos contratuais verificados e injustificada relativização dos 
prejuízos que a sociedade e os usuários arcam quando importantes obras contratadas não são 
entregues. (...) 

330. Por todo o exposto, a garantia de execução contratual constitui prerrogativa (poder-dever) da 
Administração para reforçar o cumprimento dos acordos e promover o interesse público nos 
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contratos com ela firmados. Em que pese a sua relevância, a execução das garantias, que poderia 
atenuar os prejuízos sofridos pelo erário e pelos usuários diante de descumprimentos contratuais 
sistemáticos, não vem ocorrendo, o que afronta os princípios da indisponibilidade do interesse 
público e da eficiência. 

93. Essa inércia do poder concedente quanto ao exercício de suas prerrogativas (poder-dever) 
não pode ser justificada pela gravidade da execução das garantias contratuais; pelo contrário, o 
contrato indica que a medida não depende de outra formalidade além do envio de notificação pela 
ANTT (peça 4, p. 26-27):    

12.6 A Garantia de Execução do Contrato também poderá ser executada sempre que a 
Concessionária não adotar providências para sanar inadimplemento de obrigação legal, contratual 
ou regulamentar, sem qualquer outra formalidade além do envio de notificação pela ANTT, na 
forma da regulamentação vigente, o que não eximirá a Concessionária das responsabilidades que 
lhe são atribuídas pelo Contrato. 

94. Não se pode, por conseguinte, considerar que a execução da garantia contratual, em 
situações de inadimplemento por parte da contratada, seja considerada como “a mais gravosa prevista 
no contrato de concessão” apenas pelo fato de que a prerrogativa (poder-dever) não esteja sendo 
exercida pelo poder concedente, o qual está incumbido de cumprir e fazer cumprir as disposições 
regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão (art. 29, inc. VI, da Lei 
8.987/1995). 
95. A associação feita entre a execução da garantia contratual e a descontinuação da 
prestação do serviço público para o usuário da rodovia é ainda mais insólita, e não foi objeto de 
maiores explicações por parte da ANTT, o que dificulta a avaliação. 
96. De todo modo, quando uma garantia é executada, a indenização do poder público é obtida 
de terceiros (seguro-garantia ou fiança bancária) ou descontada da caução prestada em dinheiro ou 
em títulos da dívida pública, restando à concessionária a reposição das garantias (peça 4, p. 27):  

12.7 Sempre que a ANTT utilizar a Garantia de Execução do Contrato, a Concessionária deverá 
proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de 
sua utilização, sendo que, durante este prazo, a Concessionária não estará eximida das 
responsabilidades que lhe são atribuídas pelo Contrato. 

97. Nesse processo, a concessionária eventualmente terá que arcar com um prêmio maior 
para renovação das garantias junto a seguradoras e instituições financeiras ou recompor a caução 
prestada. Contudo, não se pode inferir que tais custos adicionais possam resultar na descontinuidade 
da prestação dos serviços, como sugere a ANTT em sua manifestação, até porque não se sabe sequer 
o valor que será executado dessa garantia pelo poder concedente. 
98. A CRO, por sua vez, além de reproduzir as alegações da ANTT, as quais foram afastadas 
nos parágrafos anteriores, insinua que não existem descumprimentos contratuais que possam ensejar 
a execução das garantias, uma vez que as inconformidades indicadas em um ofício de 2017 (o qual 
não foi incorporado aos autos pelas partes) teriam sido supostamente sanadas e as demais pendências 
poderiam ser equacionadas por meio de revisão quinquenal. 
99. Conforme visto anteriormente, os descumprimentos contratuais são contundentes 
(situação atual - 74% de inexecução em termos de duplicações), de modo que não há como cogitar 
que não haja inadimplemento passível de execução da garantia na “frente de ampliação de 
capacidade e manutenção de nível de serviço”, ainda que algumas das irregularidades apuradas no 
início da execução do contrato, as quais não foram reveladas pelas partes, tenham sido porventura 
sanadas pela CRO. 
100. Apesar do inadimplemento confirmado pela ANTT nessa frente, a manifestação da CRO 
sugere que nenhuma multa tenha sido aplicada em razão dos descumprimentos contratuais atinentes à 
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duplicação da BR-163/MT que se acumulam desde 2016, haja vista o “afastamento dos efeitos do 
Ofício nº 272/2017/SUINF”, pois “conforme reconhecido pela Agência Reguladora, a concessionária 
logrou sanar todas as inconformidades apontadas, estando eventuais pendências contempladas em 
proposta de revisão quinquenal”, situação que não pode ser aceita, à luz do contrato celebrado. 
101. Há que se notar, também, que a manifestação da empresa confirma as dificuldades para a 
obtenção de financiamento, as quais tem como causa restrições das instituições de crédito à atual 
detentora do negócio, não havendo óbices em relação à viabilidade do negócio. Nesse sentido, a CRO 
afirma “estar em processo de troca de acionário, que, ao final, viabilizará a obtenção de recursos para 
a realização dos investimentos necessários à concessão” (peça 29, p. 14).  
102. Ou seja, o cumprimento tardio do contrato, além de dependente de uma revisão 
quinquenal de aplicação questionável e de legalidade duvidosa, também depende de transação que 
possibilite a troca de controle acionário a uma empresa que não esteja enfrentando as dificuldades da 
Odebrecht Rodovias para a obtenção de recursos junto às instituições financeiras. 
103. É interessante notar, ainda, que ao passo em que a concessionária afirma que “vem 
cumprindo” os parâmetros contratuais das demais frentes de serviço (conservação, recuperação e 
manutenção, serviços operacionais), a ANTT informa apenas que a CRO tem “buscado cumprir” as 
demais obrigações. Entre o “buscar cumprir” e o “cumprir” existe uma diferença significativa. 
104. Até o final da fase de recuperação, que se encerra ao final do quinto ano de contrato 
(março de 2019), o pavimento da BR-163/MT deve apresentar desempenho equivalente àquele 
verificado em rodovias novas ou recém-restauradas em termos funcionais (irregularidade longitudinal 
máxima de 2,7 m/km em 100% da rodovia) e estruturais (deflexão característica máxima de 50 x 10-2 
mm), todas as obras de arte especiais devem estar recuperadas e alargadas e todos os acostamentos 
precisam estar recuperados e nivelados com o pavimento. 
105. É importante mencionar que, ao final da fase de recuperação, é necessário que todos os 
parâmetros de desempenho previstos em contrato para serem atingidos ao final do prazo de cinco 
anos de contrato sejam aferidos e avaliados pela Agência Reguladora (relatório de vistoria da fase de 
recuperação), o que permitirá, em alguma medida, a distinção entre o “buscar cumprir” e o “cumprir” 
para os serviços da frente de recuperação e manutenção. Cabe notar que nos contratos da segunda 
etapa, a exemplo da BR-153/SP, tais obrigações não foram cumpridas (peça 77, p. 17, do TC 
032.829/2016-7): 

135. De toda sorte, embora o enfoque tenha recaído nos melhoramentos, pode-se verificar que o 
relatório de vistoria da fase de recuperação, elaborado pela ANTT (após transcorridos cinco anos 
de contrato), assinalou o não atendimento de 41 parâmetros de desempenho, dentre cinquenta 
avaliados. Na ocasião, todos os parâmetros de desempenho relacionados ao pavimento foram 
reprovados (peça 72, p. 15). 

ATENDIDO NÃO ATENDIDO

Largura mínima das pistas de rolamento x

Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas x

Desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento inferior a 2,5 cm x

Flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 m, inferiores a 7 mm x

Ausência de áreas afetadas por trincas interligadas de classe 3 x

Percentual de áreas trincadas (TR) máximas x

Irregularidade longitudinal máxima x

ICP - pavimento rígido x

PARÂMETROS DO PER
ITENS VERIFICADOS

1.2.1 - Pavimento
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136. Esse mesmo relatório aponta o descumprimento do principal parâmetro de desempenho para 
o pavimento flexível, qual seja, a irregularidade longitudinal, para 41% da pista sul (78% nas 
faixas adicionais) e 46% da pista norte (72% nas faixas adicionais). O relatório também evidencia 
que de 55 obras de arte especiais, apenas treze foram recuperadas (peça 72, p. 39, 65-66; peça 73, 
p. 1-2).   

137. Tais informações revelam que os trabalhos realizados pela empresa, nos primeiros cinco 
anos de contrato, foram de cunho paliativo, num nível mínimo de investimentos para prosseguir 
na cobrança de pedágio, sem maior despertar maior clamor dos usuários, que desconhecem e/ou 
não tem condições de verificar o atendimento dos parâmetros de desempenho exigidos em 
contrato. 

106. Há grande chance de que tais parâmetros de desempenho não tenham sido alcançados 
para o contrato de concessão da BR-163/MT, pois usualmente a efetiva restauração da pista existente 
ocorre depois da implantação da duplicação, o que permite o desvio de tráfego pela pista duplicada 
para que as intervenções sejam feitas sem necessidade de paralisações do tráfego. Nesse sentido, 
reportagem de 18/3/2019 do Jornal Bom Dia Brasil, apurou a ausência de acostamentos em trechos 
da BR-163/MT situação que deveria estar resolvida em cinco anos, mas que a empresa indicou que 
providenciará somente quando da duplicação da rodovia (prazo indefinido). 
107. Ao que tudo indica, portanto, as atividades da concessionária na BR-163/MT tem se 
limitado à frente de conservação e à frente de serviços operacionais, ou seja, se não existe um 
abandono completo do contrato (que gerou receitas de R$ 437 milhões em 2018, números que a 
colocam como a terceira concessão com maior arrecadação em termos de pedágio), tampouco se 
pode falar de “continuidade na prestação dos serviços públicos” (que pressupõe o adimplemento das 
frentes de “recuperação e manutenção” e de “ampliação de capacidade e manutenção de nível de 
serviço”), tem-se, na verdade, uma continuidade na cobrança dos pedágios mediante prestação 
deficiente e seletiva de serviços aos usuários. 
108. Nessa mesma matéria jornalística, o presidente do Sindicato das Transportadoras do Mato 
Grosso do Sul informa que a média de velocidade desenvolvida pelos veículos de transporte de 
cargas na rodovia seria de 35 km/h a 40 km/h, enquanto em uma rodovia duplicada essa velocidade 
média subiria para 65 km/h. Esse aspecto da redução das condições de fluidez, que pode ser avaliado 
pela Agência, denota um prejuízo aos usuários que exige providências no sentido de obter a justa 
indenização mediante acionamento das garantias pactuadas. 
109. Desse modo, a execução das garantias contratuais não é medida “absolutamente 
descabida” como sugere CRO, mas consentânea com o contrato celebrado e com o poder-dever da 
Administração de buscar a reparação pelos prejuízos decorrentes da atuação insuficiente da CRO ao 
longo de quase cinco anos (peça 4, p. 26): 

12.5 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Contrato e na regulamentação vigente, a 
Garantia de Execução do Contrato poderá ser utilizada nos seguintes casos: (...) 

12.5.1 quando a Concessionária não realizar as obrigações de investimentos previstas no PER ou 
as intervenções necessárias ao atendimento dos Parâmetros de Desempenho, dos Parâmetros 
Técnicos, ou executá-las em desconformidade com o estabelecido; 

110. Nesse sentido, uma proposta de readequação contratual por parte da concessionária, no 
âmbito de revisão quinquenal, não tem o condão de desfazer inadimplemento contratual 
objetivamente demonstrado e que já causou danos aos usuários, que deveriam estar trafegando, nesse 
momento, em uma rodovia inteiramente duplicada numa extensão de 453,6 km, mas que padecem em 
trechos em pistas simples e até mesmo sem acostamentos. Logo, existe um prejuízo a ser indenizado 
pela utilização da garantia contratual que independe de eventual revisão quinquenal que porventura 
acolha os pleitos da concessionária. 
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111. Por fim, a empresa paradoxalmente sugere que a atuação do gestor com vistas a assegurar 
o fiel cumprimento do contrato, o qual prevê a utilização das garantias em caso de inadimplemento, 
poderia configurar algum tipo de ilegalidade à luz da Lei 13.655/2018, que possa ensejar a sua 
responsabilização. 
112. A utilização da garantia contratual está amparada não apenas pelo contrato de concessão 
(subcláusula 12.5), mas também pela Lei 8.666/1993 (art. 56, § 1º) e pela Lei 8.987/1995 (art. 23, 
parágrafo único, incisos I e II), ou seja, diferentemente do que foi aventado pela CRO, a medida 
encontra respaldo legal e contratual. Não se trata, por conseguinte, de decisão com base em valores 
jurídicos abstratos (art. 20 da Lei 4.657/1942). 
113. Assim sendo, a inércia do gestor em utilizar mecanismo indenizatório previsto em lei e no 
contrato de concessão, o qual deveria ser aplicado em situações de inadimplemento por parte da 
concessionária, é que pode eventualmente ocasionar um processo de responsabilização no âmbito 
deste Tribunal. 
114. Ante todo o exposto, conclui-se que as alegações apresentadas pela ANTT e pela CRO, 
no tocante à não utilização da garantia de execução do contrato, a despeito da inexecução das 
obrigações de investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” previstas no PER 
(art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de concessão) não 
devem ser acolhidas.  
Caducidade (peça 12, p. 5) 

b) proceder, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, as oitivas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e da Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) para que, no prazo de 
quinze dias, se manifestem acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de concessão 
concernentes à: (...) 

ii) não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão, a despeito da 
sistemática inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” 
(obras paralisadas desde 2016) não coibida por penalidades menos gravosas (art. 38, § 1º, incisos 
I, II e IV, § 2º, 3º e 4º, da Lei 8.987/1995; subcláusula 32.1 do contrato de concessão); 

Alegações da ANTT 
115. Com relação ao questionamento acerca da não aplicação das medidas tendentes à 
caducidade, informa que foram adotadas de forma parcial, uma vez que diante das inadimplências da 
CRO, por meio do processo nº 50500.331355/2017-31, iniciou-se a apuração de processo 
administrativo ordinário para dar início à caducidade da concessão da BR-163/MT, notificando a 
CRO sobre os descumprimentos de obrigações contratuais, os quais deveriam ser sanadas pela 
empresa (Ofício 272/2017/SUINF, de 22/6/2017), solicitando, ainda, a apresentação de plano de 
recuperação da concessão, contendo o cronograma e prazos objetivos para a retomada da frente de 
ampliação do PER, de modo a cumprir estritamente as obrigações firmadas no contrato de concessão 
(peça 19, p. 5). 
116. No entanto, tal processo de abertura de processo de caducidade teria sido interrompido 
em razão da apresentação de proposta de revisão quinquenal, a qual se encontraria em análise na 
ANTT (peça 19, p. 5). 
Alegações da CRO 
117. Após alegar que vem cumprindo os parâmetros contratuais não obstante o cenário de 
crise econômica e as dificuldades excepcionais para obtenção de financiamento e, a empresa defende 
que, nesse cenário, “a decretação de caducidade, resultaria na interrupção do serviço até a realização 
de nova licitação, procedimento que já se mostrou demorado e custoso, além de não ser a diretriz de 
política pública escolhida pelo Poder Concedente” (peça 29, p. 13). 
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118. Quanto à avaliação de início do processo de caducidade, relembra que a competitividade 
das licitações ocorridas entre 2013 e 2014 deveu-se ao cenário econômico favorável e às condições 
de financiamento divulgadas à época, de modo que não se poderia afirmar que nova licitação, 
considerando a conjuntura econômica atual, garantiria propostas mais vantajosas (peça 29, p. 14). 
119. Menciona que em 2017 a Agência encaminhou à Concessionária o Ofício 
272/2017/SUINF contendo notificação de descumprimentos contratuais, dando prazo de 90 dias para 
o completo saneamento das inconformidades indicadas, sob pena de abertura de processo de 
caducidade. A partir de então, teria se iniciado um processo de interlocução entre Agência e 
Concessionária, ao longo do qual a CRO demonstrou o descabimento da abertura de processo de 
caducidade, resultando, em 2018, no afastamento dos efeitos do Ofício 272/2017/SUINF (peça 29, p. 
14). 
120. Nesse interregno, a CRO teria logrado demonstrar ter sanado as inconformidades 
apontadas pela Agência, bem como estar em processo de troca de controle acionário que, ao final, 
viabilizará a obtenção de recursos para a realização dos investimentos necessários à concessão, 
medida que seria complementada pela revisão quinquenal do contrato de concessão, que permitiria a 
readequação dos investimentos com o objetivo de viabilizar a execução contratual (peça 29, p. 15). 
121. Afirma que a “alegação de existência de supostos descumprimentos contratuais não 
merece prosperar, posto que, conforme reconhecido pela Agência Reguladora, a concessionária 
logrou sanar todas as inconformidades apontadas, estando eventuais pendências contempladas em 
proposta de revisão quinquenal sob análise administrativa” (peça 29, p. 15-16).  
122. Essa revisão contratual visaria a compatibilização do contrato de concessão e do 
programa de exploração da rodovia (PER) com a realidade do sistema rodoviário concedido, 
possibilitando que contratos de longo prazo e mutáveis, como são os contratos de concessão, estejam 
sempre adequados ao objeto de sua concessão e à realidade em que se encontra o sistema rodoviário 
concedido; nesse sentido, as revisões quinquenais possibilitariam a inclusão, exclusão e priorização 
de investimentos e serviços, por meio de avaliações técnicas de capacidade viária, distinguindo-se 
das premissas arrojadas à época do processo licitatório, as quais se mostraram equivocadas (peça 29, 
p. 15). 
123. Afirma que no âmbito do contrato de concessão da CRO, a proposta de revisão 
quinquenal compatibiliza todos os investimentos firmados à real necessidade do sistema rodoviário 
da BR-163/MT, com foco no interesse público, e respeitando estritamente o nível de serviço da 
rodovia, garantindo a correta alocação de recursos em trechos que realmente demandam ampliações e 
melhorias viárias. A proposta também viabilizaria a continuidade da concessão do serviço público 
prestado, em consonância com a diretriz de política pública do poder concedente, e de forma 
compatível com os esforços da concessionária em cumprir os parâmetros contratuais nas frentes de 
conservação, manutenção e serviços operacionais, bem como em retomar os investimentos em obras 
de ampliação de capacidade da rodovia (peça 29, p. 15). 
124. Destaca que, em caso de verificação de descumprimentos de contratos, a legislação (art. 
38, da Lei 8.987/1995) atribuiu aos agentes públicos a opção de aplicar as sanções contratuais ou de 
abrir processo de caducidade (peça 29, p. 18). 
125. O exercício dessa opção discricionária, segundo a empresa, deve ser realizado conforme 
o princípio da proporcionalidade e considerando o interesse público envolvido no caso e, claramente, 
a União e a própria ANTT se posicionaram e estão agindo no sentido de assegurar a continuidade do 
serviço público, ao que relembra o esforço governamental traduzido na edição da MP 800/2017 (peça 
29, p. 18). 
126. Reitera que a empresa tem adotado todas as providências para retomar os investimentos 
em ampliação de capacidade da rodovia, além de nunca ter deixado de cumprir os parâmetros 
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contratuais nas frentes de conservação, manutenção e serviços operacionais, estando apta à 
manutenção do contrato de concessão e da prestação dos serviços no atendimento aos interesses dos 
usuários e do poder público (peça 29, p. 18). 
127. Alega que a ANTT tem cumprido a contento suas competências de fiscalização e 
regulação, já tendo formalmente indicado a solução regulatória mais adequada aos contratos de 
concessão da 3ª rodada do Procrofe, em geral, bem como adotado as medidas administrativas 
adequadas ao caso concreto da CRO e, ao final, informa acerca da existência de arbitragem em 
andamento para discutir desequilíbrios econômicos financeiros que afetam as questões postas nestes 
autos, de maneira que qualquer pronunciamento deste Tribunal de Contas deveria aguardar o 
veredicto de tal processo arbitral (peça 29, p. 18-19). 
Análise 
128. Conforme visto anteriormente, a CRO acumula inexecução de 74% no tocante às 
duplicações previstas para serem concluídas até março de 2019, tendo paralisado as obras há três 
anos. Diante dessa situação de inadimplemento injustificado, não é admissível que o poder 
concedente permaneça inerte em relação à adoção de medidas contratuais e legais que possam 
conduzir a contratada à retomada das obras ou, alternativamente, à extinção da concessão por 
caducidade. 
129. A ANTT alega que em 2017 teria autuado processo administrativo com essa finalidade, 
porém esse processo teria sido interrompido em razão da perspectiva de uma revisão quinquenal; ou 
seja, a Agência deixou de adotar as providências contratuais e legais cabíveis fiando-se na 
expectativa de uma revisão quinquenal de aplicação questionável e de legalidade duvidosa. 
130. A interrupção do processo em questão, ao que tudo indica sem que qualquer penalidade 
fosse aplicada pelo inadimplemento, permitiu que a CRO conduzisse a concessão pelos últimos três 
anos ao seu alvedrio, sem cuidar da retomada das obras e, mesmo assim, sem sofrer qualquer sanção 
de relevo, muito menos processo de extinção da avença por caducidade. 
131. Não existe amparo legal para a interrupção de um processo administrativo destinado à 
apuração do descumprimento de obrigações contratuais em razão de evento futuro incerto, como é o 
caso da revisão quinquenal. Se mesmo na relicitação, que conta com previsão legal, a suspensão das 
obrigações de investimento depende da celebração de termo aditivo (art. 15, inciso II, da Lei 
13.448/2017), não há como admitir a suspensão dos investimentos por parte da CRO ao longo de três 
anos pela mera expectativa de celebração futura de uma revisão quinquenal ou a inércia do poder 
concedente em termos da aplicação das sanções previstas por essa mesma razão, senão se estimularia 
o inadimplemento contratual. 
132. Se por um lado não é razoável que o processo administrativo destinado à apuração dos 
descumprimentos contratuais tenha sido interrompido, por outro, a Lei 8.987/1995 dispõe que a 
caducidade poderá ser declarada depois que algumas medidas prévias tenham sido adotadas, tais 
como a verificação da inadimplência em processo administrativo, assegurado o direito de ampla 
defesa (art. 38, § 2º) e a comunicação à concessionária dos descumprimentos contratuais e a 
concessão de prazo para correção das falhas e transgressões (art. 38, § 3º). 

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a 
declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 
disposições deste art. 27, e as normas convencionadas entre as partes. 

§ 1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 

I – o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, 
critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

II – a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 
concernentes à concessão;    
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§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da 
inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla 
defesa. 

§ 3º Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à 
concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1º deste artigo, 
dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas. 

§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 
declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada 
no decurso do processo. 

§ 5º A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do art. 36 desta Lei e 
do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. 

§ 6º Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou 
com empregados da concessionária. 

133. Caso as medidas prévias não resultem na comprovação da inadimplência, seja porque não 
tenha efetivamente ocorrido ou porque tenha sido sanada pela concessionária depois de instada a 
tanto, a caducidade não será declarada; do contrário (comprovada inadimplência), a caducidade será 
declarada por decreto do poder concedente (art. 38, § 4º). 
134. Nesse sentido, de fato, não cabe a esta Corte de Contas emitir determinação para que a 
caducidade de um contrato de concessão seja declarada, até porque durante os atos preparatórios a 
inadimplência pode não vir a ser comprovada (pode não ter ocorrido de fato ou pode ter sido sanada 
pela empresa).  
135. O Tribunal, contudo, por meio do Acórdão 738/2017-Plenário (TC 014.689/2014-6), 
manifestou entendimento no sentido de que, diante de inadimplemento relevante que possa ensejar a 
extinção do contrato por caducidade, a adoção das medidas prévias a tal declaração pode ser exigida 
do poder concedente, razão pela qual deliberou o seguinte:  

9.13. com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
que: 

9.13.1. no prazo máximo de 30 dias, levando em conta a inexecução contratual da concessão e as 
demonstrações financeiras da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio S.A. 
(Concer), adote as seguintes providências: 

9.13.1.1. avalie se o serviço está sendo prestado de forma adequada e eficiente (art. 38, § 1º, I, da 
Lei 8.987/1995); 

9.13.1.2. avalie se a concessionária cumpriu todas as cláusulas contratuais ou regulamentares 
concernentes à concessão (art. 38, § 1º, II, da Lei 8.987/1995); 

9.13.1.3. avalie se a concessionária mantém as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para a adequada prestação do serviço concedido, entre as quais a prevista no item 307 do Contrato 
de Concessão PG-138/95-00, que exige que o capital social subscrito e integralizado da 
concessionária corresponda a 20% do valor total dos investimentos por ela realizados (art. 38, § 
1º, IV, da Lei 8.987/1995); e 

9.13.1.4. caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, § 1º, I e II, da Lei 8.987/1995, 
convoque a empresa concessionária para apresentar justificativas acerca dessas irregularidades e, 
caso não justificadas, conceda-lhe prazo razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões 
relativas à prestação dos serviços de forma adequada e eficiente, na forma prevista no art. 38, § 
3º, da Lei 8.987/1995. 

9.13.1.5. caso a Concer, no prazo concedido em conformidade com o item 9.13.1.4, acima, não 
corrija eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços identificadas pela ANTT 
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ou se configure a hipótese prevista no art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o 
processo administrativo previsto no art. 38, § 2º, assegurando prévio contraditório e a ampla 
defesa da concessionária, para a eventual declaração de caducidade da concessão; 

136. No caso concreto, verifica-se que, em 2017, a ANTT considerou que as inexecuções 
contratuais da CRO eram de gravidade tal que poderia ensejar a abertura de processo administrativo 
de caducidade. Como visto, a situação de inadimplemento se agravou sensivelmente nos dois anos 
seguintes, de sorte que a adoção das medidas que antecedem eventual declaração de caducidade da 
concessão continua sendo necessária e deve ser exigida da ANTT para a concessão da BR-163/MT, a 
exemplo do que ocorreu no âmbito do TC 014.689/2014-6. 
137. Vale destacar que as determinações contidas no Acórdão 738/2017-Plenário não 
ocasionaram a interrupção do serviço prestado pela Concer (BR-040/MG/RJ); ou seja, no cenário 
mais desfavorável, o serviço continuará sendo prestado da mesma forma ineficiente (continuidade na 
cobrança de pedágios mediante prestação mínima e seletiva de serviços aos usuários) até o desfecho 
do processo de caducidade. Nesse interstício, se for o caso, o poder público poderá desenvolver os 
estudos com vistas à nova licitação de modo que não ocorra a interrupção total do serviço, uma vez 
que a interrupção parcial já está configurada ao menos desde 2016 e agravando-se com o passar do 
tempo. 
138. Ainda que numa situação extrema em que essa descontinuidade ocorra, o poder público 
pode contratar, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a conservação 
da rodovia pelo prazo necessário à celebração de nova avença como ocorreu na BR-290/RS (após o 
encerramento do contrato da Concepa) e como está ocorrendo na BR-153/TO/GO (decreto de 
caducidade publicado em 16/8/2017). 
139. Em uma eventual declaração de caducidade, as indenizações devidas à concessionária 
estão limitadas aos investimentos em bens reversíveis não amortizados (no caso concreto, como 
visto, os investimentos de maior vulto não foram efetivados pela CRO, que registra 74% de 
inexecução das obras de duplicação), conforme previsto em contrato (peça 4, p. 56): 

32.7.1 A indenização devida à Concessionária em caso de caducidade restringir-se-á ao valor dos 
investimentos vinculados a Bens Reversíveis ainda não amortizados.  

140. Desse montante, conforme subcláusula 32.7.2, ainda serão descontados os prejuízos 
causados pela concessionária e as multas aplicadas e não pagas (peça 4, p. 56): 

(i) os prejuízos causados pela Concessionária à União e à sociedade; 

(ii) as multas contratuais aplicadas à Concessionária que não tenham sido pagas até a data do 
pagamento do montante previsto na subcláusula 32.7.1 acima; e 

(iii) quaisquer valores recebidos pela Concessionária a título de cobertura de seguros relacionados 
aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade. 

141. Nesse sentido, boa parte dos custos adicionais decorrentes de eventual declaração de 
caducidade, tais como valores despendidos com a elaboração de novos estudos, custos 
administrativos de nova licitação e prejuízos causados à sociedade pelo atraso na entrega das obras, 
devem ser deduzidos da indenização eventualmente devida à CRO. 
142. Com relação às multas, verifica-se que o contrato de concessão estabelece multa diária de 
3 URTs (unidade de referência correspondente a 1.000 vezes o valor médio da tarifa de pedágio 
aplicável à categoria 1 de veículos) para o atraso na entrega das obras de duplicação nas metas do 2º 
ano, do 3º ano, do 4º ano e do 5º ano (peça 4, p. 39).  
143. Como apenas a meta do 2º ano foi concluída, a multa diária, a partir de março de 2019, 
alcança 9 URTs (além do passivo em termos de multas dos anos anteriores, que também deverá ser 
calculado e cobrado). Considerando-se o valor médio atual da tarifa de pedágio (R$ 4,84), essa multa 
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diária, totaliza R$ 43.560 (9 * R$ 4,84 * 1000), o que perfaz R$ 15,9 milhões ao longo de um ano, 
valor pouco expressivo em relação à obrigação descumprida, mas que também deve ser regularmente 
exigido por parte da ANTT, haja vista a indisponibilidade do interesse público, e eventualmente 
deduzido da indenização, caso a caducidade venha a ocorrer e as multas não tenham sido pagas. 
144. Cumpre notar que caso a concessionária postule a devolução amigável da concessão, o 
que pode ocorrer mesmo depois de instaurado processo de caducidade, eventual indenização devida 
pelo poder público ao particular em razão de bens reversíveis não amortizados poderá ser paga pela 
futura contratada (art. 15, § 1º, inciso I), sem onerar a Administração. 
145. Quanto à possibilidade de que a competividade anteriormente verificada (2013 - 2014) 
não venha a se repetir na conjuntura econômica atual, vale mencionar que os dois leilões ocorridos 
posteriormente, da Ponte Rio-Niterói em 2015 (seis empresas disputaram o certame, deságio de 
36,67%) e da Rodovia de Integração do Sul em 2018 (cinco empresas disputaram o certame, deságio 
de 40,53%), não permitem qualquer conclusão nesse sentido. 
146. Com relação à indicação de que a revisão quinquenal pretende redesenhar o escopo da 
contratação com base no critério de nível de serviço, é importante recobrar que a concessionária é 
integral e exclusivamente responsável pela execução das obras de duplicação nos prazos pactuados 
(peça 4, p. 43):  

21.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 21.2, a Concessionária é integral e 
exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem 
limitação pelos seguintes riscos: (...) 

21.1.9 atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de outros prazos 
estabelecidos entre as Partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos na 
subcláusula 21.2 abaixo; 

147. As exceções a esta regra foram correlacionadas na subcláusula 21.2, a qual aponta os 
riscos relacionados à concessão de responsabilidade é do poder concedente, tais como (peça 4, p. 45-
46): 

21.2.9 atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças ambientais a cargo da 
Concessionária quando os prazos de análise do órgão ambiental responsável pela emissão das 
licenças ultrapassarem as previsões legais, exceto se decorrente de fato imputável à 
Concessionária; (...) 

21.2.10 atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças a cargo do poder 
concedente (subcláusula 21.2.10).  

148. Não se verifica, dentre essas hipóteses, qualquer possibilidade de alteração do 
cronograma dessas obras obrigatórias em razão de avaliação, posterior à licitação, da “real 
necessidade do Sistema Rodoviário da BR-163/MT com foco no interesse público e respeitando 
estritamente o nível de serviço da rodovia, garantindo a correta alocação de recursos em trechos que 
realmente demandam ampliações e melhorias viárias” (peça 29, p. 15). 
149. Medida nesse sentido, ainda que admitida pelo ente concedente, implicaria em alteração 
substancial do contrato de concessão, dele subtraindo uma das obrigações de maior impacto para o 
concessionário, qual seja, a conclusão da duplicação no prazo de quatro anos a contar da obtenção do 
licenciamento ambiental, em violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento 
convocatório, previstos expressamente no art. 3º da Lei 8.666/93.  
150. Essa obrigação certamente foi levada em conta pelos demais participantes da licitação na 
elaboração de suas propostas, de sorte que exclui-la ou modifica-la, depois da configuração do 
inadimplemento (obras estão paralisadas desde março de 2016), configuraria um privilégio indevido 
à CRO em detrimento dos demais concorrentes, em afronta aos princípios mencionados. 
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151. Por fim, a eventual existência de arbitragem não exime o poder concedente nem a 
concessionária da obrigação de dar integral cumprimento ao Contrato, ou seja, da adoção das 
providências que estão em discussão nesta representação (peça 4, p. 60): 

37.1.2 A submissão à arbitragem, nos termos deste item, não exime o Poder Concedente nem a 
Concessionária da obrigação de dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite a 
interrupção das atividades vinculadas à Concessão, observadas as prescrições deste Contrato. 

152. Ante todo o exposto, conclui-se que as alegações apresentadas pela ANTT e pela CRO, 
no tocante à não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão, a despeito 
da sistemática inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” 
(obras paralisadas desde 2016) não coibida por penalidades menos gravosas (art. 38, § 1º, incisos I, II 
e IV, § 2º, 3º e 4º, da Lei 8.987/1995; subcláusula 32.1 do contrato de concessão) não devem ser 
acolhidas. 
Descontos tarifários (peça 12, p. 5) 

b) proceder, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, as oitivas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e da Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) para que, no prazo de 
quinze dias, se manifestem acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de concessão 
concernentes à: (...) 

iii) aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação 
de Capacidade e Melhorias” (art. 9º da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 e Anexo 5 do contrato 
de concessão).  

Alegações da ANTT 
153. A ANTT informa que, em decorrência dessa performance aquém da previsão contratual, 
a concessionária passou a receber desconto tarifário em função do instrumento contratual do desconto 
de reequilíbrio (fator D), e esclarece que tais reduções tarifárias representam majoritariamente 
descontos oriundos da não execução de duplicações e dispositivos, considerando as metas anuais 
previstas. Acrescenta que caso persistam sem avanço de execução, esses descontos serão 
substancialmente aumentados, considerando que se acumulam até que se execute os investimentos 
originários dos contratos (peça 19, p. 6). 
154. Quanto aos valores de fator D insuficientes aplicados na tarifa, informa que tal fenômeno 
ocorreu essencialmente pelo tempo necessário na apuração e na consolidação do desconto de 
reequilíbrio de ampliação de capacidade e, especialmente, dos parâmetros desempenho pois, como é 
de conhecimento do Tribunal, a SUINF necessita de ao menos 200 dias para consolidar o desconto de 
reequilíbrio, o que impossibilitou sua aplicação tempestiva (peça 19, p. 6). 
155. Para regularizar a questão, a SUINF indica que tomará as seguintes providências (peça 
19, p. 6): 

i) correção na tarifa, via fator C, dos descontos de reequilíbrio aplicados até aqui, objetivando 
corrigir reflexos devido ao prazo de apuração e efetiva aplicação na tarifa de pedágio, via revisão 
da TBP;  

ii) para os descontos de reequilíbrio dos próximos anos será editada portaria com diretrizes para 
apuração do desconto de reequilíbrio de forma parcial antes do término do ano concessão, a fim 
de permitir a aplicação do desconto na revisão imediatamente subsequente ao final do ano 
concessão. 

Alegações da CRO 
156. A CRO esclarece que todos os prazos e procedimentos estabelecidos pela ANTT foram 
cumpridos, não havendo que se cogitar de irregularidade na questão, e relembra que o contrato de 
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concessão é relação complexa de longo prazo, com revisões periódicas previstas contratualmente, 
podendo eventuais desequilíbrios econômicos financeiros serem compensados em revisões 
subsequentes, de modo a garantir a estabilidade contratual e seu equilíbrio econômico-financeiro 
(peça 29, p. 19). 
157. Defende que os dispositivos contratuais aplicáveis e os regulamentos editados pela ANTT 
para disciplinar a matéria são inquestionáveis e menciona a subcláusula 22.6.1 do contrato, a qual 
estabelece que a ANTT promoverá anualmente a avaliação do desempenho da concessão de acordo 
com as regras e procedimentos previstos no Anexo 5 (peça 29, p. 19). 
158. Essa avaliação consistiria, basicamente, na análise dos relatórios de monitoração 
apresentados pela concessionária nos termos do item 4.2 do PER, o qual prevê que a empresa deve 
enviar todos os relatórios até o 12º mês do prazo de concessão (peça 29, p. 19). 
159. Menciona que, em fevereiro de 2016, a ANTT encaminhou o Ofício Circular nº 
009/2016/GEFOR/SUINF com novas diretrizes para apresentação dos relatórios de monitoração, de 
modo a adequar o prazo de elaboração à complexidade da avaliação em campo e confecção dos 
relatórios e fichas desenvolvidos pela SUINF. Também teriam sido alterados os prazos para 
apresentação da monitoração, que passaram a 60 dias para realização da monitoração e 30 dias, 
contados do último dia dos ensaios de campo, para entrega dos relatórios (peça 29, p. 20). 
160. Em julho de 2016, por meio do Ofício Circular nº 030/2016/GEFOR/SUINF, a ANTT 
teria retificado o regramento geral de prazos apresentados no ofício anterior, informando que a 
monitoração se iniciaria a partir do primeiro dia subsequente à data de aniversário da concessão, com 
a justificativa de que a monitoração refletiria o atendimento aos parâmetros de desempenho obtidos 
pelas intervenções realizadas nos elementos da rodovia ao longo de todo ano concessão (peça 29, p. 
20). 
161. Considerando que o aniversário do ano concessão da CRO ocorre em março e as revisões 
tarifárias em setembro e as novas diretrizes, indica que: i) iniciou a monitoração referente ao 3º ano 
de concessão em 23/3/2017; ii) os ensaios de campo foram finalizados em 19/5/2017, respeitando o 
prazo de 60 dias; iii) os relatórios foram entregues à ANTT em 19/6/2017, respeitando o prazo de 30 
dias (peça 29, p. 20-21). 
162. Como a ANTT comunica ao Ministério os reajustes e revisões com antecedência mínima 
de 15 dias da data do início da cobrança da nova tarifa, não teria restado tempo hábil para a correta 
análise do relatório de monitoração e posterior cálculo do fator D a ser aplicado na 2ª revisão 
ordinária da tarifa básica de pedágio (peça 29, p. 21). 
163.  Destaca que em um contrato de concessão, sempre se buscará o equilíbrio entre 
obrigações assumidas e seus reflexos econômico-financeiros; dentro dessa lógica, qualquer evento 
não contemplado em determinada revisão ordinária e/ou extraordinária terá seus efeitos financeiros 
obrigatoriamente considerados posteriormente (peça 29, p. 21). 
Análise 
164. Observa-se, primeiramente, que as partes não refutam a insuficiência do percentual do 
desconto de reequilíbrio que vem sendo aplicado às tarifas de pedágio atinente à inexecução das 
obras de duplicação. Nesse sentido, cabe retomar as considerações da instrução inicial (peça 12, p. 4): 

16. O percentual do desconto de reequilíbrio previsto no Anexo 5 do contrato para a “execução 
das obras de ampliação de capacidade obrigatórias nos prazos estabelecidos” é de 0,06902% por 
quilômetro (peça 4, p. 65). Desse modo, o confronto entre as obras de duplicação exigíveis (335,7 
km) e aquelas efetivamente entregues (117,6 km) enseja redução tarifária de 15% [(335,7 – 
117,6) * 0,06902 = 15%]. 
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17. Parte dessa redução (4,41%) deveria ter sido aplicada às tarifas de pedágio desde setembro de 
2017 [(72,6 + 108,9 – 117,6 km) * 0,06902 = 4,4% ] e o restante (10,6%) a partir de setembro de 
2018 (início da cobrança de pedágio ocorreu em 6/9/2015 e o contrato prevê, em sua subcláusula 
18.3.2, que essa seja a data-base para os reajustes da tarifa). 

18. No entanto, verifica-se da Nota Técnica nº 166/2017/GEROR/SUINF, que o desconto de 
reequilíbrio devido pela inexecução das obras de duplicação naquele ano (4,4%) não foi aplicado 
à tarifa de pedágio em setembro de 2017 (peça 10, p. 14-16). 

19. Neste ano, conforme Deliberação nº 828, de 10/10/2018, a ANTT autorizou um reajuste da 
tarifa de pedágio de R$ 0,03737 para R$ 0,03754 (0,45% de aumento). Para chegar a esse 
percentual, a ANTT considerou um desconto de reequilíbrio de 5,68432% (peça 11); ou seja, 
aquém daquele que deveria ter sido aplicado. 

165. Qual seja, o usuário deixou de receber um desconto na tarifa básica de pedágio de 4,4% 
entre setembro de 2017 e setembro de 2018; e, desde setembro de 2018, vem pagando indevidamente 
por uma tarifa básica de pedágio que deveria ser 10,6% menor do que aquela vigente. 
166. Como na revisão ocorrida em 2018 a ANTT não procedeu o desconto, via fator C, dos 
valores pagos a maior entre setembro de 2017 e setembro de 2018, conforme se verifica da Nota 
Técnica 42/2018/GEREF/SUINF (peça 33), conclui-se que além do fator D que foi aplicado à tarifa 
atualmente praticada (5,68432%), os usuários deveriam receber um desconto adicional de 10,6% 
sobre a TBP assim como a devolução dos valores indevidamente auferidos pela CRO, em razão da 
não aplicação tempestiva do desconto de 4,4% no ano concessão anterior, a qual não foi compensada 
no ano seguinte. Portanto, existe um desequilíbrio econômico-financeiro expressivo em desfavor dos 
usuários, o qual as partes não contestam, e que precisa ser corrigido. 
167. Nota-se que as justificativas apresentadas pelas partes para a não aplicação tempestiva 
dos descontos de reequilíbrio recaem sobre o prazo necessário para a apuração dos parâmetros de 
desempenho previstos em contrato (realização de ensaios de campo, elaboração de relatórios de 
monitoração e avaliação desses relatórios para aferição do fator D). 
168. Todavia, em se tratando de obras de duplicação que sabidamente estão paralisadas desde 
março de 2016, o cálculo do fator D não exige mais do o tempo necessário para a realização de 
operações matemáticas simples. 
169. Neste ano, por exemplo, em que se encerrou o prazo da duplicação (março/2019), basta 
subtrair da meta (453,6 km) o total implantado (116,7 km) e multiplicar pelo fator D previsto em 
contrato (0,06902% por km). Ou seja, a ANTT deve considerar um desconto de reequilíbrio de 
23,25% para as duplicações, a partir de setembro de 2019, o qual independe da realização de ensaios 
de campo e do envio de relatórios de monitoração, e pode ser avaliado com meses de antecedência da 
revisão da tarifa de pedágio. 
170. O que não faz qualquer sentido é que a ANTT, em setembro de 2019, aplique um 
desconto de reequilíbrio relativo à meta de duplicação do ano anterior, ou seja, março de 2018 e 
penalize os usuários indevidamente sob a alegação de que depende da avaliação de parâmetros de 
desempenho os quais não guardam qualquer relação com as obras da “frente de ampliação de 
capacidade e manutenção de nível de serviço”. 
171. Além de desarrazoada, essa alegação não condiz com a conduta da ANTT quando cuida 
de acréscimos de reequilíbrio (fator A), ou seja, de incrementos da TBP em função da antecipação de 
obras de ampliação de capacidade e melhorias. 
172. Nesse sentido, a Resolução nº 5.177, de 31/8/2016 (peça 34), concedeu acréscimo de 
reequilíbrio de 1,87604% para a CRO em razão da superação da meta de duplicação que deveria ser 
atingida até março de 2016, correspondente à entrega de 72,6 km. 
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173. Ou seja, quando se trata da apuração de percentual da frente de ampliação de capacidade 
que acarreta incremento da tarifa básica de pedágio (fator A), a apuração é tempestiva e desvinculada 
dos parâmetros de desempenho. Em contrapartida, quando se trata da apuração de percentual da 
frente de ampliação de capacidade que acarreta redução da tarifa básica de pedágio (fator D), a 
apuração é intempestiva e inexplicavelmente atrelada a parâmetros de desempenho de outras frentes 
de serviços. 
174. Nota-se, por conseguinte, que a ANTT não atuou na tutela do interesse público (desconto 
de reequilíbrio) com a mesma presteza com que garantiu o direito da concessionária (acréscimo de 
reequilíbrio) ao cuidar das obras da frente de ampliação de capacidade nas revisões anuais da tarifa 
de pedágio. 
175. Verifica-se, também, que a ANTT não efetuou o estorno dos valores indevidamente 
auferidos entre setembro de 2017 e setembro de 2018 correspondentes à não aplicação do desconto 
de reequilíbrio de 4,4% naquele período, na revisão subsequente; ou seja, a providência indicada na 
manifestação (correção, via fator C, dos descontos que deixaram de ser aplicados à TBP) tampouco 
foi adotada quando se teve a oportunidade para tanto. 
176. Tanto a ANTT quanto a CRO sugerem que as correções necessárias sejam processadas no 
futuro. No entanto, diante da magnitude do desequilíbrio econômico-financeiro da tarifa de pedágio 
atualmente praticada, em desfavor dos usuários, e dos elementos que indicam que esse desequilíbrio 
resultou de uma inescusável inércia do poder concedente na defesa dos interesses coletivos e 
absolutamente distinta do procedimento adotado em situação semelhante que beneficiou a CRO, 
entende-se que as medidas necessárias à correção desse desequilíbrio devem ser imediatamente 
adotadas. 
177. Ante todo o exposto, conclui-se que as alegações apresentadas pela ANTT e pela CRO, 
no tocante à aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação 
de Capacidade e Melhorias” (art. 9º da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 e Anexo 5 do contrato de 
concessão) não devem ser acolhidas. 
CONCLUSÃO 
178. Confirmou-se, nesta instrução, a procedência das alegações do representante e das 
informações obtidas no levantamento de auditoria no tocante à inexecução das “Obras de Ampliação 
de Capacidade e Melhorias” haja vista a CRO ter entregue apenas 116,7 km de duplicação de 453,6 
km exigíveis até março de 2019 (74% de inexecução). 
179. Verificou-se, também, que as alegações das partes para os descumprimentos contratuais 
supostamente relacionadas ao cenário econômico, tais como diminuição de tráfego e redução de 
receitas, aumento do valor de insumos e dificuldades para a obtenção de financiamentos, não 
encontram ressonância no contrato de concessão, o qual prevê que a concessionária é integral e 
exclusivamente responsável por tais riscos. 
180.  Além da improcedência dessas alegações à luz da matriz de riscos do contrato celebrado, 
verificou-se que o cenário econômico desfavorável não teve impacto considerável na BR-163/MT 
(receita bruta de serviços teve incremento de 6,3% em 2017 e de 7,8% em 2018), concessão que 
registra um volume de tráfego 18% maior do que aquele projetado nos estudos de viabilidade que 
precederam a licitação. 
181. Tais dados permite concluir que os problemas de financiamento não estão relacionados 
propriamente à geração de receitas da concessão (a qual, aliás, é uma das que mais elevadas dentre as 
rodovias federais concedidas), mas podem estar associados a restrições das instituições financeiras à 
Odebrecht Rodovias, empresa que detém o controle da CRO. 
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182. Em sua manifestação, a concessionária evidencia sua incapacidade de obter 
financiamento ao revelar que a venda do negócio (troca de controle acionário) é que viabilizará a 
obtenção de recursos para a execução dos investimentos previstos em contrato e que não foram 
executados (peça 29, p. 14): 

(...) a Concessionária logrou demonstrar ter sanado as inconformidades apontadas pela Agência, 
bem como estar em processo de troca de controle acionário, que, ao final, viabilizará a obtenção 
de recursos para a realização dos investimentos necessários à concessão. 

183. As justificativas das partes para a não adoção das medidas legais e contratuais cabíveis 
em razão das inexecuções verificadas, relacionadas à edição da MP 800/2017 e da Lei 13.448/2017, 
não podem ser aceitas, seja porque a medida provisória perdeu sua validade, seja porque a CRO não 
solicitou a devolução amigável da concessão. 
184. A expectativa de desenhar um novo contrato por meio de revisão quinquenal, hipótese de 
aplicação questionável e de legalidade duvidosa, não justifica a inércia do poder concedente em 
relação à adoção de medidas contratuais e legais que possam conduzir a contratada à retomada das 
obras ou, alternativamente, à extinção da concessão por caducidade. 
185. A utilização das garantias contratuais permite que a Administração seja indenizada, ao 
menos em parte, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte da 
concessionária, uma vez ao duplicar apenas 117,6 km de um total devido de 453,6 km, a CRO 
acarreta aos usuários, ao poder público e à sociedade como um todo, prejuízos em termos de fruição 
da rodovia (nível de serviço aquém do contratado) e de segurança viária (acidentes graves 
decorrentes de colisões frontais) que impactam nos custos e na eficiência do transporte rodoviário. 
186. Verificou-se que a inércia do poder concedente quanto ao exercício de suas prerrogativas 
(poder-dever) relativas a esse mecanismo indenizatório, o qual deveria ser acionado em situações de 
inadimplemento por parte da concessionária, não poderia ser atribuído à gravidade da medida (a qual 
depende de mera notificação, nos termos do contrato) nem a risco de descontinuidade na prestação do 
serviço (CRO eventualmente teria que arcar com o custo de um prêmio maior para a renovação das 
garantias junto a seguradoras e instituições financeiras ou recompor a caução prestada, o que não 
permite tal inferência). 
187. Nesta instrução, também ficou demonstrada a improcedência da interrupção de processo 
administrativo, aberto em 2017, e destinado à apuração dos descumprimentos contratuais e eventual 
declaração de caducidade em razão da MP 800/2017, da Lei 13.448/2017 e da possibilidade de 
revisão quinquenal. 
188. Restou esclarecido, ainda, que não cabe a esta Corte de Contas emitir determinação para 
que a caducidade de um contrato de concessão seja declarada, até porque durante os atos 
preparatórios a inadimplência pode não vir a ser comprovada (pode não ter ocorrido de fato ou pode 
ter sido sanada pela empresa); entretanto, diante de inadimplemento relevante que possa ensejar a 
extinção do contrato por caducidade, a adoção das medidas prévias a esse desfecho pode ser exigida 
do poder concedente, a exemplo do que ocorreu no Acórdão 738/2017-Plenário. 
189. Evidenciou-se, neste processo, que a descontinuidade na prestação dos serviços já vem 
ocorrendo nos últimos três anos em que a CRO esteve à frente da BR-163/MT, posto que o contrato 
de concessão não foi celebrado apenas para que a empresa providenciasse a conservação da rodovia e 
a prestação de atendimento médico e mecânico aos usuários; e expostas as alternativas à disposição 
do poder concedente para minimizar (ou até mesmo suprimir) a descontinuidade na prestação dos 
serviços, a exemplo do que já ocorreu na BR-153/TO/GO e na BR-290/RS, caso a concessão 
caminhe para a caducidade. 
190. Comprovou-se a insuficiência dos descontos tarifários aplicados nas últimas duas 
revisões em razão do inadimplemento das obras de ampliação de capacidade, assim como a 
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improcedência das justificativas apresentadas para a não concessão dos descontos tempestivamente, 
que recaem sobre a dificuldade para avaliação de parâmetros de desempenho os quais não guardam 
qualquer relação com as obras da frente de ampliação de capacidade e manutenção de nível de 
serviço. 
191. Ademais, observou-se que ao tratar da apuração de percentual da frente de ampliação de 
capacidade que acarreta incremento da tarifa básica de pedágio (fator A), a ANTT providenciou 
apuração tempestiva e desvinculada dos parâmetros de desempenho, ou seja, não atuou na tutela do 
interesse público (desconto de reequilíbrio) com a mesma presteza com que garantiu o direito da 
concessionária (acréscimo de reequilíbrio) ao cuidar das obras da frente de ampliação de capacidade 
nas revisões anuais da tarifa de pedágio. 
192. Nesse sentido, a Agência tampouco providenciou o estorno (via fator C) dos valores 
indevidamente auferidos pela CRO entre setembro de 2017 e setembro de 2018, quando teve 
oportunidade de corrigir o desequilíbrio anteriormente causado em desfavor dos usuários em razão da 
não aplicação do desconto devido na TBP. 
193. Diante da magnitude do desequilíbrio econômico-financeiro da tarifa de pedágio 
atualmente praticada, em desfavor dos usuários, e dos elementos que indicam que esse desequilíbrio 
resultou de uma inescusável inércia do poder concedente na defesa dos interesses coletivos e 
absolutamente distinta do procedimento adotado em situação semelhante que beneficiou a CRO, 
entende-se que as medidas necessárias à correção desse desequilíbrio devem ser imediatamente 
adotadas. 
194. Ante o exposto, entende-se que as providências alvitradas na instrução inicial são 
pertinentes, de sorte que propõe-se que o Tribunal adote decisão de mérito destinada a exigir da 
ANTT a adoção de providências para a utilização da garantia de execução do contrato, para a 
abertura de procedimento administrativo com vistas à avaliação dos descumprimentos contratuais e 
eventual declaração de caducidade da concessão e para a imediata redução da tarifa de pedágio em 
proporção compatível com o nível de inexecução contratual verificado. 
195. Dada a similaridade entre os problemas tratados nestes autos e aqueles reportados na ação 
civil pública que trata da BR-060/153/262/DF (peça 30), entende-se oportuno, ainda, o 
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal em Mato Grosso para eventual ajuizamento 
de ações em face do inadimplemento verificado neste processo e da ausência de providências das 
partes para sanar tais irregularidades. 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
196. Diante do exposto, submeto os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da presente representação, uma vez que os requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 235 c/c art. 237, inciso III e parágrafo único do Regimento Interno do TCU (RITCU) 
foram atendidos; 

b) com fundamento no art. 45, da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do 
TCU, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 
razão da inexecução das obrigações de investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias” previstas no PER: 

b.1) utilize a garantia de execução do contrato (art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da 
Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de concessão);  

b.2) avalie se o serviço está sendo prestado de forma adequada e eficiente (art. 38, § 1º, I, 
da Lei 8.987/1995);  

b.3) avalie se a concessionária cumpriu todas as cláusulas contratuais ou regulamentares 
concernentes à concessão (art. 38, § 1º, II, da Lei 8.987/1995); 
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b.4) caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, § 1º, I e II, da Lei 8.987/1995, 
convoque a empresa concessionária para apresentar justificativas acerca dessas irregularidades e, caso 
não justificadas, conceda-lhe prazo razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões relativas à 
prestação dos serviços de forma adequada e eficiente, na forma prevista no art. 38, § 3º, da Lei 
8.987/1995;  

b.5) caso a CRO, no prazo concedido em conformidade com o subitem acima não corrija 
eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços identificados pela ANTT ou se 
configure a hipótese prevista no art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o processo 
administrativo previsto no art. 38, § 2º, assegurando prévio contraditório e a ampla defesa da 
concessionária, para a eventual declaração de caducidade da concessão;  

b.6) promova o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da BR-
163/MT em razão da aplicação de descontos tarifários (fator D) insuficientes nas duas últimas revisões 
tarifárias, ocorridas em setembro de 2017 e em setembro de 2018, sem se descuidar da devolução, via 
fator C, dos valores indevidamente auferidos pela CRO (art. 9º da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 e 
Anexo 5 do contrato de concessão);  

b.7) considere, na próxima revisão tarifária (setembro/2019), desconto de reequilíbrio 
compatível com as metas de duplicação exigidas pelo item 3.2.1.1 do PER para o ano 4 (453,6 km), 
cujo prazo se findou em 22/3/2019 (subcláusula 22.6.4, item ii, do contrato de concessão);  

c) determinar à ANTT que encaminhe, periodicamente a cada 60 dias, cópias dos 
processos administrativos a serem autuados em função das determinações relativas ao subitem “b”, 
para fins de monitoramento das determinações, esclarecendo na oportunidade as medidas 
administrativas adotadas;  

d) encaminhar cópia desta instrução e da decisão que vier a ser proferida ao representante;  
e) encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Federal em Mato Grosso para a 

eventual adoção de providências, na sua esfera de atuação, em face do inadimplemento verificado 
neste processo e da ausência de providências das partes para sanar tais irregularidades;  

f) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 
 
 

SeinfraRodoviaAviação, 4ª DT, 20 de maio de 2019. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
Leonardo Antônio de Meneses 

Matr. 7644-9 – AUFC
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TC 034.032/2017-7 
Tipo: Representação 
Unidade jurisdicionada: Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), vinculada 
ao Ministério da Infraestrutura 
Representante: Deputado Federal Nilson 
Leitão 
Procurador: Antonio Henrique Medeiros 
Coutinho (OAB/DF nº 34.308 – peça 20) 

 
 

Pronunciamento da Subunidade 

1. Manifesto-me de acordo com a proposta de encaminhamento do AUFC Leonardo 
Antônio de Meneses (DOC 61.219.795-2). Acrescento, no mesmo sentido, alguns aspectos sobre 
esta representação, numa visão mais ampla das questões tratadas. 
2. Não é controversa a necessidade de investimentos no setor de infraestrutura do país. 
Segundo dados do Banco Mundial (Infraestrutura: construindo a base para o crescimento, 2018), 
dentre os países em desenvolvimento, o Brasil possui um dos menores níveis de investimentos, em 
cerca de 2% do PIB entre os anos de 2000 e 2013. 
3. Além do mais, a qualidade da infraestrutura nacional alcança a posição de nº 123 no 
Ranking do World Economic Forum, conforme consta na mesma publicação.  
4. Este retrato atual encontra-se num contexto onde os recursos públicos disponíveis para 
os investimentos em infraestrutura são escassos, conforme as informações históricas do orçamento 
fiscal dos órgãos responsáveis (Infraero, Dnit, Valec, etc.). As informações constantes no relatório 
de gestão do DNIT (http://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/relatorio-de-gestao) revelam bem 
este cenário. 
5. Neste sentido, natural que o Governo Federal demande a realização de parcerias com o 
setor privado para que esses investimentos tão necessários ao país sejam, de fato, realizados. Assim, 
o governo tem recorrido às concessões de serviços públicos para a concretização da melhoria da 
infraestrutura federal, com base na Lei 8.987/1995, formando parcerias público-privadas em sentido 
lato sensu, nos setores rodoviários, ferroviários, portuários e aeroportuários. Tal iniciativa foi 
reforçada, nos últimos anos, com edição da Lei 13.334/2016 e a criação do Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI). 
6. Entretanto, uma ampla coletânea de fiscalizações empreendidas nesta subunidade nos 
últimos anos tem evidenciado problemas graves nas concessões, revelando uma frustração dos 
resultados esperados pelo poder público e pela sociedade, no sentido de desenvolvimento da 
infraestrutura, especialmente a rodoviária.  
7. Considerando que tais problemas têm se arrastado nos últimos anos, sem soluções mais 
concretas por parte dos representantes da agência reguladora, compete ao TCU fiscalizar a atuação 
da ANTT, sem que isso afronte os limites da discricionariedade do gestor, ainda mais quando 
ilegalidades são verificadas no curso dessas fiscalizações. Por isso, não merecem prosperar as 
recorrentes alegações, por parte dos interessados, de que a Corte de Contas estaria usurpando de 
suas competências.  
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8. Aliás, conforme bem destacado na instrução, o Acórdão 1704/2018-TCU-Plenário 
enuncia que “é dever do Tribunal verificar se as agências estão a cumprir adequadamente os seus 
objetivos institucionais, entre os quais o de fiscalizar e regular as atividades sob sua esfera de 
competência”. Além do mais, jurisprudência mais antiga já evidencia o papel do TCU nesta 
temática:  

Na fiscalização das atividades-fim das agências reguladoras, o TCU não deve substituir-se aos 
órgãos que controla, nem estabelecer o conteúdo do ato de competência do órgão regulador, 
determinando-lhe a adoção de medidas, salvo quando verificar a ocorrência de ilegalidade ou de 
omissão da autarquia no cumprimento das normas jurídicas pertinentes.  

[Acórdão 715/2008-TCU-Plenário – Rel. Min. Augusto Nardes] 

9. Neste sentido, diante de irregularidades bem como de ineficácia e ineficiência da 
atuação das suas unidades jurisdicionadas, entende-se que cabe ao TCU a fiscalização e a 
proposição de determinações ou recomendações. Afinal, é sua missão institucional aprimorar a 
Administração Pública em benefício da sociedade, por meio do controle externo. 
10. Pois bem, nos presentes autos foram verificados dois grupos de falhas na atuação da 
ANTT, no que tange à regulação e fiscalização da concessão da BR-163/MT. Inicialmente, notou-se 
uma letargia na solução de problemas relevantes e que impactam diretamente na qualidade dos 
serviços prestados aos usuários da rodovia. Conforme registrado pela agência reguladora (peça 19, 
p. 4), desde o ano de 2016, as obras de duplicação da rodovia foram paralisadas, de modo que, 
passados já três anos, nenhuma medida efetiva foi adotada para a sua retomada.  
11. Ao contrário, os atos praticados concentraram-se na inserção de novas obras no 
contrato, conforme abordado no TC 032.830/2016-5, bem como na pretensa negociação de novos 
prazos para a realização das obras, na expectativa de que medidas legislativas dessem suporte a essa 
decisão (Medida Provisória 800/2017). Diante da perda da eficácia desse normativo, a ANTT 
buscou realizar revisões quinquenais nos contratos (peça 29, p.8), as quais teriam como medida 
prática uma postergação ainda maior das obras de duplicação entre outras obrigações 
correlacionadas. Segundo a agência, essa seria a melhor alternativa para a continuidade do serviço 
público, numa perspectiva futurista e esperançosa, todavia, carente de estudos fundamentados que 
justificassem essa decisão. 
12. Aliás, ao longo da instrução foram evidenciadas diversas falhas nas premissas adotadas 
pela ANTT, de que haveria uma queda de tráfego na rodovia e de que a não obtenção dos 
financiamentos do BNDES poderiam justificar tal revisão contratual. Ora, os fatos são claros no 
sentido de que o tráfego pedagiado da BR-163/MT encontra-se 18% superior àquele estimado pela 
ANTT nos estudos de viabilidade da concessão, por isso, não se sustentam os argumentos relativos 
à queda de demanda. E, mesmo se isso ocorresse, o contrato de concessão é claro, fazendo lei entre 
as partes, no sentido de que o risco de tráfego cabe à concessionária. 
13. Além do mais, as dificuldades para a obtenção do financiamento decorrem justamente 
das condutas do próprio grupo econômico do qual faz parte a Odebrecht Transport, acionista da 
concessionária, conforme os resultados públicos de investigações conduzidas pela Operação Lava 
Jato. 
14. Quanto à possibilidade de troca do controle acionário da concessão, aventado pela 
concessionária, essa alternativa possui previsão contratual, mas está condicionada a “iminente” 
insolvência da concessionária, desde que devidamente fundamentada. Entretanto, não pode o poder 
público aguardar indefinidamente a concretização desse processo, ainda mais considerando que há 
três anos as obras se encontram paralisadas. 
15. Ademais, não se tem notícias acerca de eventual pedido de relicitação pela 
concessionária. Por tais razões, diante do arcabouçou legal existente, não há alternativa legal 
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diversa da autuação de processo com vistas a avaliar a caducidade da concessão, nos termos da Lei 
8.987/1995, conforme proposta de encaminhamento apresentada na instrução. 
16. Outro grupo de irregularidades detectadas no presente processo remete a atos 
administrativos relacionados à tarifa de pedágio da BR-163/MT. Nesse aspecto, reputo necessário 
trazer algumas considerações adicionais, sob um enfoque mais amplo da problemática apresentada. 
17. Conforme já abordado em outros processos de fiscalização (por exemplo o TC 
024.813/2017-6), grande parte do esforço administrativo da ANTT, no setor de concessões de 
rodovias, é destinado à feitura dos processos de revisão tarifária, onde são discutidos longamente 
pleitos das concessionárias com o argumento de se reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos, os quais convergem, na maioria dos casos, para um aumento das tarifas de pedágio. 
18. Com isso, historicamente, os processos de revisão tarifária se tornaram o principal 
produto da superintendência responsável – Suinf – na ANTT. 
19.  Como bem pontuado pelo estudo do IPEA (Modelos de concessão de rodovias no 
Brasil, no México, no Chile, na Colômbia e nos Estados Unidos: evolução histórica e avanços 
regulatórios, março de 2018), nos últimos 20 anos, ocorreram 110 Revisões Ordinárias, 38 Revisões 
Extraordinárias e 52 Termos Aditivos nos contratos de concessão de rodovias federais, resultando 
em uma média de 40 revisões/termos aditivos por contrato. 
20. Desse modo, o esforço da ANTT que deveria estar alocado, por exemplo, às atividades 
de normatização regulatória e fiscalização dos serviços prestados é ocupado pelas revisões tarifárias 
e aditivos contratuais, onde os usuários da rodovia são alijados do processo, havendo, apenas, uma 
dialética entre concessionária e agência reguladora. Não é por acaso, portanto, que as tarifas de 
pedágio historicamente são reajustadas em níveis acima da inflação (TC 028.343/2017-4, TC 
002.469/2018-9 e TC 024.813/2017-6), mesmo no caso de inadimplência dos contratos, como a 
concessão da BR-163/MT. 
21. E mesmo nesses processos existem posições antagônicas da agência reguladora a 
depender da necessidade de aumento ou diminuição das tarifas, como bem apontado na instrução 
(item 172). No ano de 2016, houve um adiantamento das metas anuais pela concessionária Rota do 
Oeste, e, por isso, fazia jus a uma elevação da tarifa mediante o chamado Fator A. Nesse caso, a 
ANTT não demorou em realizar esse aumento. Todavia, nos anos seguintes em que as metas não 
foram cumpridas, a ANTT alegou a necessidade de, pelo menos 200 dias, para mensurar a aplicação 
do desconto tarifário (Fator D) que resultaria em sua diminuição aos usuários da rodovia. 
22. Percebe-se, pois, condutadas diferentes, a depender da tarifa a ser revisada. 
23. Aliás, irregularidades relacionadas nos processos administrativos de revisões tarifárias 
constam em diversos processos de fiscalização abertos e/ou julgados pelo TCU nos últimos anos 
(TC 014.618/2015-0, TC 025.311/2015-8, TC 023.217/2015-4, TC014.731/2015-0, TC 
028.835/2016-6, TC 032.830/2016-5, TC 012.831/2017-4, TC 021.195/2017-0). Diante desses 
achados recorrentes, houve a necessidade de uma avaliação mais ampla dessas revisões, o que 
ocorreu com a auditoria ainda sem apreciação de mérito, TC 024.813/2017-6. 
24. No caso em concreto, diante das irregularidades evidenciadas, as quais representam 
afrontas às disposições do contrato de concessão (subcláusula 22.6.4), cabe ao TCU determinar o 
cumprimento do art. 9º da Lei 8.987/1995, para que a ANTT aplique os descontos tarifários 
estabelecidos em contrato, haja vista os inadimplementos contratuais observados. 
25. Por fim, consigno que a baixa efetividade do programa de concessões foi examinada em 
recente auditoria operacional (TC 012.624/2017-9). Os números são alarmantes e a concessão da 
BR-163-MT contribui bastante para os resultados apresentados. Chamou a atenção o rol de obras 
contratadas em concessões de rodovias que, até o momento, deixaram de ser realizadas pelas 
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concessionárias. O montante total dessas obras alcança R$ 20 bilhões, cujos benefícios deixaram de 
ser entregues à União e à sociedade. 
26. Sobre o tema, importante consignar o entendimento desta Subunidade de que a 
retomada da eficiência e eficácia do programa de concessões somente será possível a partir de um 
esforço conjunto dos atores do setor, essencialmente, o ministério supervisor, a agência reguladora e 
as concessionárias, de forma a se concretizar, de fato, uma parceria público-privada. 
27. Ao ministério, necessário se torna estruturar e monitorar o programa de concessões, 
conforme indicado no achado de auditoria operacional do processo supracitado, cobrando da ANTT 
os resultados esperados. À agência reguladora, é necessária uma revisão do seu papel, sua missão 
institucional, seus valores e objetivos estratégicos. Na mesma seara, é urgente a revisão de seus 
processos de trabalho, de forma a torna-los mais eficientes e efetivos, priorizando não apenas as 
demandas das concessionárias, mas sim, dando a mesma atenção aos usuários das rodovias. 
28. Às concessionárias, cabe priorizar o cumprimento dos contratos de concessão, bem 
como rever suas condutas, as quais tem levado a uma “autofagia” do seu próprio negócio. São 
notórios os danos ao patrimônio da União que têm sido constatados pelo Ministério Público Federal 
nas concessão de rodovias federais delegadas ao estado do Paraná (http://www.mpf.mp.br/pr/sala-
de-imprensa/docs/denuncia-nucleo-politico; http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-
imprensa/docs/denuncia-econorte, http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-
1a-instancia/parana/denuncias-do-mpf/documentos/denuncia-agentespublicos-1, 
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/rodonorte.pdf).  
29. Os fatos narrados pelo MPF, no que compete à esfera administrativa, também remetem 
a irregularidades relacionadas com atrasos e supressões de obras, aumentos indevidos de tarifas de 
pedágios e termos aditivos contratuais indevidos. 
30. Além disso, não são poucos os casos de condutas irregulares das concessionárias em 
rodovias administradas pela União que são abordados em fiscalizações recentes do TCU. Como 
exemplo, citam-se o TC 021.195/2017-0, onde se apuram indícios de fraudes na definição das 
tarifas de pedágio da BR-290/RS, bem como fraudes em relatórios de monitoração da qualidade da 
rodovia. Na mesma seara, o TC 010.680/2018-7, onde se apuram indícios de fraudes em pedidos de 
inclusão de obras no contrato de concessão da BR-116/324/BA. Ainda, o TC 034.431/2018-7, onde 
se apuram indícios de fraudes nos estudos de viabilidade da concessão das rodovias BR-
101/290/386/448/RS. Por fim, o TC 010.370/2016-1, onde se apuram indícios de fraudes na 
prestação de contas das obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS.  
31. Em conclusão, tais fatos denotam a necessidade de reflexão e posterior atuação desses 
atores, para que, de fato, as concessões de rodovias à iniciativa privada representem uma ferramenta 
de melhoria da infraestrutura nacional, de forma a propiciar ganhos efetivos à União, aos usuários e 
às empresas. 
 

SeinfraRodoviaAviação/4ª DT, 20 de maio de 2019. 
 
(Assinado Eletronicamente) 

Fábio Augusto de Amorim 
AUFC – matrícula 8675-4  

Diretor 
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Apenso:  
Tipo de processo: REPRESENTAÇÃO 
 

 
 

PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE  
 
 

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada pelo AUFC LEONARDO 
ANTÔNIO DE MENESES, a qual contou com a anuência do titular da Rodov/D4 (doc 
61.517.081-5). 

 
Ressalto as pertinentes e oportunas considerações apresentadas pelo diretor da 4ª DT 

em seu despacho, aludindo aos problemas apontados neste processo e que permeiam, de uma 
maneira geral, os contratos de concessões rodoviárias federais. 

 
Encaminhem-se os autos ao gabinete do relator, Exmo. Sr. Ministro Bruno Dantas. 
 

SeinfraRod, em 20 de maio de 2019. 
 

(Assinado eletronicamente) 
LUIZ FERNANDO URURAHY DE SOUZA 

Matrícula 6245-6 
Secretário 
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ACÓRDÃO Nº 2644/2019 – TCU – Plenário 

 
1. Processo nº TC 034.032/2017-7. 
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Interessado: Concessionária Rota do Oeste S.A. (19.521.322/0001-04). 
4. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 

(SeinfraRodoviaAviação). 
8. Representação legal: 

8.1. Leilane Morais Alcântara e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; e 
8.2. Antônio Henrique Medeiros Coutinho (OAB/DF 34.308) e outros, representando Concessionaria 
Rota do Oeste S.A. 

 
9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido este processo que trata de representação, de autoria do 
Deputado Federal Nilson Leitão, acerca de indícios de irregularidades relacionadas à gestão do 
contrato de concessão da BR-163/MT, administrada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO), 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no 
art. 235 c/c art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e considerá-
la procedente; 

9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do 
TCU, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 
razão da inexecução das obrigações de investimentos nas “Obras de Ampliação de Capacidade e 

Melhorias” previstas no PER: 
9.2.1. promova o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da BR-

163/MT em razão da aplicação de descontos tarifários (“Fator D”) insuficientes nas revisões tarifárias 
ocorridas em setembro de 2017 e em setembro de 2018, sem se descuidar ainda da devolução, via 
“Fator C”, dos valores indevidamente auferidos pela Concessionaria Rota do Oeste S.A., em 

observância ao art. 9º da Lei 8.987/1995, à subcláusula 22.6 e ao Anexo 5 do contrato de concessão; 
9.2.2. adote medidas para executar as garantias de execução do ajuste, em consonância 

com o art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, e com a cláusula 12 do contrato de 
concessão, observando os regulamentos que disciplinam a matéria, tal qual a Circular-Susep 477/2013 
e normas internas da Agência; 

9.2.3. adote as medidas para avaliar se o serviço está sendo prestado de forma adequada e 
eficiente e se a concessionária está cumprindo todas as cláusulas contratuais ou regulamentares 

concernentes à concessão, conforme preceitua o art. 38, § 1º, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; 
9.2.4. caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, § 1º, incisos I e II, da 

Lei 8.987/1995, convoque a empresa concessionária para apresentar justificativas acerca dessas 

irregularidades e, caso não justificadas, conceda-lhe prazo razoável para corrigir eventuais falhas e 
transgressões relativas à prestação dos serviços de forma adequada e eficiente, na forma prevista no 

art. 38, § 3º, da Lei 8.987/1995;  
9.2.5. caso a concessionária, no prazo concedido em conformidade com o subitem anterior, 

não corrija eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços identificados pela ANTT 

ou se configure a hipótese prevista no art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o 
processo administrativo previsto no art. 38, § 2º, assegurando prévio contraditório e a ampla defesa da 

concessionária, para a eventual declaração de caducidade da concessão; 
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9.2.6. encaminhe, no prazo de 15 (quinze) dias, a revisão tarifária ordinária efetuada em 

2019, caso já realizada, demonstrando a adequação dos valores utilizados para fins de desconto de 
reequilíbrio no que se refere às “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias”; 

9.2.7. encaminhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas em cumprimento aos 

subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 deste acórdão, acompanhadas de cópia dos processos 
administrativos autuados ou outros documentos que se façam uteis para o monitoramento desta 

deliberação; 
9.3. determinar à SeinfraRodoviaAviação que: 
9.3.1. autue processo específico para monitorar este acórdão;  

9.3.2. junte cópia desta decisão ao TC 024.813/2017-6, para que seja analisada a adoção de 
determinação estrutural à ANTT relacionada à otimização de seus processos de análise de revisão 

tarifária; 
9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao representante, ao Ministério Público Federal 

em Mato Grosso, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à  Concessionária Rota do Oeste 

S.A. (CRO). 
 

10. Ata n° 42/2019 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 30/10/2019 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2644-42/19-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de 

Oliveira. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 

ANA ARRAES 
(Assinado Eletronicamente) 

BRUNO DANTAS 

Vice-Presidente, no exercício da Presidência Relator 
 
 

Fui presente: 
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 
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VOTO 
 

Cuidam os autos de representação de autoria do Deputado Federal Nilson Leitão acerca de 
indícios de irregularidades relacionados à gestão do contrato de concessão da BR-163/MT, 
administrada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO). 

2. Como visto no relatório precedente as questões discutidas nos autos versam sobre: 

a) não execução da garantia de fiel cumprimento do contrato, a despeito da inexecução das 

obrigações de investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” previstas no 
Programa de Exploração da Rodovia (PER); 

b) não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão, a despeito 

da sistemática inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” 
(obras paralisadas desde 2016), não coibida por penalidades menos gravosas; e 

c) aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos em “Obras de Ampliação 
de Capacidade e Melhorias”. 

3. Promovidas as oitivas da ANTT e da concessionária, a SeinfraRodoviaAviação formula, 
nesta oportunidade, proposta de expedir determinação à ANTT para que: 

a) execute as garantias de execução do contrato de concessão; 

b) avalie o serviço prestado pela concessionária, inclusive o cumprimento das cláusulas 
contratuais e as normas regulamentares; e 

c) promova o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, em virtude da aplicação de 
desconto de reequilíbrio insuficiente nas revisões tarifárias ordinárias ocorridas em 2017 e 2018. 

4. Feita esta breve introdução, passo a examinar as questões ora colocadas, manifestando, 

desde já, a minha anuência, no essencial, às análises empreendidas pela unidade instrutora, cujos 
fundamentos incorporo às minhas razões de decidir, sem prejuízo de promover ajustes pontuais na 

proposta de encaminhamento. 

II 

5. Inicialmente, trato das questões preliminares e daquelas de aspecto mais geral arguidas 

pelas partes contratuais, sobretudo pela concessionária. 

6. Afasto de plano a arguição de incompetência do TCU para tratar das matérias discutidas 

nestes autos, que supostamente estariam inseridas no âmbito da discricionariedade do gestor. 

7. A matéria examinada diz respeito ao cumprimento de cláusulas de contrato de concessão, 
que envolve a exploração de bens da União associados à prestação de serviço público. Por 

conseguinte, a competência deste Tribunal é atraída por força dos arts. 70 e 71, incisos IV e IX, da 
Constituição Federal.  

8. Nesse sentido, verificando irregularidade no cumprimento das leis que regulamentam a 
exploração da rodovia mediante concessão, incumbe ao TCU o compromisso inarredável de assinar 
prazo para o exato cumprimento das normas violadas. 

9. A despeito das alegações de impactos do cenário macroeconômico em diversos aspectos da 
concessão, tal como no tráfego, nas receitas, no valor dos insumos e na dificuldade para obtenção do 

financiamento, os interessados não lograram êxito em demonstrar as reais repercussões na concessão 
em comento. 
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10. Conforme demonstrado pela SeinfraRodoviaAviação, o tráfego real medido no exercício 
de 2017 foi 18% superior ao estimado no EVTEA, mesmo considerando-se o impacto da isenção de 

cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos, em virtude da vigência da Lei 13.103/2015 (Lei dos 
Caminhoneiros). A própria ANTT registra em sua manifestação que no caso da CRO não se verificou 
problemas quanto à projeção do tráfego (peça 19, p. 4). 

11. A receita bruta auferida pela concessionária nos exercícios de 2017 e 2018 também tem 
sido crescente, a despeito das dificuldades macroeconômicas relatadas. 

12. Com relação ao suposto impacto no preço dos insumos, o contrato dispõe de mecanismo de 
reajustamento anual para abarcar essas repercussões. 

13. Também não foram trazidos quaisquer elementos comprobatórios das alegadas 

dificuldades de obtenção de financiamento pela concessionária. 

14. Além disso, quanto a esse suposto obstáculo, insta enfatizar que tanto o fato de o tráfego 

medido ser superior ao estimado, quanto o argumento apresentado pelo consórcio de que estaria em 
processo de troca de controle acionário, o que viabilizaria a obtenção de recursos necessários para 
realizar os investimentos na concessão, na verdade, contrastam com a tese da dificuldade de obtenção 

de financiamento, a qual sequer restou demonstrada. 

15. Por fim, ainda que essas contradições não existissem, o contrato de concessão é cristalino 
quanto à alocação dos riscos de receita (tráfego), inflacionário (custos dos insumos) e de 

financiamento ao contratado, consoante as seguintes disposições contratuais: 

“21.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 21.2, a concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem 
limitação, pelos seguintes riscos: 
21.1.1 volume de tráfego em desacordo com as projeções da Concessionária ou do Poder 
Concedente, com exceção do disposto: i) na subcláusula 21.2.8, no tocante à não execução ou ao 
atraso nas obras do Dnit previstas no Apêndice D do PER; ii) na subcláusula 22.5; e iii) na 
aplicação do Fator C; (…) 
21.1.7 custos para execução dos serviços  previstos nas frentes de recuperação e manutenção, 
ampliação e manutenção do nível de serviço, conservação e serviços operacionais de todas as obras 
de ampliação de capacidade e melhorias da frente de ampliação e manutenção do nível de serviço. 
(…) 
21.1.9 atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de outros prazos estabelecidos 
entre as Partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos na subcláusula 21.2 
abaixo; (…) 
21.1.13 aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros; 
(…) 
26. Financiamento 
26.1 A Concessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos 

necessários à exploração da Concessão, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com 
todas as obrigações assumidas no Contrato. (…) 
26.3 A Concessionária não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição dos contratos 
de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos para eximir-se, total ou 
parcialmente, das obrigações assumidas no Contrato.” (destaques acrescidos) 

16. Afastadas as alegações de caráter preliminar, passo ao exame das irregularidades 

propriamente ditas. 

III 

17. Trato agora da aplicação de descontos tarifários insuficientes  para o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos 
relacionados às “obras de ampliação de capacidade e melhorias”. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62767703.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 034.032/2017-7 

 

3 
 

18. Conforme descrito no relatório que antecede este voto, levantamento realizado em 
dezembro de 2018 pela SeinfraRodoviaAviação evidenciou que a concessionária tinha entregue apenas 

117,6 km de duplicação de 335,7 km exigíveis até março de 2018, o que perfazia 65% de inexecução à 
época. As obras de duplicação (117,6 km) foram executadas até março de 2016 e, deste então, as 
frentes de ampliação de capacidade e melhorias foram paralisadas. 

19. Para lidar com essa situação, o contrato de concessão possui mecanismo de reequilíbrio 
econômico-financeiro, mediante a aplicação do denominado “desconto de reequilíbrio”. 

20. Trata-se de um redutor da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) utilizado como mecanismo de 
manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados e a sua remuneração. Está associado 
à inexecução das obras e serviços da frente de “Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de 

Serviço” e ao não atendimento dos parâmetros de desempenho previstos na avença, mediante a 
aplicação de um fator redutor (“Fator D”). De acordo com a subcláusula 22.6.4 do contrato, a 

aplicação desse mecanismo deveria se dar de forma imediata e automática. 

21. Sobre a aplicação desse mecanismo, a Secretaria Especial do Programa de Parceria de 
Investimentos assim se manifestou no processo que cuidou da desestatização da Rodovia de Integração 

do Sul (Acórdão 1.174/2018-TCU-Plenário): 

“O mecanismo tem o mérito de ser automático, de aplicação fácil e indiscutível, e inatacável 

no judiciário ou em arbitragens, com parâmetros especificados contratualmente, que não 
abre discussões sobre os valores de desconto nas revisões ordinárias realizadas pela ANTT .  
Tendo sua concepção arrimo no princípio da neutralidade, a prosperar a tese apresentada pela Corte 
de Contas haverá comprometimento da sua automaticidade e efetividade, devido a seu caráter 
sancionatório.” 

22. Oportuno informar que em outro processo de minha relatoria, TC 024.813/2017-6, são 

apurados indícios de inadequações na aplicação do desconto de reequilíbrio em diversas concessões da 
3ª etapa do Procrofe e na BR-116/324/BA (2ª etapa do Procrofe), tais como: (i) aplicação incorreta do 
“Fator D”; (ii) ausência de aplicação do desconto de reequilíbrio para obrigações contratuais da frente 

de recuperação e manutenção nos segmentos que deixaram de ser construídos; e (iii) existência de 
conflito de interesses na avaliação dos parâmetros de desempenho contratual. 

23. No caso ora analisado, a unidade instrutora apurou, preliminarmente (peça 12): 

“16. O percentual do desconto de reequilíbrio previsto no Anexo 5 do contrato para a ‘execução 
das obras de ampliação de capacidade obrigatórias nos prazos estabelecidos’ é de 0,06902% por 
quilômetro (peça 4, p. 65). Desse modo, o confronto entre as obras de duplicação exigíveis (335,7 
km) e aquelas efetivamente entregues (117,6 km) enseja redução tarifária de 15% [(335,7 - 117,6) * 
0,06902 = 15%]. 
17. Parte dessa redução (4,41%) deveria ter sido aplicada às tarifas de pedágio desde setembro de 
2017 [(72,6 + 108,9 - 117,6 km) * 0,06902 = 4,4% ] e o restante (10,6%) a partir de setembro de 
2018 (início da cobrança de pedágio ocorreu em 6/9/2015 e o contrato prevê, em sua subcláusula 
18.3.2, que essa seja a data-base para os reajustes da tarifa). 
18. No entanto, verifica-se da Nota Técnica 166/2017/GEROR/SUINF, que o desconto de 
reequilíbrio devido pela inexecução das obras de duplicação naquele ano (4,4%) não foi aplicado à 
tarifa de pedágio em setembro de 2017 (peça 10, p. 14-16). 
19. Neste ano, conforme Deliberação 828, de 10/10/2018, a ANTT autorizou um reajuste da tarifa 
de pedágio de R$ 0,03737 para R$ 0,03754 (0,45% de aumento). Para chegar a esse percentual, a 
ANTT considerou um desconto de reequilíbrio de 5,68432% (peça 11); ou seja, aquém daquele que 
deveria ter sido aplicado.” 

24. Enfatizo que a ANTT e a Concessionária não refutam a insuficiência do desconto aplicado, 
apenas afirmam que os procedimentos regulamentares previstos foram observados. 
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25. A ANTT assevera que tal insuficiência decorre do tempo necessário para a apuração e 
consolidação do desconto a ser aplicado, em virtude da análise dos parâmetros de desempenho, uma 

vez que esse exame demandaria ao menos 200 dias, o que impossibilita a sua aplicação tempestiva. 

26. A Concessionária alega que os prazos e procedimentos estabelecidos pela ANTT foram 
cumpridos, não havendo que se cogitar de irregularidade na questão. Acrescenta que eventuais 

desequilíbrios econômicos financeiros podem ser compensados em revisões subsequentes, de modo a 
garantir a estabilidade contratual e seu equilíbrio econômico-financeiro. 

27. A CRO discorre sobre o procedimento de apuração, os prazos estabelecidos pela agência 
reguladora e modificações no procedimento de apuração do cumprimento das obrigações contratuais, o 
que teria culminado por não restar tempo hábil para a adequada análise do relatório de monitoração e 

posterior cálculo do “Fator D” a ser aplicado na 2ª revisão ordinária da TBP pela ANTT.  

28. De fato, é necessário reconhecer que a aferição de determinados parâmetros de 

desempenho da prestação do serviço pressupõe o estabelecimento de procedimentos pela agência 
reguladora. Ao que tudo indica, o processo de trabalho estabelecido pela ANTT foi determinante para 
essa ocorrência. 

29. E, em princípio, como defende o Consórcio, no âmbito de um contrato de longo prazo, 
especialmente em suas etapas iniciais, existe a possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual.  

30. Contudo, não se pode desconsiderar a natureza personalíssima do pagamento das tarifas 

pelos usuários que estão utilizando a infraestrutura explorada e os serviços prestados. Embora na 
perspectiva da concessionária e do regulador a obtenção desse equilíbrio possa ser postergada, no 

ponto de vista do usuário a situação é completamente distinta, pois esse já pagou tarifa superior à 
efetivamente devida e, ao menos que ele seja um usuário recorrente da rodovia, inexiste perspectiva de 
recuperação do seu prejuízo. 

31. Em outras palavras, ao contrário do concessionário, o usuário da rodovia não tem um 
contrato de longo prazo com o Poder Concedente que lhe assegure a recomposição de seus prejuízos. 

32. Nesse contexto, incumbe à agência reguladora otimizar os seus processos trabalho a fim de 
dar a resposta adequada aos usuários, à concessionária e ao Poder Concedente. Porém, o que se 
verificou no caso concreto é que as dificuldades de aferição de alguns parâmetros de qualidade da 

rodovia levaram a reboque o aumento tarifário indevido no que diz respeito à não execução das obras 
de ampliação de capacidade e de melhorias, que tem repercussões significativas na tarifa. 

33. Ora, a aferição de obras de duplicação é realizada mediante procedimentos específicos 
previstos no subitem 10.3.1 do contrato. Segundo esse dispositivo, as obras de duplicação são 
consideradas implantadas quando forem abertas ao tráfego. Além disso, pressupõem a comprovação de 

atendimento de determinados parâmetros que só podem ser aferidos com a conclusão das obras, o que 
restava evidente não ter ocorrido. Assim, era sabido pela agência, com muita antecedência, que um 

extenso segmento da rodovia não havia sido duplicado.  

34. Mais grave, na revisão tarifária ordinária realizada em 2018, a agência reguladora não 
utilizou o mecanismo contratual existente justamente para fazer esse tipo de correção, o “Fator C”, o 

que acentuou o problema na perspectiva dos usuários, que continuaram a pagar tarifas que 
reconhecidamente não repercutem o nível de serviço efetivamente oferecido. 

35. Além disso, chama a atenção uma questão suscitada pela unidade instrutora. Conforme 
anotado no relatório antecedente, a Agência alega dificuldades na aplicação do desconto de 
reequilíbrio, cujo exame das informações demandaria ao menos 200 dias. 

36. No entanto, o relatório sublinha que a Agência não incorreu nas mesmas dificuldades na 
aplicação do acréscimo de reequilíbrio (“Fator A”), efetuada em revisão tarifária ocorrida no ano de 
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2016. Esse mecanismo tem a função de incrementar a tarifa básica de pedágio nas situações em que a 
concessionária antecipa a realização de obras previstas no PER. 

37. Tal situação indicaria um tratamento desigual no que diz respeito à aplicação dos dois 
mecanismos de reequilíbrio contratual, o que é inconcebível. 

38. Entendo que a situação aqui examinada conclamaria, em princípio, dois tipos de medidas. 

39. Para as irregularidades pretéritas, necessário expedir determinação para que a Agência 
Reguladora adote as medidas de sua competência para equilibrar o contrato, mediante a aplicação do 

“Fator D” adequado, bem como do “Fator C” que considere o período em que a concessionária 
recebeu valores indevidos em razão da não aplicação do desconto de reequilíbrio nos valores e datas 
devidos. 

40. Embora não tenha identificado no site da Agência a revisão ordinária de 2019 (fonte: 
http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Rota_do_Oeste/CRO__Concessionaria_Rot

a_do_Oeste_S_A__Revisao_e_Reajuste_da_Tarifa_de_Pedagio.htm. Consulta efetuada em 
25/10/2019), as revisões tarifárias ordinárias deste contrato ocorrem no mês de setembro. Diante da 
sua manifestação nos presentes autos e tendo conhecimento desta questão, não posso afastar de pronto 

a possibilidade de a ANTT ter saneado a questão sponte propria. Aliás, essa é a atuação que se 

espera do regulador. 

41. Assim, pugno por acolher a sugestão da SeinfraRodoviaAviação, no sentido de determinar 

que a ANTT promova o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em vista a utilização de 
“Fator D” insuficiente nas revisões tarifárias ocorridas em setembro de 2017 e em setembro de 2018, 

corrigindo os reflexos indevidos mediante a aplicação do “Fator C”, sem prejuízo de a Agência, em 
sede do monitoramento a ser instaurado, demonstrar que ultimou as correções necessárias na 
derradeira revisão tarifária. 

42. Para as revisões tarifárias futuras, reputo que seria necessário expedir determinação para 
que a Agência reformulasse seus processos de trabalho, a fim de que o mecanismo do desconto de 

reequilíbrio funcione da forma como foi concebido. Em outras palavras, de forma imediata e 
automática, como preceitua a subcláusula 22.6.4 do ajuste. Essa medida visaria a evitar que essa 
situação se repetisse nas próximas revisões contratuais. 

43. No entanto, considerando o escopo do presente processo, que versa sobre irregularidades 
noticiadas em uma concessão específica, entendo mais sensato que eventual medida com esse teor seja 

proferida no TC 024.813/2017-6, de maneira mais estrutural, visto que no aludido processo as revisões 
tarifárias estão sendo examinadas de forma mais abrangente, em uma quantidade maior de contratos de 
concessão e que, inclusive, foram perscrutados processos de trabalho da Agência relacionados à 

revisão tarifária e à aplicação do desconto de reequilíbrio. 

44. Por fim, repiso que a Agência e a concessionária reconhecem que eventuais desequilíbrios 

econômico-financeiros verificados ao longo da execução contratual devem ser considerados na 
próxima revisão tarifária, sem prejuízo para quaisquer das partes envolvidas na relação de concessão 
firmada. A ANTT também indicou que promoveria a correção da tarifa, via “Fator C” e editaria 

regulamento com diretrizes para apuração de desconto de reequilíbrio de forma parcial, antes do 
término da concessão (peça 19, p. 6). 

IV 

45. Diante dos argumentos apresentados pela concessionária e pela ANTT, examino em 
conjunto as ocorrências de “não utilização da garantia de execução do contrato” e “não adoção das 

medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão”. 
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46. Segundo a ANTT, essa medida, assim como a declaração de caducidade da concessão, 
constituem as “medidas mais gravosas previstas no contrato de concessão, devendo ser utilizadas 

apenas em última instância administrativa”. 

47. Alega que caso “as referidas medidas fossem aplicadas de maneira imediata, certamente 
haveria risco considerável de ocorrer a descontinuação da prestação do serviço público para o usuário 

da rodovia até que a nova concessão pudesse assumir o trecho, concorrendo para a degradação dos 
elementos da rodovia e interrupção dos serviços de atendimento mecânico e médico”. 

48. A concessionária afirma vir “cumprindo os parâmetros contratuais nas frentes de 
conservação e manutenção, bem como na frente de serviços operacionais, não obstante o cenário de 
crise econômica e dificuldades excepcionais para obtenção de financiamento”. Alega que a execução 

da garantia do contrato poderia comprometer a prestação de serviços essenciais aos usuários. 

49. Registra ter sido notificada de descumprimentos contratuais, por meio do Ofício 

272/2017/SUINF, o qual teria fixado prazo de 90 dias para o completo saneamento das 
inconformidades, sob pena de abertura de processo de caducidade. Registra que, após interlocução 
com a Agência, demonstrou o descabimento da abertura do processo de caducidade, o que teria 

afastado os efeitos do aludido ofício. 

50. Complementa estar em processo de troca de controle acionário que, ao final, viabilizará a 
obtenção de recursos para a realização de investimentos necessários à concessão e que essa medida 

seria complementada com a revisão quinquenal do contrato de concessão, readequando os 
investimentos a fim de viabilizar a concessão. 

51. Afirma que “a concessionária logrou sanar todas as inconformidades apontadas, estando 
eventuais pendências contempladas em proposta de revisão quinquenal sob análise administrativa” e 
que a execução da garantia contratual ou abertura do processo de caducidade são medidas descabidas e 

incoerentes com a política pública do Poder Concedente que decidiu privilegiar a continuidade dos 
serviços prestados aos usuários. 

52. Conclui que a adoção dessas medidas feriria os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, recentemente introduzidos pela Lei 13.655/2018, e que a execução da 
garantia contratual e, pior ainda, a decretação da avença feririam dispositivo legal, podendo os gestores 

públicos serem responsabilizados. 

53. Como visto no relatório antecedente, a unidade instrutora refutou todos esses argumentos, 

concluindo que a ANTT tem o poder-dever de executar as garantias contratuais, de modo a mitigar os 
prejuízos decorrentes de tão relevante inexecução contratual. 

54. Adicionou que, no caso da abertura de processo de decretação de caducidade, este Tribunal 

já decidiu em outra oportunidade que, diante de inadimplemento relevante que possa ensejar a extinção 
do contrato por caducidade, a adoção das medidas prévias a tal declaração pode ser exigida do Poder 

Concedente (Acórdão 738/2017-TCU-Plenário): 

“9.13. com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
que: 
9.13.1. No prazo máximo de 30 dias, levando em conta a inexecução contratual da concessão e as 
demonstrações financeiras da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio S.A. 
(Concer), adote as seguintes providências: 
9.13.1.1. avalie se o serviço está sendo prestado de forma adequada e eficiente (art. 38, § 1º, I, da 
Lei 8.987/1995); 
9.13.1.2. avalie se a concessionária cumpriu todas as cláusulas contratuais ou regulamentares 
concernentes à concessão (art. 38, § 1º, II, da Lei 8.987/1995); 
9.13.1.3. avalie se a concessionária mantém as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para a adequada prestação do serviço concedido, entre as quais a prevista no item 307 do Contrato 
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de Concessão PG-138/95-00, que exige que o capital social subscrito e integralizado da 
concessionária corresponda a 20% do valor total dos investimentos por ela realizados (art. 38, § 1º, 
IV, da Lei 8.987/1995); e 
9.13.1.4. caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, § 1º, I e II, da Lei 8.987/1995, 
convoque a empresa concessionária para apresentar justificativas acerca dessas irregularidades e, 
caso não justificadas, conceda-lhe prazo razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões 
relativas à prestação dos serviços de forma adequada e eficiente, na forma prevista no art. 38, § 3º, 
da Lei 8.987/1995. 
9.13.1.5. caso a Concer, no prazo concedido em conformidade com o item 9.13.1.4, acima, não 
corrija eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços identificadas pela ANTT 
ou se configure a hipótese prevista no art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o 
processo administrativo previsto no art. 38, § 2º, assegurando prévio contraditório e a ampla defesa 
da concessionária, para a eventual declaração de caducidade da concessão;” 

55. Nesse sentido, a SeinfraRodoviaAviação propõe que o Tribunal assine prazo para que a 
Agência execute as garantias contratuais e adote as mencionadas medidas preliminares ao processo 

administrativo de caducidade, de modo análogo ao decidido na aludida deliberação. 

56. Estou de acordo, no essencial, com as conclusões da unidade instrutora, embora entenda 

que o encaminhamento careça de ajustes pontuais, notadamente no que concerne à execução das 
garantias. 

57. Inicialmente, discordo da alegação dos interessados no sentido de buscar equiparar, de 

alguma maneira, a execução de garantia contratual à penalidade de decretação de caducidade. Essa 
última medida é, de fato, a sanção mais gravosa aplicável a uma concessão, uma vez que conduz à 

extinção precoce do vínculo contratual, o que a rigor não é desejável. A garantia de execução, por sua 
vez, não constitui sanção, mas sim medida reparatória por descumprimento contratual. Tal comparação 
é, portanto, incabível. 

58. Um segundo ponto diz respeito ao fato de ser incontroverso o descumprimento contratual 
relativo aos investimentos em “obras de ampliação de capacidade e melhorias”. Em sua defesa a 

concessionária enfatiza estar cumprindo obrigações relacionadas à manutenção e conservação da 
rodovia, mas, de todo modo, não demonstra a conformidade em relação às suas obrigações de 
investimentos originalmente previstos. 

59. Nesse sentido, em que pese atribuir tal situação a conjecturas econômicas e dificuldades de 
obtenção de financiamento, o fato é que a concessionária está em mora com o Poder Concedente e, 

além de sujeitar-se às medidas de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme tratado na 
seção anterior, deve reparar o Poder Concedente pelos prejuízos oriundos da inexecução contratual.  

60. Também não merecem ser acolhidas alegações genéricas de que a execução das garantias 

resultaria na descontinuação da prestação de serviço público aos usuários da rodovia, pois sequer 
foram apresentadas as garantias em vigor. Como bem lembrado pela SeinfraRodoviaAviação, em um 

primeiro momento, caso as garantias tenham sido ofertadas na forma de seguro-garantia ou fiança 
bancária, não há que se falar em repercussão financeira à concessionária. 

61. Também na hipótese da utilização da modalidade caução em dinheiro, ou em títulos da 

dívida pública federal, tais valores já não estariam compreendidos na disponibilidade imediata da 
concessionária, uma vez que estariam custodiados pelo Poder Público.  

62. Ainda sobre esse ponto, o montante da garantia a ser executada teria de ser apurado, o que 
advoga contra o argumento genérico de risco de descontinuidade na prestação do serviço que, diga-se 
de passagem, já ocorre, mediante o descumprimento relevante de suas obrigações, uma vez que a 

adequada prestação de serviço deve ser aferida mediante o total de obrigações acordadas.  

63. Portanto, essas alegações são meras conjecturas, desprovidas de comprovação dos 

impactos a que se sujeitaria a concessionária ou a continuidade do serviço público. 
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64. Situação análoga diz respeito ao suposto sobrestamento do processo de apuração de 
descumprimento contratual iniciado pela ANTT. A concessionária afirma que demonstrou ter afastado 

os efeitos do Ofício 272/2017/SUINF, os quais poderiam resultar na abertura de processo de 
caducidade, mas não faz qualquer prova das conclusões da ANTT, sobretudo acerca do descabimento 
do processo sancionador. 

65. Sobre esse ponto, concordo com as conclusões da unidade instrutora no sentido de 
aparentemente ser descabida a suspensão, indefinidamente, de procedimento de fiscalização em face 

da expectativa de realização de revisão quinquenal do contrato que, diga-se de passagem, até o 
momento não ocorreu. 

66. Existe previsão legal de sobrestamento das medidas destinadas a instaurar, ou a dar 

prosseguimento, a processo de caducidade, bem como de suspensão de obrigações de investimento na 
hipótese de instauração de processo de rescisão amigável da concessão, mediante o instituto da 

relicitação (Lei 13.448/2017). No entanto, para tal devem ser satisfeitas uma serie de condicionantes 
estabelecidas pelo legislador ordinário, como a solicitação por parte do interessado, a renúncia ao 
prazo para correção de eventuais falhas e transgressões e a qualificação do contrato de parceria para 

tal. 

67. Nesse sentido, causa espécie que diante de tal rigor estabelecido pela Lei 13.448/2017, a 
ANTT tenha adotado uma situação extremamente benéfica ao contratado, suspendendo, de próprio 

punho, indefinidamente, o processo de apuração de cumprimento das obrigações e, eventualmente, da 
aplicação de penalidades, inclusive de decretação de caducidade. 

68. Reconheço que no âmbito do Direito Público Econômico existe maior espaço de 
discricionariedade do gestor e do regulador na resolução de controvérsias, por meio da utilização de 
instrumentos do direito consensual, com a finalidade de assegurar o interesse público, buscando, por 

exemplo, dar estabilidade à concessão em prol da continuidade do serviço público. 

69. No entanto, essa flexibilidade não é ilimitada, devendo ser sopesados outros vetores que 

orientam a atuação do Poder Público, tal qual o princípio da razoável duração do processo, o da 
motivação dos atos e o da transparência, apenas para citar alguns. 

70. Assim, repito, parece inimaginável que a apuração de descumprimento contratual de tal 

magnitude possa ter sido interrompida pela mera expectativa de realização de um processo de revisão 
quinquenal que compreenderia substancial modificação no objeto pactuado. Ao menos essa é a 

conclusão que se extrai dos elementos constantes dos autos. 

71. Existem indícios de que a Agência estaria revendo tal posicionamento, conforme noticiado 
na imprensa no mês de abril (fonte: http://www.agenciainfra.com/blog/governo-iniciara-processos-

para-apurar-inadimplencia-de-concessoes-de-rodovias/ consultado em 25/10/2019), mas a ANTT não 
trouxe qualquer manifestação a respeito nestes autos.  

72. Portanto, diante de um quadro generalizado de inexecução contratual, não resta dúvida que 
este Tribunal deve determinar à ANTT a imediata retomada do curso natural do processo de 
fiscalização de descumprimento contratual, o que poderá ensejar a aplicação de penalidades diversas e, 

até mesmo, a decretação de caducidade da concessão. 

73. Reputo ser o mencionado processo de fiscalização o locus apropriado para que a Agência, 

mediante decisões sujeitas ao conhecimento público, utilize-se, se for o caso, de sua discricionariedade 
para a tomada de certas decisões, respeitados os contornos legais e os princípios da motivação e do 
contraditório, inclusive para que elas possam ser acompanhadas pelas instâncias competentes. 

74. Em paralelo, a ANTT também deve adotar as medidas de sua competência para apurar os 
prejuízos decorrentes da inexecução contratual e, se for o caso, executar as garantias de fiel 

cumprimento das obrigações contratuais, também mediante decisão fundamentada. Em diversas outras 
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oportunidades este Tribunal expediu determinação aos órgãos jurisdicionados a fim de que adotassem 
as medidas de apuração de dano e/ou a execução das garantias (v.g. Acórdãos 46/2012, 1.612/2013, 

2.290/2013, 538/2015, 666/2015 e 2.212/2018, do Plenário, e 4.935/2013 e 917/2019, da Primeira 
Câmara).  

75. O que é inadmissível é manter esse quadro de inação, de baixo enforcement regulatório, no 

qual os custos com a manutenção de garantias são repassados aos usuários, servindo tal instrumento, 
na perspectiva da Agência e das companhias seguradoras, tão somente de formalidade contratual. 

76. Abro um parêntese para reconhecer ter pouca esperança na reparação dos prejuízos por 
meio deste instrumento. Sua baixa efetividade já foi discutida por ocasião do Acórdão 1.096/2019-
TCU-Plenário, que cuidou da análise da primeira etapa do processo de desestatização da BR-

364/365/GO/MG, no qual foram expedidas recomendações para modificar esse cenário. 

77. Por coincidência, trago a apreciação nesta mesma sessão o processo TC 012.988/2019-7, 

no qual a SeinfraElétrica abordou aspectos concernentes aos seguros-garantias em empreendimentos 
de linhas de transmissão. No aludido processo, salta aos olhos a informação de que, a despeito de ter 
instaurado 115 procedimentos de execução de garantia, a Aneel não obteve êxito em nenhum deles. 

78. Em decorrência deste cenário adverso, a Aneel promoveu discussões com a 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), com empresas do setor de transmissão de energia e 
com companhias seguradoras, visando a aperfeiçoar estes instrumentos por ocasião das concessões que 

serão objeto do Leilão Aneel 2/2019. 

79. Adiciono que não há que se falar em qualquer ofensa aos arts. 20 e 22 da LINDB, por parte 

desta decisão. Primeiro, porque a atuação do Tribunal fundamenta-se nos arts. 70 e 71, incisos IV e IX, 
da Constituição Federal, e 45 da Lei 8.443/1992; segundo, o poder-dever de a ANTT garantir o fiel 
cumprimento deste contrato e a reparação de eventuais danos deriva de diversos dispositivos legais, a 

exemplo dos arts. 29, incisos I, II e VII, da Lei 8.987/1995, e os arts. 24, inciso V, e 26, inciso VII, da 
Lei 10.233/2001; terceiro, porque, instaurados os procedimentos determinados por este Tribunal, 

incumbirá à Agência considerar as peculiaridades do caso concreto e as exigências da política pública, 
de forma motivada e transparente, sujeita ao escrutínio a que está submetida a atividade administrativa. 

80. Quanto à determinação relacionada à adoção dos valores de duplicação sugeridos pela 

unidade instrutora na revisão tarifária ordinária prevista para o ano de 2019, considero necessário obter 
informações a respeito da aludida revisão junto à Agência, o que faço por meio de determinação. 

Constatada a eventual utilização de “Fator D” insuficiente, a unidade instrutora deverá verificar a 
medida processual mais adequada e submeter proposta a este Relator. 

Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à 

deliberação deste Colegiado. 
 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 30 de outubro de 

2019. 

 
 

Ministro BRUNO DANTAS  
Relator 
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GRUPO II – CLASSE VII – Plenário 

TC 034.032/2017-7 
Natureza: Representação 

Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 
Interessado: Concessionária Rota do Oeste S.A. (19.521.322/0001-
04) 

Representação legal: Leilane Morais Alcântara e outros, 
representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; 

Antônio Henrique Medeiros Coutinho (OAB/DF 34.308) e outros, 
representando Concessionaria Rota do Oeste S.A. 
 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADES VERIFICADOS NA AGÊNCIA 

NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) 
RELACIONADOS À GESTÃO DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA BR-163/MT. NÃO ADOÇÃO DA 

GARANTIA DE EXECUÇÃO, A DESPEITO DA INEXECUÇÃO 
CONTRATUAL. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES 

À DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA CONCESSÃO. 
APLICAÇÃO DE DESCONTOS TARIFÁRIOS 
INSUFICIENTES PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DECORRENTE DA INEXECUÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS. OITIVAS. CONHECIMENTO. 

PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES. 
 
 

RELATÓRIO 

 

Cuidam os autos de representação de autoria do Deputado Federal Nilson Leitão (peça 1) 
acerca de indícios de irregularidades verificados na Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) relacionados à gestão do contrato de concessão da BR-163/MT, administrada pela 
Concessionária Rota do Oeste S.A (CRO). 

2. Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento do processo até o momento, 

resumindo os fundamentos das peças acostadas aos autos, adoto como relatório, com os ajustes 
necessários, a instrução da secretaria responsável pela análise da demanda (peça 39): 

“(...) 

HISTÓRICO 

2. Com o objetivo de averiguar as informações prestadas pelo representante, o Presidente do 
Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, preliminarmente, a realização de levantamento 
(art. 238 do RI/TCU) cujos resultados deveriam ser informados à Presidência deste Tribunal 
(peça 2). 

3. De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER), a CRO dispõe de um prazo de até 
quarenta e oito meses, contado a partir da data da expedição da licença de instalação, para concluir 
a duplicação de 453,6 km: 72,6 km no ano 1; 108,9 km no ano 2; 154,2 km no ano 3 e 117,9 km no 
ano 4 (peça 3, p. 32). 

4. Tendo em vista que os estudos de viabilidade consideraram que a licença de instalação seria 
obtida em doze meses (premissa cumprida com dois dias de atraso, conforme peça 5, p. 11-12), 
constatou-se que o prazo para conclusão das obras (para efeitos de reequilíbrio econômico-
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financeiro) seria de cinco anos a partir do início da concessão, ocorrido em 21/3/2014, consoante 
quadro abaixo: 

 

5. A partir do levantamento realizado pela unidade técnica, em dezembro de 2018, foi possível 
concluir que a CRO tinha entregue apenas 117,6 km de duplicação de 335,7 km exigíveis até março 
de 2018, o que perfazia 65% de inexecução à época (peça 12, p. 4). 

6. Constatou-se, outrossim, que a duplicação em comento (117,6 km) foi atingida em março de 
2016 e que, desde então, a concessionária paralisou as atividades necessárias à consecução das 
metas anuais de duplicação estabelecidas contratualmente, o que caracterizaria um descumprimento 
relevante do contrato de concessão a demandar providências por parte do poder concedente 
voltadas à (peça 12, p. 5): 

i) utilização da garantia de execução do contrato; 

ii) aplicação de penalidades que conduzam à retomada das obras ou à caducidade da concessão; e  

iii) aplicação de descontos tarifários para reequilíbrio automático do contrato de concessão. 

7. Observou-se, também, que tais medidas não foram plenamente adotadas pela ANTT, haja vista 
que a garantia de execução do contrato não foi acionada, as obras não foram retomadas nem a 
caducidade da concessão foi declarada e as tarifas cobradas estavam desequilibradas em desfavor 
dos usuários (peça 12, p. 5). 

8. Diante desse quadro, foram realizadas as oitivas das partes (ANTT e CRO) acerca das 
irregularidades verificadas na gestão do contrato de concessão tendo em vista eventual decisão de 
mérito destinada a exigir da ANTT a adoção de providências para a utilização da garantia de 
execução do contrato, para a abertura de procedimento administrativo com vistas à declaração de 
caducidade da concessão e para a redução da tarifa de pedágio em proporção compatível com o 
nível de inexecução contratual verificado (peça 12, p. 5). 

9. Esta instrução tem por objetivo analisar o conteúdo das manifestações encaminhadas pela ANTT 
(peça 19) e pela CRO (peça 29) e formular proposta de deliberação acerca dos indícios de 
irregularidade tratados nesta representação. 

EXAME TÉCNICO 

10. Optou-se, nesta instrução, por avaliar inicialmente aspectos suscitados acerca da competência 
do Tribunal e alegações de cunho geral que foram trazidos pelas partes para justificar as 
inexecuções ocorridas na concessão da BR-163/MT para, em seguida, abordar especificamente 
cada um dos três tópicos das oitivas (peça 12, p. 5). 

Competência do TCU 

Alegações da CRO 

11. A concessionária suscita que parte majoritária dos questionamentos da unidade técnica dizem 
respeito a matéria inserida dentro do âmbito de discricionariedade do gestor, a respeito do qual a 

Início Término Início Término km %

1 21/03/2015 20/03/2016 23/03/2015 22/03/2016 72,6 16%

2 21/03/2016 20/03/2017 23/03/2016 22/03/2017 108,9 24%

3 21/03/2017 20/03/2018 23/03/2017 22/03/2018 154,2 34%

4 21/03/2018 20/03/2019 23/03/2018 22/03/2019 117,9 26%

Total 453,6 100%

Tabela 1 - Quantitativos e Prazos - Obras de Duplicação (CRO)

Ano
Período (Apuração do fator D) ExtensãoPeríodo (Apuração de inexecuções)
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Agência Reguladora já se posicionou e defende que o Tribunal não é órgão revisor das decisões 
regulatórias. Sugere que as decisões do TCU devem representar nortes para futuras tomadas de 
decisões, mediante recomendações, não lhe cabendo a apreciação do mérito das soluções 
regulatórias adotadas ou não pela agência, especialmente quando não se fala em qualquer tipo de 
ilegalidade a ser corrigida (peça 29, p. 22). 

12. Nesse sentido, afirma que se de um lado é papel constitucional fiscalizar tanto a atuação da 
ANTT quanto o cumprimento dos contratos de concessão, de outro, não há espaço para que se 
determine a desconsideração das análises realizadas pelo gestor e adoção de escolha regulatória 
diversa, especialmente quando essa se encontra devidamente motivada e fundamentada (peça 29, 
p. 23). 

13. Colaciona excertos de jurisprudência e de trechos de decisões pretéritas que destacam que o 
Tribunal não pode substituir o órgão que controla em suas atividades finalísticas 
(Acórdão 556/2005-TCU-Plenário, da Relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues), senão 
exercer controle de segunda ordem sobre a atuação das agências reguladoras (Acórdão 3.068/2012-
TCU-Plenário, da Relatoria do Ministro Valmir Campelo e Acórdão 617/2015-TCU-Plenário, da 
Relatoria do Ministro Vital do Rêgo). 

14. Afirma que quando se trata da competência do TCU, deve-se estabelecer claramente a distinção 
entre o objeto da fiscalização, de espectro amplo, nos termos do art. 70, da CF/88, e produto da 
fiscalização, o qual não admitiria a possibilidade de emitir qualquer ato de comando; desse modo, 
‘em casos que não sejam atinentes à gestão financeira em sentido mais amplo, devem confluir em 
manifestações de outra ordem, tendo como resultado a edição de decisões contendo recomendações 
para aprimoramento da atuação da entidade’ (peça 29, p. 27). 

15. Acrescenta que, em situações limítrofes, vê-se que o TCU, mesmo percebendo ilegalidades (o 
que não estaria ocorrendo nestes autos), já decidiu por não expedir uma determinação, uma ordem, 
mas sim uma recomendação, assegurando e respeitando a autonomia e a independência funcional 
da Agência Reguladora, no pleno exercício de suas funções constitucionais e legais, a exemplo do 
que teria ocorrido no Acórdãos-TCU-715/2008-Plenário e 2927/2011-Plenário (peça 29, p. 28-29). 

Análise 

16. Com o intuito de esclarecer as atribuições desta Corte nas fiscalizações de conformidades e 
operacionais, bem como sua competência em relação à emissão de recomendações e 
determinações, no âmbito das agências reguladoras, transcreve-se a seguir excerto do Trabalho de 
Conclusão de Curso de Pós-graduação em Controle Externo, do Auditor Federal de Controle 
Externo Mauro Ferreira do Sacramento, ‘O caso do reajuste das tarifas de energia: atuação da 
ANEEL e do TCU’. As considerações feitas em relação à ANEEL são analogamente válidas em 
relação à ANTT. 

‘Consoante a Constituição Federal de 1988 e a legislação pertinente, compete à ANEEL a 
atribuição legal, por delegação do poder concedente, de outorgar, firmar contratos de concessão e 
fiscalizar a respectiva execução bem como a discricionariedade técnica de regular a prestação dos 
serviços públicos de distribuição de energia elétrica; e ao TCU, por sua vez, cabe a missão 
constitucional de verificar a conformidade dos atos e procedimentos administrativos bem como de 
avaliar o desempenho operacional da atividade finalística dos órgãos e entidades da Administração 
Pública federal e dos gestores de recursos federais e, por isso, sempre que necessário, atuar de 
forma suplementar no acompanhamento da execução dos contratos de concessão. 

Não há conflito de competências porque essa atuação suplementar pode ser compreendida como 
um controle de segunda ordem sobre os atos regulatórios e contratos de concessão, cujos limites 
consistem nos critérios legais e na discricionariedade técnica dos entes reguladores. Assim, por um 
lado, cabe ao órgão de controle externo recomendar a adoção das medidas que entender pertinentes 
caso verifique oportunidades de melhoria na forma de atuação dos entes reguladores, em atenção à 
discricionariedade técnica e à independência decisória desses. Mas, por outro lado, compete ao 

TCU determinar às agências reguladoras a adoção de medidas saneadoras para o exato 

cumprimento da lei ou do regulamento caso verifique atos ou contratos em afronta a critérios 
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legais ou regulamentares . 

[…] 

A competência legal do TCU para fiscalizar atos e contratos administrativos está estabelecida nos 
arts. 41 usque 47 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União). A verificação 

de ilegalidade pode ensejar a sustação do ato ou contrato  (respectivamente, inciso I do § 1° e § 
3°, todos do art. 45 da referida lei), bem como a aplicação de multa ao responsável (inciso III do § 
1° do art. 45 da lei).’ (grifos não se encontram no original) 

17. Nessa linha, o Acórdão-TCU-1704/2018-Plenário enuncia que ‘é possível a expedição de 
determinação pelo TCU para a correção de ato normativo elaborado por agência reguladora quando 
verificada ineficácia nas ações de regulação ou omissão no tratamento concedido à matéria sob sua 
tutela, sem que isso caracterize intromissão na autonomia funcional da agência, uma vez que é 
dever do Tribunal verificar se as agências estão a cumprir adequadamente os seus objetivos 
institucionais, entre os quais o de fiscalizar e regular as atividades sob sua esfera de competência’.  

18. Alegações atinentes à invasão do espaço de discricionariedade do regulador e do poder 
concedente também foram recentemente suscitadas nos estudos para concessão da Rodovia de 
Integração do Sul (RIS) e rejeitadas por este Tribunal (Acórdão-TCU-1174/2018-Plenário). O 
Exmo. Ministro Relator Bruno Dantas relembrou, em seu Voto, que a emissão de determinações é 
compatível com a atuação do Tribunal, mesmo quando se trata da análise de novos processos de 
desestatização: 

‘37. Também não verifico o alargamento do escopo do exame de uma fiscalização dessa natureza 
ou a invasão do espaço de discricionariedade do regulador e do Poder Concedente. Enquanto a IN-
TCU 46/2004 determina o conjunto de documentos a serem remetidos ao Tribunal in casu, cabe à 
secretaria especializada definir o escopo de análise. O trabalho foi conduzido do mesmo modo 
como aqueles correspondentes ao acompanhamento dos processos concessórios das rodovias BR- 
476/153/282/480/PR/SC e BR 364/MG/GO, dos quais resultaram os Acórdãos 283/2016-TCU-
Plenário e 943/2016-TCU-Plenário, respectivamente. No primeiro, foram feitas 42 determinações e 
13 recomendações, enquanto que no segundo, 40 determinações e 15 recomendações. Portanto, o 
presente acompanhamento cumpre o seu objetivo de identificar riscos e propor melhorias, visando 
tão somente aperfeiçoar o processo regulatório. 

38. Quanto ao teor das propostas de determinações, elas foram feitas de modo aberto, com vistas a 
mitigar os riscos identificados, evitando-se a fixação de soluções predeterminadas, procurando 
justamente preservar o espaço de discricionariedade do regulador/formulador na proposição de 
medidas que entender adequadas ao tratamento das impropriedades, o que inclusive ocorreu na fase 
subsequente, por iniciativa da própria ANTT.’ 

19. No caso concreto, os elementos trazidos pela representação indicam a existência de 
irregularidades no cumprimento do contrato e não de meras oportunidades de melhorias na atuação 
da agência. A eventual falha na atuação da agência no sentido de não fazer cumprir às cláusulas e 
condições avençadas nos contratos de concessão caracteriza afronta à legislação (Lei 10.233/2001, 
art. 24, inciso VIII), in verbis: 

‘Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: 

(…) 

VIII - fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo e fazendo 
cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu 
descumprimento;’ 

20. Assim, para o objeto do presente processo - indícios de irregularidades caracterizados pelo não 
cumprimento do contrato de concessão e potencial atuação ilegal da ANTT - o TCU possui 
competência para exercer o controle de conformidade, inclusive podendo determinar, se for o caso, 
à ANTT a adoção de medidas necessárias para o exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 
inciso IX da Constituição Federal. 
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Aspectos gerais 

Alegações da ANTT 

21. A ANTT esclarece que a concessão da BR-163/MT faz parte da etapa mais recente de 
concessões federais (3ª Etapa), cujo modelo privilegiava a execução de vultosas obras de 
duplicação e outras melhorias nos primeiros cinco anos de contrato, independentemente do nível de 
serviço verificado, refletindo política de caráter indutor e desenvolvimentista (peça 19, p. 3). 

22. De acordo com a Agência, na época das licitações da 3ª etapa, a política de financiamento 
contava com taxas de juros subsidiadas com base na oferta de crédito por bancos públicos 
(BNDES, Caixa e Banco do Brasil), o que teria repercutido nas propostas de tarifa no leilão do 
trecho em questão, mas sem que viesse a ocorrer de fato (peça 19, p. 3). 

23. Menciona a recessão ocorrida após a assunção do contrato e relata que ‘a queda na atividade 
econômica teria impactado as concessões com a redução do tráfego e suas projeções em relação aos 
estudos de viabilidade que pautaram os processos licitatórios, refletindo fortemente na queda das 
receitas provenientes da cobrança de pedágio e da capacidade de obter financiamento subsidiado 
por meio dos bancos públicos’. No caso da CRO, ‘apesar de não ter havido problemas quanto à 
projeção de tráfego, a Concessionária alega como principal motivo a dificuldade do financiamento 
para implementação das obras (peça 19, p. 4). 

24. Diante desse cenário, ratificado pela ANTT por meio do Ofício Circular DG 
001/2018/DG/ANTT, de 18/9/2018, teria sido observada relevante queda no desempenho das 
concessões federais, sobretudo em relação às obras de grande vulto de responsabilidade das 
concessionárias; no caso da CRO existia a previsão de duplicação de 453,6 km até março de 2019, 
dos quais 116,7 km foram liberados ao tráfego até o momento (26%), estando as obras de 
duplicação paralisadas desde o ano de 2016 (peça 19, p. 4). 

25. Segundo a ANTT, a concessionária estaria buscando cumprir os parâmetros contratuais 
previstos nas frentes de conservação e manutenção, bem como na frente de serviços operacionais, 
especialmente quanto ao atendimento médico e mecânico na rodovia, serviço de grande valia para 
o usuário (peça 19, p. 4). 

26. A ser considerado o aspecto da continuidade da prestação do serviço público, afirma que 
‘percebeu-se nos últimos dois anos ser de interesse do poder legislativo e do poder executivo que as 
concessões de rodovias federais fossem contempladas com medidas que permitissem a devolução 
da rodovia de forma amigável (Lei 13.448/2017, de 5/6/2017) ou a manutenção dos contratos de 
concessão mediante a reprogramação dos investimentos e readequação do contrato, conforme 
preconizado pela Medida Provisória 800/17’ (peça 19, p. 4). 

27. Esclarece que a MP 800/2017, a qual previa que investimentos fossem entregues em até 
quatorze anos a partir da assinatura do contrato original, por ter perdido sua validade, não pôde ser 
aplicada pela ANTT; e que a Lei 13.448/2017, que estabelece diretrizes para a relicitação dos 
contratos de parceria, ainda não foi regulamentada pelo governo, ou seja, as duas alternativas à 
caducidade dos contratos em andamento não poderiam ser aplicadas pela Agência (peça 19, p. 4). 

28. Diante disso, a ANTT teria indicado, no ano de 2018, a alternativa de revisão quinquenal e 
extraordinária a fim de repactuar os contratos de concessão impactados pela crise econômica, 
conforme termos exarados no Ofício Circular DG 001/2018/DG/ANTT, de 18/9/2018, de sorte que 
a equipe técnica da SUINF estaria analisando proposta de readequação (revisão quinquenal) 
apresentada pela CRO, análise esta que estaria se baseando essencialmente nos parâmetros 
apresentados no texto motivador desse tipo de revisão encaminhado para a Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara dos Deputados, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da 
União (peça 19, p. 5). 

29. Conclui que tanto a ANTT como o governo federal têm utilizado de todas as instâncias 
possíveis para viabilizar o programa de concessão do governo federal, priorizando a continuidade 
da prestação do serviço público, e buscando de alguma forma garantir que os referidos contratos 
possam entregar, mesmo com postergações, os investimentos de grande vulto previstos 
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originalmente (peça 19, p. 5). 

Alegações da CRO 

30. A concessionária destaca que as licitações da 3ª rodada do Programa de Concessões de 
Rodovias Federais (Procrofe) ocorreram em um cenário econômico extremamente favorável (taxa 
de juros baixa, com tendência de queda e previsões otimistas de futuro), para o qual o Estado 
estabeleceu modelo diverso dos anteriores, que previa a duplicação de grandes extensões, 
independentemente do nível de serviço e concentrando os pesados investimentos necessários à 
execução de duplicação nos primeiros anos de concessão, como ‘forma de precipitar à população 
os benefícios que poderiam ter sido diluídos ao longo das décadas de concessão’ (peça  29, p. 5). 

31. Segundo a empresa, para que tal modelo se tornasse viável e atrativo e, ainda assim, fosse 
preservado o princípio da modicidade tarifária, o BNDES, conjuntamente com o Banco do Brasil e 
a Caixa Econômica Federal, emitiu uma carta de apoio ao Programa de Investimento em Logística 
(PIL) do Governo Federal, tornando públicas as condições que seriam oferecidas por eles nos 
financiamentos dos projetos, assumindo o compromisso de financiamento em condições 
excepcionalmente favoráveis ao investidor privado (peça 29, p. 5). 

32. A estratégia adotada pelo Governo à época teria surtido efeito, de maneira que o anúncio 
ostensivo do suporte financeiro do BNDES aos projetos ensejou licitações amplamente 
competitivas, que viabilizaram grandes deságios nos certames em função do momento econômico 
vivido e, em especial, pelas condições de financiamento amplamente divulgadas para aumentar a 
atratividade dos projetos. Acrescenta que o financiamento era tão atrativo que inviabilizou até 
mesmo a atuação de outras instituições financeiras, que jamais seriam capazes de oferecer crédito 
em condições semelhantes às que seriam concedidas pelo BNDES (peça 29, p. 5-6). 

33. Logo após firmado o contrato, no entanto, teria ocorrido uma rápida degradação do cenário 
favorável e uma mudança completa das condições de financiamento do projeto. Apresenta dados do 
PIB (0,5% em 2014; - 3,8% em 2015; - 3,6% em 2016) e conclui que ‘a mudança inequívoca do 
cenário macroeconômico nacional trouxe graves repercussões na execução dos contratos firmados, 
com impacto na financiabilidade dos projetos, aumento dos custos das concessionárias, redução das 
receitas com a diminuição do tráfego e o aumento no valor de insumos essenciais para a execução 
das obrigações contratuais’ (peça 29, p. 6). 

34. Tais condições teriam sido reconhecidas pelo Governo, ocasionando a edição da MP 800/2017, 
que em sua exposição de motivos explicitaria o reconhecimento público dos impactos 
extraordinários da crise econômica que assolou o país (peça 29, p. 6-8). 

35. Tendo em vista o iminente risco de paralisação dos serviços essenciais aos usuários, o Governo 
teria se voltado ao desenvolvimento de soluções para contornar as graves consequências derivadas 
da crise econômica brasileira, a primeira delas seria a Lei 13.448/2017, conhecida como Lei de 
Relicitação, a qual dependia de regulamentação para que pudesse concretizar as soluções 
delineadas pelo instituto da devolução amigável, regulamentação essa que não ocorreu (peça 29, 
p. 8). 

36. Aponta que a MP 800/2017, que previa o reescalonamento dos investimentos em duplicação 
com o objetivo de evitar a descontinuidade dos serviços de infraestrutura rodoviária, caducou sem 
produzir efeitos práticos sobre as concessões rodoviárias (peça 29, p. 8). 

37. Assim, diante da persistência do problema e da ineficácia das soluções postas até então, 
inúmeros debates foram suscitados, com destaque para audiência pública na Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara dos Deputados, em 14/8/2018, no qual a ANTT teria indicado as revisões 
quinquenais como meio ideal de revisão dos contratos da 3ª etapa para sua adequação à atual 
conjuntura do País (peça 29, p. 8). 

38. Naquela oportunidade teriam sido comparados os cenários de declaração de caducidade, 
relicitação e adequação contratual por meio de revisão quinquenal, chegando-se à conclusão de que 
a repactuação é o melhor caminho para atender ao interesse público, frente às consequências 
nocivas para usuários e cofres públicos das outras alternativas - caducidade e relicitação (peça 29, 
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p. 8-9). 

39. Tais conclusões teriam sido formalizadas no Ofício Circular 001/2018/DG/ANTT que deu 
publicidade ao documento intitulado ‘Diagnósticos e Alternativas Frente à Queda de Desempenho 
das Concessões Rodoviárias Federais’ (peça 29, p. 9). 

40. Esse diagnóstico reforçaria a percepção de que as concessionárias, em especial da 3ª etapa, 
foram severamente afetadas pelos efeitos da crise econômica que abalou o país entre 2015 e 2016, 
recessão imprevisível para as concessões da 2ª e 3ª etapas; e explicitaria como a modelagem de 
cada etapa do Procrofe, incluindo a definição de obras obrigatórias, estruturação econômico-
financeira, matriz de riscos, taxa interna de retorno e a própria viabilidade da concessão, além de 
incorporar experiências e aprendizados da etapa anterior, está intimamente relacionada ao cenário 
macroeconômico da época de sua concepção (peça 29, p. 9). 

41. Na apresentação dos impactos da crise sobre as concessões rodoviárias, teria se verificado, em 
relação à 3ª etapa, que a combinação de queda do tráfego com o enrijecimento das condições de 
financiamento, resultou numa paralisação quase total das obras de grande vulto, agravada pelo 
acúmulo de multas por inexecuções e aplicação dos devidos descontos tarifários, levando a uma 
situação de insolvência generalizada e iminente, o que teria levado a ANTT a descrever uma 
tendência de formação de um círculo vicioso de debilitação da capacidade de execução das 
concessões (peça 29, p. 9). 

42. A ANTT, ao cotejar as três alternativas - caducidade, relicitação e revisão contratual - teria 
concluído que a última opção seria a que melhor atende ao interesse público tendo em vista os 
menores impactos em termos de prazo, a não geração de despesas extras para o orçamento público, 
a inexistência de descontinuidade na prestação do serviço, a manutenção de tarifas baixas, a 
previsão de obras de duplicação obrigatórias e a baixa oneração da capacidade administrativa dos 
órgãos que estruturam as concessões (peça 29, p. 10). 

43. Segundo a empresa, a Agência teria avaliado que a alternativa de decretação de caducidade 
como uma solução com prazos e custos elevados, por diversas razões: prazo total estimado de 4 a 5 
anos desde o início do processo até a assunção da rodovia por uma nova concessionária; prejudicial 
aos usuários devido à interrupção na prestação do serviço; provocaria o endividamento da União 
em razão da obrigação de indenização dos investimentos realizados em bens reversíveis não 
amortizados; exigiria a realocação de recursos de outras áreas da política pública, em razão do teto 
dos gastos; provocaria o comprometimento de todo o programa de novas concessões em razão da 
sobrecarga da capacidade administrativa da ANTT e de outros órgãos de governo na estruturação 
de novas outorgas (peça 29, p. 11). 

44. Conclui que a ANTT, atenta à execução dos contratos sob sua tutela de fiscalização, já iniciou a 
busca por soluções adequadas à 3ª etapa de concessões rodoviárias, tendo, a partir de estudos 
estatísticos e análises comparativas, descartado, a priori, a opção pela decretação de caducidade 
(peça 29, p. 12). 

Análise 

45. Nota-se que as partes, por um lado, apresentam os desafios impostos pela contratação 
(duplicação no prazo de cinco anos) e, por outro, as adversidades do cenário macroeconômico que 
se seguiu à contratação, correlacionando possíveis impactos desse cenário na concessão da BR-
163/MT, tais como: i) diminuição de tráfego / redução de receitas; ii) aumento do valor de 
insumos; e iii) dificuldades para obtenção de financiamento. 

46. Primeiramente, é importante recobrar que os riscos associados ao volume de tráfego (‘i’), ao 
custo das obras (‘ii’) e à obtenção de financiamento (‘iii’) foram integralmente assumidos pelo 
particular quando da celebração do contrato, de modo que tais alegações não eximem a CRO de 
cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações originalmente assumidas (peça 4, p. 43-
44, 51-52): 

‘21.1 Com exceção das hipóteses da subclausula 21.2, a concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem 
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limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.1 volume de tráfego em desacordo com as projeções da Concessionária ou do Poder 
Concedente, com exceção do disposto: i) na subcláusula 21.2.8, no tocante à não execução ou ao 
atraso nas obras do Dnit previstas no Apêndice D do PER; ii) na subcláusula 22.5; e iii) na 
aplicação do Fator C; (…) 

21.1.7 custos para execução dos serviços  previstos nas frentes de recuperação e manutenção, 
ampliação e manutenção do nível de serviço, conservação e serviços operacionais de todas as obras 
de ampliação de capacidade e melhorias da frente de ampliação e manutenção do nível de serviço. 
(…) 

21.1.9 atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de outros prazos estabelecidos 
entre as Partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos na subcláusula 21.2 
abaixo; (…) 

21.1.13 aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros; 

(…) 

26. Financiamento 

26.1 A Concessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos 

necessários à exploração da Concessão, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com 
todas as obrigações assumidas no Contrato. (…) 

26.3 A Concessionária não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição dos contratos 
de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos para eximir-se, total ou 
parcialmente, das obrigações assumidas no Contrato.’ (destaques acrescidos) 

47. A empresa, inclusive, declarou ter conhecimento desses riscos, os quais foram considerados na 
formulação de sua proposta (peça 4, p. 46-47): 

‘21.3 A Concessionária declara: 

(i) ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos  por ela assumidos no Contrato; e 

(ii) ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua Proposta.’ (destaques 
acrescidos) 

48. Em decisão recente, em processo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal 
(MPF) em face da Concebra (empresa responsável pela concessão da BR-
060/153/262/DF/GO/MG, a qual padece de inexecuções similares) e da ANTT, objetivando, em 
sede de liminar, dentre outras medidas, que fosse determinado à Agência que se abstivesse de 
qualquer prorrogação dos prazos do cronograma de execução das obras de duplicação e melhorias 
daquela concessão, a justiça federal rechaçou peremptoriamente as justificativas acerca de 
dificuldades da empresa para obtenção de financiamentos (peça 30, p. 3): 

‘(…) a inexecução contratual se constitui fato notório, o que é corroborado pelos números trazidos 
pelo MPF apontando que foram efetivados apenas 111,2 dos 647,8 quilômetros de duplicação 
previstos, correspondendo a apenas 17,16% do total de investimento assumido. 

Ao seu turno, a concessionária limita-se a justificar o atraso pelas dificuldades para obtenção 

de financiamento para retomada de investimentos, bem como na própria atuação da ANTT, que 
resultaram na aplicação de consecutivos e acumulados descontos de reequilíbrio econômico. 

Neste particular, observo que o contrato de concessão atribui exclusivamente à Concebra a 

responsabilidade pela obtenção de financiamentos  (item 26.1 - ID 25918601), não sendo 

razoável admitir o atraso perpetrado com base neste fundamento  e, tampouco, com base na 
redução tarifária que, inclusive é, consequência dos amplos índices de inexecução.’ (destaques 
acrescidos) 

49. A despeito da improcedência das justificativas apresentadas em face do contrato celebrado, 
alguns comentários adicionais são oportunos para demonstrar que os argumentos apresentados, 
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além de não admissíveis para justificar os atrasos perpetrados, sequer refletem a realidade, no caso 
concreto da concessão da BR-163/MT. 

50. Nesse sentido, os balanços contábeis da concessionária, disponibilizados no sítio eletrônico da 
empresa (www.rotadooeste.com.br), aba investidores, revelam que apesar das dificuldades 
macroeconômicas mencionadas nas manifestações, a receita bruta de serviços obtida em 2018 
(R$ 436,7 mi) foi 7,8% maior do que aquela auferida em 2017 (R$ 405,1 mi) e que, por sua vez, foi 
6,3% maior do que aquela obtida em 2016 (R$ 381,0 mi), conforme Tabela 2: 

 

51. Em termos de tráfego, dados fornecidos pela ANTT (constantes da peça 3 do TC 005.815/2019-
3 e reproduzidos à peça 36 deste processo) também indicam que o volume de eixos equivalentes 
que trafegam pela BR-163/MT aumentou 3,1% no último ano apurado (2017/2018) em relação ao 
período anterior (2016/2017), conforme demonstrado na Tabela 3: 

 

52. Esses volumes aferidos de tráfego podem ser comparados com aqueles previstos nos estudos de 
viabilidade que precederam o leilão para a concessão da BR-163/MT, desde que sejam ajustados de 
maneira a considerar o efeito da Lei 13.103/2015, a qual dispõe: 

‘Art. 17 em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios 
ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos.’ 

53. Para que isso fosse viável, a ANTT informou o percentual de eixos suspensos registrados em 
cada uma das praças de pedágio da BR-163/MT ao longo dos períodos indicados na tabela anterior 
(peça 36, p. 5), consoante Tabela 4: 

130.038 381.019 405.105 436.666

6,3% 7,8%

Fonte: Demonstrações  contábeis  da CRO

(1) Início da cobrança de pedágio: 6/9/2015.

2015(1) 2016 2017

Tabela 2 - Receita bruta de serviços na BR-163/MT - em milhares de R$

2018

Praça 2015/2016(1) 2016/2017(2) 2017/2018(3)

P1 2.963.711 4.740.824 4.236.197

P2 8.073.304 13.198.513 13.681.610

P3 7.125.854 11.762.729 12.024.599

P4 8.085.970 13.589.974 13.891.069

P5 6.125.583 10.042.820 10.272.155

P6 5.456.355 10.292.582 10.854.284

P7 5.037.306 8.096.263 8.666.944

P8 4.466.054 7.171.482 7.625.761

P9 2.781.342 5.153.665 5.400.664

Total 50.115.478 84.048.852 86.653.282

3,1%

Elaboração própria. Fonte: ANTT (peça 3, do TC 005.815/2019-3)

(1) Período: 6/9/2015 a 20/3/2016

(2) Período: 21/3/2016 a 20/3/2017

(3) Período: 21/3/2017 a 20/3/2018

Tabela 3 - Tráfego Real (nº eixos equivalentes) 
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54. Fazendo-se esse ajuste no tráfego real informado pela ANTT e comparando-o com os dados dos 
estudos de viabilidade que precederam a concessão (peça 36, p. 6), fornecidos em termos de 
volume diário médio anual equivalente, verifica-se que o tráfego real supera aquele estimado por 
ocasião dos estudos de viabilidade em mais de 18% (a praça P6 não foi considerada porque teve 
sua posição alterada no primeiro termo aditivo ao contrato de concessão, que consta da peça 37), 
conforme demonstrado na Tabela 5: 

 

 

55. Esses números se alinham à informação da ANTT que indica ‘não ter havido problemas quanto 
à projeção de tráfego’ (peça 19, p. 4), o que permite concluir que a crise econômica não teve 
repercussão significativa no contrato de concessão da BR-163/MT em termos de geração de receita. 

56. Logo, as dificuldades da CRO para a obtenção de financiamento (risco exclusivo do particular) 
tampouco podem ser atribuídas à crise econômica que, como visto, pouco impactou na geração de 
caixa do negócio, que poderia ser dada em garantia dos financiamentos eventualmente contratados 
(peça 4, p. 52): 

26.4 A Concessionária, desde que autorizada pela ANTT, poderá dar em garantia dos 

Praça 2015/2016 2016/2017 2017/2018

P1 7,20% 6,87% 6,25%

P2 9,73% 9,47% 9,50%

P3 11,27% 9,81% 9,59%

P4 9,34% 9,65% 9,51%

P5 10,81% 11,15% 11,27%

P6 12,60% 10,62% 10,60%

P7 11,81% 10,60% 10,76%

P8 10,86% 10,32% 10,08%

P9 9,20% 9,24% 9,25%

Elaboração própria. Fonte: ANTT (peça 3, do TC 005.815/2019-3)

Tabela 4 - Percentual de eixos suspensos

2016 2016/2017 2017 2016/2017

EVTEA(1) Real Ajustado(2) EVTEA(3) Real Ajustado(2) 2016 (A) 2017 (B)

P1 6.653.950 5.090.544 6.831.340 4.518.610 18.230 18.716

P2 11.453.335 14.579.159 11.749.350 15.117.801 31.379 32.190

P3 9.875.075 13.042.166 10.155.030 13.300.077 27.055 27.822

P4 11.274.485 15.041.477 11.597.145 15.350.943 30.889 31.773

P5 8.654.515 11.303.118 8.924.250 11.576.868 23.711 24.450

P6(5) 9.954.280 11.515.532 10.307.965 12.141.257 27.272 28.241

P7 8.057.375 9.056.222 8.372.735 9.711.949 22.075 22.939

P8 7.722.670 7.996.746 8.054.820 8.480.606 21.158 22.068

P9 5.154.895 5.678.344 5.358.200 5.951.145 14.123 14.680

Total 78.800.580 93.303.308 81.350.835 96.149.257

Total (exc. P6) 68.846.300 81.787.776 71.042.870 84.008.000

18,8% 18,2%

(1) (A) * 365

(2) Tráfego real (Tabela 3) / (1 - percentual de eixos suspensos da Tabela 4)

(3) (B) * 365

(4) Volume diário médio anual equivalente

(5) Praça de pedágio P6 foi objeto de realocação

Tabela 5 - Tráfego Anual Real Ajustado (nº eixos equivalentes) 

Praça
EVTEA - VDMA-equivalente(4)
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financiamentos contratados nos termos desta cláusula, os direitos emergentes da Concessão, tais 
como as receitas de exploração do Sistema Rodoviário, desde que não comprometa a 
operacionalização e a continuidade da execução das obras e dos serviços objeto da Concessão. 

57. Por outro lado, fatores não relacionados à crise econômica podem ter influenciado 
negativamente no financiamento do empreendimento. O acesso a crédito por parte da Odebrecht 
Rodovias, empresa que detém a concessão da BR-163/MT, pode ter sofrido maiores restrições das 
instituições financeiras depois que vieram à tona os escândalos de corrupção investigados no 
âmbito da Operação Lava Jato e que envolveram o conglomerado empresarial do qual a 
concessionária faz parte. 

58. O BNDES, por exemplo, chegou a suspender o financiamento a empresas envolvidas na 
Operação, conforme noticiado em outubro de 2016 (peça 31). Recentemente, a imprensa noticiou 
que o grupo Odebrecht busca saída para uma dívida de R$ 80 bilhões, a qual poderia levar à 
recuperação extrajudicial ou judicial de algumas das empresas do grupo (peça 38). 

59. Ou seja, além de não ser risco do poder concedente, as dificuldades para obtenção de 
financiamento por parte da CRO não estão relacionadas à inviabilidade do negócio em razão da 
retração econômica, mas podem estar associadas a práticas inadequadas do grupo empresarial 
detentor da concessão que ensejaram restrições por parte das instituições financeiras.  

60. Insta fazer um aparte para enfatizar que a ANTT confirmou, em sua manifestação, os 
apontamentos da instrução inicial, ao indicar que a concessionária duplicou apenas 116,7 km de um 
total de 453,6 km, o que perfaz 74% de inexecução, e atesta que os serviços estão paralisados desde 
2016 (peça 19, p. 4). 

61. Ora se as obras de duplicação se encontram paralisadas desde 2016, uma descontinuidade 
parcial na prestação do serviço público já vem ocorrendo por três anos e sem que qualquer 
providência objetiva tenha sido tomada por parte da ANTT para que as obras sejam retomadas ou 
para que a empresa que deu causa à descontinuidade na prestação do serviço público seja 
penalizada. 

62. Afinal de contas, o contrato de concessão não foi celebrado apenas para que a empresa 
providenciasse a conservação da rodovia e a prestação de atendimento médico e mecânico aos 
usuários; ou seja, a permanência da CRO à frente da concessão da BR-163/MT não representa, 
necessariamente, a continuidade da prestação do serviço público. 

63. Na sequência, as partes fazem menção à medida provisória (MP) 800/2017 e à Lei 13.448/2017 
e indicam que a primeira perdeu a sua validade sem que fosse votada pelo parlamento e que a 
segunda, apesar de vigente, carece de regulamentação para que seja plenamente válida.  

64. Com relação à MP 800/2017, nota-se que buscou conceder um prazo máximo de quatorze anos 
para a reprogramação do cronograma de investimentos originalmente assumido pelos contratos de 
concessão da terceira etapa, os quais previam que a duplicação ocorresse no prazo de cinco anos.  

65. Em se tratando de uma medida provisória que perdeu sua validade, não há como acatar 
qualquer justificativa para as inexecuções com base na MP 800/2017, de maneira que os prazos 
exigíveis são aqueles previstos originalmente em contrato. 

66. A Lei 13.448/2017 estabeleceu a possibilidade de relicitação dos contratos de concessão a qual 
é definida como um ‘procedimento que compreende a extinção amigável do contrato de parceria e 
a celebração de novo ajuste negocial para o empreendimento, em novas condições contratuais e 
com novos contratados, mediante licitação promovida para esse fim’ (art. 4º, inc. III). 

67. Tem-se, portanto, mais um procedimento de extinção contratual, além daqueles previstos no 
art. 35 da Lei 8.987/1995, o qual foi concebido para situações de inadimplemento contratual por 
parte da concessionária, como se verifica do art. 13, da Lei 13.448/2017: 

‘Art. 13 Com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços, o órgão ou a 
entidade competente poderá realizar, observadas as condições fixadas nesta Lei, a relicitação do 
objeto dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário cujas 
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disposições contratuais não estejam sendo atendidas ou cujos contratados demonstrem 
incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas originalmente.’ 

68. Nesse sentido, trata-se primordialmente de uma alternativa à instauração ou à continuidade de 
processo de caducidade da concessão, como se observa de outros dispositivos da Lei 13.448/2017: 

‘Art. 14 A relicitação de que trata o art. 13 desta Lei ocorrerá por meio de acordo entre as partes, 
nos termos e prazos definidos em ato do Poder Executivo. 

(…) 

§ 2º Sem prejuízo de outros requisitos definidos em ato do Poder Executivo a instauração do 
processo de relicitação é condicionada à apresentação pelo contratado: 

(…) 

II - da renúncia ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressões e para o enquadramento 
previsto no § 3º do art. 38 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, caso seja posteriormente 
instaurado ou retomado o processo de caducidade; 

(…) 

§ 3º Qualificado o contrato de parceria para a relicitação, nos termos do art. 2º desta Lei, serão 
sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processos de caducidade 
eventualmente em curso contra o contratado. 

(...) 

Art. 20 na hipótese de não acudirem interessados para o processo licitatório previsto no art.  13 
desta Lei, o contratado deverá dar continuidade à prestação do serviço público, nas condições 
previstas no inciso II do caput do art. 15 desta Lei, até a realização de nova sessão para 
recebimento de propostas. 

§ 1º Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou não for concluído o processo de 
relicitação no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da qualificação referida no art. 2º 
desta Lei, o órgão ou a entidade competente adotará as medidas contratuais e legais pertinentes, 
revogando o sobrestamento das medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processo de 
caducidade anteriormente instaurado, na forma da lei.’ 

69. A relicitação tem como consequência a suspensão das obrigações de investimento da 
concessionária a partir da celebração do termo aditivo correspondente entre as partes: 

‘Art. 15 A relicitação do contrato de parceria será condicionada à celebração de termo aditivo com 
o atual contratado, do qual constarão, entre outros elementos julgados pertinentes pelo órgão ou 
pela entidade competente: 

(…) 

II - a suspensão das obrigações de investimento vincendas a partir da celebração do termo aditivo e 
as condições mínimas em que os serviços deverão continuar sendo prestados pelo atual contratado 
até a assinatura do novo contrato de parceria, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a 
segurança dos serviços essenciais relacionados ao empreendimento;’ 

70. Contudo, como a CRO não apresentou qualquer tipo de demanda junto à ANTT para a 
relicitação da concessão da BR-163/MT, as obrigações de investimentos previstas no contrato 
permanecem plenamente exigíveis, de sorte que a Lei 13.448/2017 não a exime do fiel 
cumprimento do contrato celebrado. 

71. Cumpre notar que a Concessionária BR-040 S.A (Via 040), responsável pela administração da 
BR-040/DF/GO/MG, foi a única das concessionárias da terceira etapa que solicitou formalmente a 
submissão de seu empreendimento ao procedimento de relicitação. O requerimento da empresa 
para devolução amigável da concessão, de 11/9/2017, conforme apurado no TC 034.459/2017-0, 
ocorreu a despeito da ausência de regulamentação da metodologia de indenização pelos 
investimentos realizados e não amortizados, que não foi tratada pela Lei 13.448/2017 (art. 17, § 2º), 
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mas que deve ser disciplinada pelo poder concedente: 

‘Art. 17. O órgão ou a entidade competente promoverá o estudo técnico necessário de forma 
precisa, clara e suficiente para subsidiar a relicitação dos contratos de parceria, visando a assegurar 
sua viabilidade econômica-financeira e operacional. 

§ 1º Sem prejuízo de outros elementos fixados na regulamentação do órgão ou da entidade 
competente, deverão constar do estudo técnico de que trata o caput deste artigo: 

(…) 

VII - o levantamento de indenizações eventualmente devidas ao contratado pelos investimentos em 
bens reversíveis vinculados ao contrato de parceria realizados e não amortizados ou depreciados. 

§ 2º A metodologia para calcular as indenizações de que trata o inciso VII do § 1º deste artigo será 
disciplinada em ato normativo do órgão ou da entidade competente.’ 

72. Quanto à expectativa de superveniência de uma revisão quinquenal que venha a conceber um 
novo contrato de concessão, distinto daquele que foi licitado, no qual todas as obrigações 
avençadas e descumpridas serão postergadas e deixarão de ser exigíveis, trata-se de hipótese de 
aplicação incerta e de legalidade questionável que não pode ser utilizada para salvaguardar a 
empresa pelas inexecuções contratuais verificadas e que não exime a ANTT de exigir o fiel 
cumprimento contratual, inclusive com a aplicação das penalidades previstas em lei e em contrato.  

73. Embora nenhum documento tenha sido apresentado acerca da revisão quinquenal da BR-
163/MT, as manifestações das partes sinalizam que uma proposta já foi apresentada pela 
concessionária e está sendo analisada pela equipe técnica da ANTT à luz de documento que 
constou do Ofício Circular 001/2018/DG/ANTT (peça 19, p. 5). 

74. Tal documento intitulado ‘Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das 
Concessões Rodoviárias Federais’ (peça 29, p. 41-70), de autoria indefinida, posto que sequer foi 
subscrito, traz informações de cunho geral para concluir que a melhor solução seja aquela inabitual 
e de legalidade duvidosa (revisão contratual) em detrimento da regular aplicação dos dispositivos 
contratuais e legais, que indicam que em casos de inexecução devem ser acionadas as garantias 
contratuais e aplicadas as penalidades previsLtas, inclusive de caducidade. 

75. Constam desse estudo, as mesmas alegações genéricas a respeito da crise econômica, da 
modelagem dos contratos da terceira etapa e das dificuldades para a obtenção de financiamento, 
que não se sustentam diante das disposições contratuais e das particularidades da BR-163/MT em 
termos de receita, tráfego e óbices ao financiamento. 

76. Quanto ao estudo em questão, não se pode perder de vista que uma das concessionárias da 
terceira etapa, a MGO Rodovias, responsável pela BR-050/GO/MG, mesmo submetida a cenário 
econômico desfavorável, conseguiu concluir 162,21 km de duplicação até 7/1/2019, o que 
representa 74,24% do total de 218,5 km programado originalmente para ser entregue até 30/6/2019 
(peça 5, p. 11, peça 32). Tem-se, nesse caso, um exemplo que contraria frontalmente as teses 
desenvolvidas nesse estudo cuja autoria não foi identificada. 

77. A CRO sugere, a partir do diagnóstico do estudo em questão, que o acúmulo de multas por 
inexecuções estaria levando a uma insolvência generalizada das concessionárias. As partes, no 
entanto, em nenhum momento indicam qual o valor das multas aplicadas em razão da paralisação 
das obras de duplicação (74% de inexecução) e, desse montante, o total efetivamente pago pela 
empresa. 

78. Quanto às dificuldades relacionadas no referido estudo ao processo de caducidade, estas serão 
avaliadas em tópico específico desta instrução. 

79. Ante todo o exposto, entende-se que as alegações de cunho geral trazidas pela ANTT e pela 
CRO para justificar a inércia na adoção de medidas previstas contratualmente e legalmente em caso 
de inadimplemento contratual, tais como a execução das garantias e a aplicação de penalidades, 
inclusive de caducidade, não podem ser acolhidas. 
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Garantia de execução do contrato (peça 12, p. 5) 

b) proceder, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, as oitivas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e da Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) para que, no prazo de quinze 
dias, se manifestem acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de concessão concernentes 
à: 

i) não utilização da garantia de execução do contrato, a despeito da inexecução das obrigações de 
investimentos em ‘Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias’ previstas no PER (art. 23, 
parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de concessão); 

Alegações da ANTT 

80. A respeito dos questionamentos de não utilização da garantia contratual e da não adoção das 
medidas tendentes à declaração de caducidade, em função do não cumprimento das metas de 
duplicação pela concessionária, a ANTT entende que estas medidas não foram implementadas por 
serem as medidas mais gravosas previstas no contrato de concessão, devendo ser utilizadas apenas 
em última instância administrativa (peça 19, p. 4). 

81. Alega que ‘caso as referidas medidas fossem aplicadas de maneira imediata, certamente haveria 
risco considerável de ocorrer a descontinuação da prestação do serviço público para o usuário da 
rodovia até que nova concessão pudesse assumir o trecho, concorrendo para a degradação dos 
elementos da rodovia e interrupção dos serviços de atendimento mecânico e médico’ (peça  19, 
p. 4). 

Alegações da CRO 

82. A CRO alega que, conforme reconhecido pela ANTT em sua manifestação à peça 19, vem 
cumprindo os parâmetros contratuais nas frentes de conservação e manutenção, bem como na 
frente de serviços operacionais, não obstante o cenário de crise econômica e dificuldades 
excepcionais para obtenção de financiamento (peça 29, p. 13). 

83. Defende que ‘nesse cenário, eventual execução da garantia de contrato poderia comprometer a 
prestação de serviços essenciais aos usuários’. Na sequência, transcreve os dois parágrafos da 
manifestação da ANTT que posicionam a execução da garantia dentre as ‘medidas mais gravosas 
previstas no contrato de concessão’ cuja aplicação traria riscos de ‘descontinuação da prestação do 
serviço público para o usuário’ (peça 29, p. 13-14). 

84. Menciona que, em 2017, a Agência encaminhou à Concessionária o Ofício 272/2017/SUINF 
contendo notificação de descumprimentos contratuais, dando prazo de 90 dias para o completo 
saneamento das inconformidades indicadas, sob pena de abertura de processo de caducidade. A 
partir de então, teria se iniciado um processo de interlocução entre Agência e Concessionária, ao 
longo do qual a CRO demonstrou o descabimento da abertura de processo de caducidade, 
resultando, em 2018, no afastamento dos efeitos do Ofício 272/2017/SUINF (peça 29, p. 14). 

85. Nesse interregno, a CRO teria logrado demonstrar ter sanado as inconformidades apontadas 
pela Agência, bem como estar em processo de troca de controle acionário que, ao final, viabilizará 
a obtenção de recursos para a realização dos investimentos necessários à concessão, medida que 
seria complementada pela revisão quinquenal do contrato de concessão, que permitiria a 
readequação dos investimentos com o objetivo de viabilizar a execução contratual (peça 29, p. 14-
15). 

86. Afirma que a ‘alegação de existência de supostos descumprimentos contratuais não merece 
prosperar, posto que, conforme reconhecido pela Agência Reguladora, a concessionária logrou 
sanar todas as inconformidades apontadas, estando eventuais pendências contempladas em 
proposta de revisão quinquenal sob análise administrativa’ (peça 29, p. 15-16). 

87. Aduz que ‘eventual execução da garantia contratual ou abertura de processo de caducidade, 
além de constituírem medidas absolutamente descabidas, são incoerentes com a política pública do 
Poder Concedente, que decidiu privilegiar a continuidade dos serviços prestados aos usuários’ 
(peça 29, p. 16). 
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88. Transcreve os art. 20 e 22 da Lei 13.655/2018 e indica que, ‘diante de medida que afastaria as 
vantagens da licitação realizada, sabedor ainda que fatores externos, imprevisíveis e alheios às 
vontades das partes contratuais, não haveria como se cogitar de medida diferente do gestor público 
no caso da CRO’; na visão da empresa, ‘o acionamento da garantia contratual e, pior ainda, a 
decretação de caducidade da avença feririam dispositivo legal, podendo eles, aí sim, serem 
responsabilizados’ (peça 29, p. 16). 

Análise 

89. Em sua manifestação, a ANTT trata da execução da garantia contratual (item ‘i’) e da 
decretação de caducidade da concessão (item ‘ii’) em conjunto, de modo que sugere que a primeira 
medida, tal qual a segunda, seja ‘a mais gravosa prevista no contrato de concessão’ e passível de 
ocasionar a ‘descontinuação da prestação do serviço público para o usuário da rodovia’.  

90. Ao duplicar apenas 117,6 km de um total de 453,6 km que deveria entregar até março de 2019 
(74% de inexecução) a concessionária acarreta aos usuários, ao poder público e à sociedade como 
um todo, prejuízos em termos de fruição da rodovia (nível de serviço aquém do contratado) e de 
segurança viária (acidentes graves decorrentes de colisões frontais) que impactam nos custos e na 
eficiência do transporte rodoviário. 

91. A execução da garantia contratual permite que a Administração seja indenizada, ao menos em 
parte, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte da concessionária. 
Ademais, tal mecanismo contratual quando regularmente acionado pelo poder concedente, concorre 
para assegurar que o contratado cumpra efetivamente com as obrigações assumidas, contribuindo 
para um ambiente regulatório que prestigie a fiel execução dos contratos. 

92. Esse mecanismo indenizatório previsto contratualmente e que deveria ser aplicado em situações 
de inadimplemento por parte da concessionária, não vem sendo utilizado pela ANTT, conforme 
revelado pelo relatório do TC 002.469/2018-9: 

‘282. Portanto, a Agência vem renunciando ao único instrumento que o Poder Público, os 
contribuintes e usuários do serviço dispõem para atenuarem os prejuízos resultantes da não entrega 
de importantes obras de infraestrutura rodoviária nacional. Em que pese os descumprimentos 
contratuais sistemáticos, nenhuma das concessionárias da 3ª etapa teve a sua garantia executada. 
(…) 

299. Portanto, não executar nenhuma garantia das concessões da 2ª etapa e considerar empresas 
como a concessionária Via Bahia como cumpridora do seu TAC, representa transigência 
inconcebível frente aos descumprimentos contratuais verificados e injustificada relativização dos 
prejuízos que a sociedade e os usuários arcam quando importantes obras contratadas não são 
entregues. (…) 

330. Por todo o exposto, a garantia de execução contratual constitui prerrogativa (poder-dever) da 
Administração para reforçar o cumprimento dos acordos e promover o interesse público nos 
contratos com ela firmados. Em que pese a sua relevância, a execução das garantias, que poderia 
atenuar os prejuízos sofridos pelo erário e pelos usuários diante de descumprimentos contratuais 
sistemáticos, não vem ocorrendo, o que afronta os princípios da indisponibilidade do interesse 
público e da eficiência.’ 

93. Essa inércia do poder concedente quanto ao exercício de suas prerrogativas (poder-dever) não 
pode ser justificada pela gravidade da execução das garantias contratuais; pelo contrário, o contrato 
indica que a medida não depende de outra formalidade além do envio de notificação pela ANTT 
(peça 4, p. 26-27): 

‘12.6 A Garantia de Execução do Contrato também poderá ser executada sempre que a 
Concessionária não adotar providências para sanar inadimplemento de obrigação legal, contratual 
ou regulamentar, sem qualquer outra formalidade além do envio de notificação pela ANTT, na 
forma da regulamentação vigente, o que não eximirá a Concessionária das responsabilidades que 
lhe são atribuídas pelo Contrato.’ 

94. Não se pode, por conseguinte, considerar que a execução da garantia contratual, em situações 
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de inadimplemento por parte da contratada, seja considerada como ‘a mais gravosa prevista no 
contrato de concessão’ apenas pelo fato de que a prerrogativa (poder-dever) não esteja sendo 
exercida pelo poder concedente, o qual está incumbido de cumprir e fazer cumprir as disposições 
regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão (art.  29, inc. VI, da 
Lei 8.987/1995). 

95. A associação feita entre a execução da garantia contratual e a descontinuação da prestação do 
serviço público para o usuário da rodovia é ainda mais insólita, e não foi objeto de maiores 
explicações por parte da ANTT, o que dificulta a avaliação. 

96. De todo modo, quando uma garantia é executada, a indenização do poder público é obtida de 
terceiros (seguro-garantia ou fiança bancária) ou descontada da caução prestada em dinheiro ou em 
títulos da dívida pública, restando à concessionária a reposição das garantias (peça 4, p. 27): 

‘12.7 Sempre que a ANTT utilizar a Garantia de Execução do Contrato, a Concessionária deverá 
proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de 
sua utilização, sendo que, durante este prazo, a Concessionária não estará eximida das 
responsabilidades que lhe são atribuídas pelo Contrato.’ 

97. Nesse processo, a concessionária eventualmente terá que arcar com um prêmio maior para 
renovação das garantias junto a seguradoras e instituições financeiras ou recompor a caução 
prestada. Contudo, não se pode inferir que tais custos adicionais possam resultar na 
descontinuidade da prestação dos serviços, como sugere a ANTT em sua manifestação, até porque 
não se sabe sequer o valor que será executado dessa garantia pelo poder concedente. 

98. A CRO, por sua vez, além de reproduzir as alegações da ANTT, as quais foram afastadas nos 
parágrafos anteriores, insinua que não existem descumprimentos contratuais que possam ensejar a 
execução das garantias, uma vez que as inconformidades indicadas em um ofício de 2017 (o qual 
não foi incorporado aos autos pelas partes) teriam sido supostamente sanadas e as demais 
pendências poderiam ser equacionadas por meio de revisão quinquenal. 

99. Conforme visto anteriormente, os descumprimentos contratuais são contundentes (situação 
atual - 74% de inexecução em termos de duplicações), de modo que não há como cogitar que não 
haja inadimplemento passível de execução da garantia na ‘frente de ampliação de capacidade e 
manutenção de nível de serviço’, ainda que algumas das irregularidades apuradas no início da 
execução do contrato, as quais não foram reveladas pelas partes, tenham sido porventura sanadas 
pela CRO. 

100. Apesar do inadimplemento confirmado pela ANTT nessa frente, a manifestação da CRO 
sugere que nenhuma multa tenha sido aplicada em razão dos descumprimentos contratuais atinentes 
à duplicação da BR-163/MT que se acumulam desde 2016, haja vista o ‘afastamento dos efeitos do 
Ofício 272/2017/SUINF’, pois ‘conforme reconhecido pela Agência Reguladora, a concessionária 
logrou sanar todas as inconformidades apontadas, estando eventuais pendências contempladas em 
proposta de revisão quinquenal’, situação que não pode ser aceita, à luz do contrato celebrado.  

101. Há que se notar, também, que a manifestação da empresa confirma as dificuldades para a 
obtenção de financiamento, as quais tem como causa restrições das instituições de crédito à atual 
detentora do negócio, não havendo óbices em relação à viabilidade do negócio. Nesse sentido, a 
CRO afirma ‘estar em processo de troca de acionário, que, ao final, viabilizará a obtenção de 
recursos para a realização dos investimentos necessários à concessão’ (peça  29, p. 14). 

102. Ou seja, o cumprimento tardio do contrato, além de dependente de uma revisão quinquenal de 
aplicação questionável e de legalidade duvidosa, também depende de transação que possibilite a 
troca de controle acionário a uma empresa que não esteja enfrentando as dificuldades da Odebrecht 
Rodovias para a obtenção de recursos junto às instituições financeiras. 

103. É interessante notar, ainda, que ao passo em que a concessionária afirma que ‘vem cumprindo’ 
os parâmetros contratuais das demais frentes de serviço (conservação, recuperação e manutenção, 
serviços operacionais), a ANTT informa apenas que a CRO tem ‘buscado cumprir’ as demais 
obrigações. Entre o ‘buscar cumprir’ e o ‘cumprir’ existe uma diferença significativa.  
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104. Até o final da fase de recuperação, que se encerra ao final do quinto ano de contrato (março de 
2019), o pavimento da BR-163/MT deve apresentar desempenho equivalente àquele verificado em 
rodovias novas ou recém-restauradas em termos funcionais (irregularidade longitudinal máxima de 
2,7 m/km em 100% da rodovia) e estruturais (deflexão característica máxima de 50 x 10-2 mm), 
todas as obras de arte especiais devem estar recuperadas e alargadas e todos os acostamentos 
precisam estar recuperados e nivelados com o pavimento. 

105. É importante mencionar que, ao final da fase de recuperação, é necessário que todos os 
parâmetros de desempenho previstos em contrato para serem atingidos ao final do prazo de cinco 
anos de contrato sejam aferidos e avaliados pela Agência Reguladora (relatório de vistoria da fase 
de recuperação), o que permitirá, em alguma medida, a distinção entre o ‘buscar cumprir’ e o 
‘cumprir’ para os serviços da frente de recuperação e manutenção. Cabe notar que nos contratos da 
segunda etapa, a exemplo da BR-153/SP, tais obrigações não foram cumpridas (peça 77, p. 17, do 
TC 032.829/2016-7): 

‘135. De toda sorte, embora o enfoque tenha recaído nos melhoramentos, pode-se verificar que o 
relatório de vistoria da fase de recuperação, elaborado pela ANTT (após transcorridos cinco anos 
de contrato), assinalou o não atendimento de 41 parâmetros de desempenho, dentre cinquenta 
avaliados. Na ocasião, todos os parâmetros de desempenho relacionados ao pavimento foram 
reprovados (peça 72, p. 15). 

 

136. Esse mesmo relatório aponta o descumprimento do principal parâmetro de desempenho para o 
pavimento flexível, qual seja, a irregularidade longitudinal, para 41% da pista sul (78% nas faixas 
adicionais) e 46% da pista norte (72% nas faixas adicionais). O relatório também evidencia que de 
55 obras de arte especiais, apenas treze foram recuperadas (peça 72, p. 39, 65-66; peça 73, p. 1-2). 

137. Tais informações revelam que os trabalhos realizados pela empresa, nos primeiros cinco anos 
de contrato, foram de cunho paliativo, num nível mínimo de investimentos para prosseguir na 
cobrança de pedágio, sem despertar maior clamor dos usuários, que desconhecem e/ou não tem 
condições de verificar o atendimento dos parâmetros de desempenho exigidos em contrato.’ 

106. Há grande chance de que tais parâmetros de desempenho não tenham sido alcançados para o 
contrato de concessão da BR-163/MT, pois usualmente a efetiva restauração da pista existente 
ocorre depois da implantação da duplicação, o que permite o desvio de tráfego pela pista duplicada 
para que as intervenções sejam feitas sem necessidade de paralisações do tráfego. Nesse sentido, 
reportagem de 18/3/2019 do Jornal Bom Dia Brasil, apurou a ausência de acostamentos em trechos 
da BR-163/MT situação que deveria estar resolvida em cinco anos, mas que a empresa indicou que 
providenciará somente quando da duplicação da rodovia (prazo indefinido). 

107. Ao que tudo indica, portanto, as atividades da concessionária na BR-163/MT tem se limitado à 
frente de conservação e à frente de serviços operacionais, ou seja, se não existe um abandono 
completo do contrato (que gerou receitas de R$ 437 milhões em 2018, números que a colocam 
como a terceira concessão com maior arrecadação em termos de pedágio), tampouco se pode falar 
de ‘continuidade na prestação dos serviços públicos’ (que pressupõe o adimplemento das frentes de 

ATENDIDO NÃO ATENDIDO

Largura mínima das pistas de rolamento x

Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas x

Desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento inferior a 2,5 cm x

Flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 m, inferiores a 7 mm x

Ausência de áreas afetadas por trincas interligadas de classe 3 x

Percentual de áreas trincadas (TR) máximas x

Irregularidade longitudinal máxima x

ICP - pavimento rígido x

PARÂMETROS DO PER
ITENS VERIFICADOS

1.2.1 - Pavimento
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‘recuperação e manutenção’ e de ‘ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço’), 
tem-se, na verdade, uma continuidade na cobrança dos pedágios mediante prestação deficiente e 
seletiva de serviços aos usuários. 

108. Nessa mesma matéria jornalística, o presidente do Sindicato das Transportadoras do Mato 
Grosso do Sul informa que a média de velocidade desenvolvida pelos veículos de transporte de 
cargas na rodovia seria de 35 km/h a 40 km/h, enquanto em uma rodovia duplicada essa velocidade 
média subiria para 65 km/h. Esse aspecto da redução das condições de fluidez, que pode ser 
avaliado pela Agência, denota um prejuízo aos usuários que exige providências no sentido de obter 
a justa indenização mediante acionamento das garantias pactuadas. 

109. Desse modo, a execução das garantias contratuais não é medida ‘absolutamente descabida’ 
como sugere CRO, mas consentânea com o contrato celebrado e com o poder-dever da 
Administração de buscar a reparação pelos prejuízos decorrentes da atuação insuficiente da CRO 
ao longo de quase cinco anos (peça 4, p. 26): 

‘12.5 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Contrato e na regulamentação vigente, a 
Garantia de Execução do Contrato poderá ser utilizada nos seguintes casos: 

(…) 

12.5.1 quando a Concessionária não realizar as obrigações de investimentos previstas no PER ou as 
intervenções necessárias ao atendimento dos Parâmetros de Desempenho, dos Parâmetros 
Técnicos, ou executá-las em desconformidade com o estabelecido;’ 

110. Nesse sentido, uma proposta de readequação contratual por parte da concessionária, no âmbito 
de revisão quinquenal, não tem o condão de desfazer inadimplemento contratual objetivamente 
demonstrado e que já causou danos aos usuários, que deveriam estar trafegando, nesse momento, 
em uma rodovia inteiramente duplicada numa extensão de 453,6 km, mas que padecem em trechos 
em pistas simples e até mesmo sem acostamentos. Logo, existe um prejuízo a ser indenizado pela 
utilização da garantia contratual que independe de eventual revisão quinquenal que porventura 
acolha os pleitos da concessionária. 

111. Por fim, a empresa paradoxalmente sugere que a atuação do gestor com vistas a assegurar o 
fiel cumprimento do contrato, o qual prevê a utilização das garantias em caso de inadimplemento, 
poderia configurar algum tipo de ilegalidade à luz da Lei 13.655/2018, que possa ensejar a sua 
responsabilização. 

112. A utilização da garantia contratual está amparada não apenas pelo contrato de concessão 
(subcláusula 12.5), mas também pela Lei 8.666/1993 (art. 56, § 1º) e pela Lei 8.987/1995 (art. 23, 
parágrafo único, incisos I e II), ou seja, diferentemente do que foi aventado pela CRO, a medida 
encontra respaldo legal e contratual. Não se trata, por conseguinte, de decisão com base em valores 
jurídicos abstratos (art. 20 da Lei 4.657/1942). 

113. Assim sendo, a inércia do gestor em utilizar mecanismo indenizatório previsto em lei e no 
contrato de concessão, o qual deveria ser aplicado em situações de inadimplemento por parte da 
concessionária, é que pode eventualmente ocasionar um processo de responsabilização no âmbito 
deste Tribunal. 

114. Ante todo o exposto, conclui-se que as alegações apresentadas pela ANTT e pela CRO, no 
tocante à não utilização da garantia de execução do contrato, a despeito da inexecução das 
obrigações de investimentos em ‘Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias’ previstas no 
PER (art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de 
concessão) não devem ser acolhidas. 

Caducidade (peça 12, p. 5) 

b) proceder, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, as oitivas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e da Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) para que, no prazo de quinze 
dias, se manifestem acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de concessão concernentes 
à: (…) 
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ii) não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão, a despeito da 
sistemática inexecução dos investimentos em ‘Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias’ 
(obras paralisadas desde 2016) não coibida por penalidades menos gravosas (art. 38, § 1º, incisos I, 
II e IV, § 2º, 3º e 4º, da Lei 8.987/1995; subcláusula 32.1 do contrato de concessão); 

Alegações da ANTT 

115. Com relação ao questionamento acerca da não aplicação das medidas tendentes à caducidade, 
informa que foram adotadas de forma parcial, uma vez que diante das inadimplências da CRO, por 
meio do processo 50500.331355/2017-31, iniciou-se a apuração de processo administrativo 
ordinário para dar início à caducidade da concessão da BR-163/MT, notificando a CRO sobre os 
descumprimentos de obrigações contratuais, os quais deveriam ser sanadas pela empresa (Ofício 
272/2017/SUINF, de 22/6/2017), solicitando, ainda, a apresentação de plano de recuperação da 
concessão, contendo o cronograma e prazos objetivos para a retomada da frente de ampliação do 
PER, de modo a cumprir estritamente as obrigações firmadas no contrato de concessão (peça 19, 
p. 5). 

116. No entanto, tal processo de abertura de processo de caducidade teria sido interrompido em 
razão da apresentação de proposta de revisão quinquenal, a qual se encontraria em análise na 
ANTT (peça 19, p. 5). 

Alegações da CRO 

117. Após alegar que vem cumprindo os parâmetros contratuais não obstante o cenário de crise 
econômica e as dificuldades excepcionais para obtenção de financiamento, a empresa defende que, 
nesse cenário, ‘a decretação de caducidade, resultaria na interrupção do serviço até a realização de 
nova licitação, procedimento que já se mostrou demorado e custoso, além de não ser a diretriz de 
política pública escolhida pelo Poder Concedente’ (peça 29, p. 13). 

118. Quanto à avaliação de início do processo de caducidade, relembra que a competitividade das 
licitações ocorridas entre 2013 e 2014 deveu-se ao cenário econômico favorável e às condições de 
financiamento divulgadas à época, de modo que não se poderia afirmar que nova licitação, 
considerando a conjuntura econômica atual, garantiria propostas mais vantajosas (peça 29, p. 14). 

119. Menciona que em 2017 a Agência encaminhou à Concessionária o Ofício 272/2017/SUINF 
contendo notificação de descumprimentos contratuais, dando prazo de 90 dias para o completo 
saneamento das inconformidades indicadas, sob pena de abertura de processo de caducidade. A 
partir de então, teria se iniciado um processo de interlocução entre Agência e Concessionária, ao 
longo do qual a CRO demonstrou o descabimento da abertura de processo de caducidade, 
resultando, em 2018, no afastamento dos efeitos do Ofício 272/2017/SUINF (peça 29, p. 14). 

120. Nesse interregno, a CRO teria logrado demonstrar ter sanado as inconformidades apontadas 
pela Agência, bem como estar em processo de troca de controle acionário que, ao final, viabilizará 
a obtenção de recursos para a realização dos investimentos necessários à concessão, medida que 
seria complementada pela revisão quinquenal do contrato de concessão, que permitiria a 
readequação dos investimentos com o objetivo de viabilizar a execução contratual (peça 29, p. 15). 

121. Afirma que a ‘alegação de existência de supostos descumprimentos contratuais não merece 
prosperar, posto que, conforme reconhecido pela Agência Reguladora, a concessionária logrou 
sanar todas as inconformidades apontadas, estando eventuais pendências contempladas em 
proposta de revisão quinquenal sob análise administrativa’ (peça 29, p. 15-16). 

122. Essa revisão contratual visaria a compatibilização do contrato de concessão e do programa de 
exploração da rodovia (PER) com a realidade do sistema rodoviário concedido, possibilitando que 
contratos de longo prazo e mutáveis, como são os contratos de concessão, estejam sempre 
adequados ao objeto de sua concessão e à realidade em que se encontra o sistema rodoviário 
concedido; nesse sentido, as revisões quinquenais possibilitariam a inclusão, exclusão e priorização 
de investimentos e serviços, por meio de avaliações técnicas de capacidade viária, distinguindo-se 
das premissas arrojadas à época do processo licitatório, as quais se mostraram equivocadas 
(peça 29, p. 15). 
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123. Afirma que no âmbito do contrato de concessão da CRO, a proposta de revisão quinquenal 
compatibiliza todos os investimentos firmados à real necessidade do sistema rodoviário da BR-
163/MT, com foco no interesse público, e respeitando estritamente o nível de serviço da rodovia, 
garantindo a correta alocação de recursos em trechos que realmente demandam ampliações e 
melhorias viárias. A proposta também viabilizaria a continuidade da concessão do serviço público 
prestado, em consonância com a diretriz de política pública do poder concedente, e de forma 
compatível com os esforços da concessionária em cumprir os parâmetros contratuais nas frentes de 
conservação, manutenção e serviços operacionais, bem como em retomar os investimentos em 
obras de ampliação de capacidade da rodovia (peça 29, p. 15). 

124. Destaca que, em caso de verificação de descumprimentos de contratos, a legislação (art.  38, da 
Lei 8.987/1995) atribuiu aos agentes públicos a opção de aplicar as sanções contratuais ou de abrir 
processo de caducidade (peça 29, p. 18). 

125. O exercício dessa opção discricionária, segundo a empresa, deve ser realizado conforme o 
princípio da proporcionalidade e considerando o interesse público envolvido no caso e, claramente, 
a União e a própria ANTT se posicionaram e estão agindo no sentido de assegurar a continuidade 
do serviço público, ao que relembra o esforço governamental traduzido na edição da MP 800/2017 
(peça 29, p. 18). 

126. Reitera que a empresa tem adotado todas as providências para retomar os investimentos em 
ampliação de capacidade da rodovia, além de nunca ter deixado de cumprir os parâmetros 
contratuais nas frentes de conservação, manutenção e serviços operacionais, estando apta à 
manutenção do contrato de concessão e da prestação dos serviços no atendimento aos interesses 
dos usuários e do poder público (peça 29, p. 18). 

127. Alega que a ANTT tem cumprido a contento suas competências de fiscalização e regulação, já 
tendo formalmente indicado a solução regulatória mais adequada aos contratos de concessão da 3ª 
rodada do Procrofe, em geral, bem como adotado as medidas administrativas adequadas ao caso 
concreto da CRO e, ao final, informa acerca da existência de arbitragem em andamento para 
discutir desequilíbrios econômicos financeiros que afetam as questões postas nestes autos, de 
maneira que qualquer pronunciamento deste Tribunal de Contas deveria aguardar o veredicto de tal 
processo arbitral (peça 29, p. 18-19). 

Análise 

128. Conforme visto anteriormente, a CRO acumula inexecução de 74% no tocante às duplicações 
previstas para serem concluídas até março de 2019, tendo paralisado as obras há três anos. Diante 
dessa situação de inadimplemento injustificado, não é admissível que o poder concedente 
permaneça inerte em relação à adoção de medidas contratuais e legais que possam conduzir a 
contratada à retomada das obras ou, alternativamente, à extinção da concessão por caducidade. 

129. A ANTT alega que em 2017 teria autuado processo administrativo com essa finalidade, porém 
esse processo teria sido interrompido em razão da perspectiva de uma revisão quinquenal; ou seja, 
a Agência deixou de adotar as providências contratuais e legais cabíveis fiando-se na expectativa 
de uma revisão quinquenal de aplicação questionável e de legalidade duvidosa. 

130. A interrupção do processo em questão, ao que tudo indica sem que qualquer penalidade fosse 
aplicada pelo inadimplemento, permitiu que a CRO conduzisse a concessão pelos últimos três anos 
ao seu alvedrio, sem cuidar da retomada das obras e, mesmo assim, sem sofrer qualquer sanção de 
relevo, muito menos processo de extinção da avença por caducidade. 

131. Não existe amparo legal para a interrupção de um processo administrativo destinado à 
apuração do descumprimento de obrigações contratuais em razão de evento futuro incerto, como é 
o caso da revisão quinquenal. Se mesmo na relicitação, que conta com previsão legal, a suspensão 
das obrigações de investimento depende da celebração de termo aditivo (art. 15, inciso II, da 
Lei 13.448/2017), não há como admitir a suspensão dos investimentos por parte da CRO ao longo 
de três anos pela mera expectativa de celebração futura de uma revisão quinquenal ou a inércia do 
poder concedente em termos da aplicação das sanções previstas por essa mesma razão, senão se 
estimularia o inadimplemento contratual. 
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132. Se por um lado não é razoável que o processo administrativo destinado à apuração dos 
descumprimentos contratuais tenha sido interrompido, por outro, a Lei 8.987/1995 dispõe que a 
caducidade poderá ser declarada depois que algumas medidas prévias tenham sido adotadas, tais 
como a verificação da inadimplência em processo administrativo, assegurado o direito de ampla 
defesa (art. 38, § 2º) e a comunicação à concessionária dos descumprimentos contratuais e a 
concessão de prazo para correção das falhas e transgressões (art. 38, § 3º). 

‘Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a 
declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 
disposições deste art. 27, e as normas convencionadas entre as partes. 

§ 1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 

I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, 
critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 
concernentes à concessão; 

§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da 
inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. 

§ 3º Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à 
concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1º deste artigo, 
dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas. 

§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 
declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no 
decurso do processo. 

§ 5º A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do art. 36 desta Lei e do 
contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária.  

§ 6º Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou 
com empregados da concessionária.’ 

133. Caso as medidas prévias não resultem na comprovação da inadimplência, seja porque não 
tenha efetivamente ocorrido ou porque tenha sido sanada pela concessionária depois de instada a 
tanto, a caducidade não será declarada; do contrário (comprovada inadimplência), a caducidade 
será declarada por decreto do poder concedente (art. 38, § 4º). 

134. Nesse sentido, de fato, não cabe a esta Corte de Contas emitir determinação para que a 
caducidade de um contrato de concessão seja declarada, até porque durante os atos preparatórios a 
inadimplência pode não vir a ser comprovada (pode não ter ocorrido de fato ou pode ter sido 
sanada pela empresa). 

135. O Tribunal, contudo, por meio do Acórdão 738/2017-Plenário (TC 014.689/2014-6), 
manifestou entendimento no sentido de que, diante de inadimplemento relevante que possa ensejar 
a extinção do contrato por caducidade, a adoção das medidas prévias a tal declaração pode ser 
exigida do poder concedente, razão pela qual deliberou o seguinte: 

‘9.13. com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
que: 

9.13.1. No prazo máximo de 30 dias, levando em conta a inexecução contratual da concessão e as 
demonstrações financeiras da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio S.A. 
(Concer), adote as seguintes providências: 

9.13.1.1. avalie se o serviço está sendo prestado de forma adequada e eficiente (art.  38, § 1º, I, da 
Lei 8.987/1995); 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62767702.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 034.032/2017-7 

 

22 
 

9.13.1.2. avalie se a concessionária cumpriu todas as cláusulas contratuais ou regulamentares 
concernentes à concessão (art. 38, § 1º, II, da Lei 8.987/1995); 

9.13.1.3. avalie se a concessionária mantém as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para a adequada prestação do serviço concedido, entre as quais a prevista no item 307 do Contrato 
de Concessão PG-138/95-00, que exige que o capital social subscrito e integralizado da 
concessionária corresponda a 20% do valor total dos investimentos por ela realizados (art.  38, § 1º, 
IV, da Lei 8.987/1995); e 

9.13.1.4. caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, § 1º, I e II, da Lei 8.987/1995, 
convoque a empresa concessionária para apresentar justificativas acerca dessas irregularidades e, 
caso não justificadas, conceda-lhe prazo razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões 
relativas à prestação dos serviços de forma adequada e eficiente, na forma prevista no art.  38, § 3º, 
da Lei 8.987/1995. 

9.13.1.5. caso a Concer, no prazo concedido em conformidade com o item 9.13.1.4, acima, não 
corrija eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços identificadas pela ANTT 
ou se configure a hipótese prevista no art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o 
processo administrativo previsto no art. 38, § 2º, assegurando prévio contraditório e a ampla defesa 
da concessionária, para a eventual declaração de caducidade da concessão;’ 

136. No caso concreto, verifica-se que, em 2017, a ANTT considerou que as inexecuções 
contratuais da CRO eram de gravidade tal que poderia ensejar a abertura de processo 
administrativo de caducidade. Como visto, a situação de inadimplemento se agravou sensivelmente 
nos dois anos seguintes, de sorte que a adoção das medidas que antecedem eventual declaração de 
caducidade da concessão continua sendo necessária e deve ser exigida da ANTT para a concessão 
da BR-163/MT, a exemplo do que ocorreu no âmbito do TC 014.689/2014-6. 

137. Vale destacar que as determinações contidas no Acórdão 738/2017-Plenário não ocasionaram 
a interrupção do serviço prestado pela Concer (BR-040/MG/RJ); ou seja, no cenário mais 
desfavorável, o serviço continuará sendo prestado da mesma forma ineficiente (continuidade na 
cobrança de pedágios mediante prestação mínima e seletiva de serviços aos usuários) até o 
desfecho do processo de caducidade. Nesse interstício, se for o caso, o poder público poderá 
desenvolver os estudos com vistas à nova licitação de modo que não ocorra a interrupção total do 
serviço, uma vez que a interrupção parcial já está configurada ao menos desde 2016 e agravando-se 
com o passar do tempo. 

138. Ainda que numa situação extrema em que essa descontinuidade ocorra, o poder público pode 
contratar, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a conservação da 
rodovia pelo prazo necessário à celebração de nova avença como ocorreu na BR-290/RS (após o 
encerramento do contrato da Concepa) e como está ocorrendo na BR-153/TO/GO (decreto de 
caducidade publicado em 16/8/2017). 

139. Em uma eventual declaração de caducidade, as indenizações devidas à concessionária estão 
limitadas aos investimentos em bens reversíveis não amortizados (no caso concreto, como visto, os 
investimentos de maior vulto não foram efetivados pela CRO, que registra 74% de inexecução das 
obras de duplicação), conforme previsto em contrato (peça 4, p. 56): 

‘32.7.1 A indenização devida à Concessionária em caso de caducidade restringir-se-á ao valor dos 
investimentos vinculados a Bens Reversíveis ainda não amortizados.’ 

140. Desse montante, conforme subcláusula 32.7.2, ainda serão descontados os prejuízos causados 
pela concessionária e as multas aplicadas e não pagas (peça 4, p. 56): 

‘(i) os prejuízos causados pela Concessionária à União e à sociedade; 

(ii) as multas contratuais aplicadas à Concessionária que não tenham sido pagas até a data do 
pagamento do montante previsto na subcláusula 32.7.1 acima; e 

(iii) quaisquer valores recebidos pela Concessionária a título de cobertura de seguros relacionados 
aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade.’ 
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141. Nesse sentido, boa parte dos custos adicionais decorrentes de eventual declaração de 
caducidade, tais como valores despendidos com a elaboração de novos estudos, custos 
administrativos de nova licitação e prejuízos causados à sociedade pelo atraso na entrega das obras, 
devem ser deduzidos da indenização eventualmente devida à CRO. 

142. Com relação às multas, verifica-se que o contrato de concessão estabelece multa diária de 3 
URTs (unidade de referência correspondente a 1.000 vezes o valor médio da tarifa de pedágio 
aplicável à categoria 1 de veículos) para o atraso na entrega das obras de duplicação nas metas do 
2º ano, do 3º ano, do 4º ano e do 5º ano (peça 4, p. 39). 

143. Como apenas a meta do 2º ano foi concluída, a multa diária, a partir de março de 2019, 
alcança 9 URTs (além do passivo em termos de multas dos anos anteriores, que também deverá ser 
calculado e cobrado). Considerando-se o valor médio atual da tarifa de pedágio (R$ 4,84), essa 
multa diária, totaliza R$ 43.560 (9 * R$ 4,84 * 1000), o que perfaz R$ 15,9 milhões ao longo de 
um ano, valor pouco expressivo em relação à obrigação descumprida, mas que também deve ser 
regularmente exigido por parte da ANTT, haja vista a indisponibilidade do interesse público, e 
eventualmente deduzido da indenização, caso a caducidade venha a ocorrer e as multas não tenham 
sido pagas. 

144. Cumpre notar que caso a concessionária postule a devolução amigável da concessão, o que 
pode ocorrer mesmo depois de instaurado processo de caducidade, eventual indenização devida 
pelo poder público ao particular em razão de bens reversíveis não amortizados poderá ser paga pela 
futura contratada (art. 15, § 1º, inciso I), sem onerar a Administração. 

145. Quanto à possibilidade de que a competividade anteriormente verificada (2013 - 2014) não 
venha a se repetir na conjuntura econômica atual, vale mencionar que os dois leilões ocorridos 
posteriormente, da Ponte Rio-Niterói em 2015 (seis empresas disputaram o certame, deságio de 
36,67%) e da Rodovia de Integração do Sul em 2018 (cinco empresas disputaram o certame, 
deságio de 40,53%), não permitem qualquer conclusão nesse sentido. 

146. Com relação à indicação de que a revisão quinquenal pretende redesenhar o escopo da 
contratação com base no critério de nível de serviço, é importante recobrar que a concessionária é 
integral e exclusivamente responsável pela execução das obras de duplicação nos prazos pactuados 
(peça 4, p. 43): 

‘21.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 21.2, a Concessionária é integral e exclusivamente 
responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem limitação pelos 
seguintes riscos: 

(…) 

21.1.9 atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de outros prazos estabelecidos 
entre as Partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos na subcláusula 21.2 
abaixo;’ 

147. As exceções a esta regra foram correlacionadas na subcláusula 21.2, a qual aponta os riscos 
relacionados à concessão de responsabilidade é do poder concedente, tais como (peça 4, p. 45-46): 

‘21.2.9 atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças ambientais a cargo da 
Concessionária quando os prazos de análise do órgão ambiental responsável pela emissão das 
licenças ultrapassarem as previsões legais, exceto se decorrente de fato imputável à 
Concessionária; 

(…) 

21.2.10 atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças a cargo do poder 
concedente (subcláusula 21.2.10).’ 

148. Não se verifica, dentre essas hipóteses, qualquer possibilidade de alteração do cronograma 
dessas obras obrigatórias em razão de avaliação, posterior à licitação, da ‘real necessidade do 
Sistema Rodoviário da BR-163/MT com foco no interesse público e respeitando estritamente o 
nível de serviço da rodovia, garantindo a correta alocação de recursos em trechos que realmente 
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demandam ampliações e melhorias viárias’ (peça 29, p. 15). 

149. Medida nesse sentido, ainda que admitida pelo ente concedente, implicaria em alteração 
substancial do contrato de concessão, dele subtraindo uma das obrigações de maior impacto para o 
concessionário, qual seja, a conclusão da duplicação no prazo de quatro anos a contar da obtenção 
do licenciamento ambiental, em violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao 
instrumento convocatório, previstos expressamente no art. 3º da Lei 8.666/93. 

150. Essa obrigação certamente foi levada em conta pelos demais participantes da licitação na 
elaboração de suas propostas, de sorte que exclui-la ou modificá-la, depois da configuração do 
inadimplemento (obras estão paralisadas desde março de 2016), configuraria um privilégio 
indevido à CRO em detrimento dos demais concorrentes, em afronta aos princípios mencionados. 

151. Por fim, a eventual existência de arbitragem não exime o poder concedente nem a 
concessionária da obrigação de dar integral cumprimento ao Contrato, ou seja, da adoção das 
providências que estão em discussão nesta representação (peça 4, p. 60): 

‘37.1.2 A submissão à arbitragem, nos termos deste item, não exime o Poder Concedente nem a 
Concessionária da obrigação de dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite a 
interrupção das atividades vinculadas à Concessão, observadas as prescrições deste Contrato.’ 

152. Ante todo o exposto, conclui-se que as alegações apresentadas pela ANTT e pela CRO, no 
tocante à não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da concessão, a despeito da 
sistemática inexecução dos investimentos em ‘Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias’ 
(obras paralisadas desde 2016) não coibida por penalidades menos gravosas (art.  38, § 1º, incisos I, 
II e IV, § 2º, 3º e 4º, da Lei 8.987/1995; subcláusula 32.1 do contrato de concessão) não devem ser 
acolhidas. 

Descontos tarifários (peça 12, p. 5) 

‘b) proceder, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, as oitivas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e da Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) para que, no prazo de quinze 
dias, se manifestem acerca dos indícios de gestão irregular do contrato de concessão concernentes 
à: (…) 

iii) aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos em ‘Obras de Ampliação 
de Capacidade e Melhorias’ (art. 9º da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 e Anexo 5 do contrato de 
concessão).’ 

Alegações da ANTT 

153. A ANTT informa que, em decorrência dessa performance aquém da previsão contratual, a 
concessionária passou a receber desconto tarifário em função do instrumento contratual do 
desconto de reequilíbrio (fator D), e esclarece que tais reduções tarifárias representam 
majoritariamente descontos oriundos da não execução de duplicações e dispositivos, considerando 
as metas anuais previstas. Acrescenta que caso persistam sem avanço de execução, esses descontos 
serão substancialmente aumentados, considerando que se acumulam até que se execute os 
investimentos originários dos contratos (peça 19, p. 6). 

154. Quanto aos valores de fator D insuficientes aplicados na tarifa, informa que tal fenômeno 
ocorreu essencialmente pelo tempo necessário na apuração e na consolidação do desconto de 
reequilíbrio de ampliação de capacidade e, especialmente, dos parâmetros desempenho pois, como 
é de conhecimento do Tribunal, a SUINF necessita de ao menos 200 dias para consolidar o 
desconto de reequilíbrio, o que impossibilitou sua aplicação tempestiva (peça 19, p. 6). 

155. Para regularizar a questão, a SUINF indica que tomará as seguintes providências (peça 19, 
p. 6): 

i) correção na tarifa, via fator C, dos descontos de reequilíbrio aplicados até aqui, objetivando 
corrigir reflexos devido ao prazo de apuração e efetiva aplicação na tarifa de pedágio, via revisão 
da TBP; 
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ii) para os descontos de reequilíbrio dos próximos anos será editada portaria com diretrizes para 
apuração do desconto de reequilíbrio de forma parcial antes do término do ano concessão, a fim de 
permitir a aplicação do desconto na revisão imediatamente subsequente ao final do ano concessão. 

Alegações da CRO 

156. A CRO esclarece que todos os prazos e procedimentos estabelecidos pela ANTT foram 
cumpridos, não havendo que se cogitar de irregularidade na questão, e relembra que o contrato de 
concessão é relação complexa de longo prazo, com revisões periódicas previstas contratualmente, 
podendo eventuais desequilíbrios econômicos financeiros serem compensados em revisões 
subsequentes, de modo a garantir a estabilidade contratual e seu equilíbrio econômico-financeiro 
(peça 29, p. 19). 

157. Defende que os dispositivos contratuais aplicáveis e os regulamentos editados pela ANTT 
para disciplinar a matéria são inquestionáveis e menciona a subcláusula 22.6.1 do contrato, a qual 
estabelece que a ANTT promoverá anualmente a avaliação do desempenho da concessão de acordo 
com as regras e procedimentos previstos no Anexo 5 (peça 29, p. 19). 

158. Essa avaliação consistiria, basicamente, na análise dos relatórios de monitoração apresentados 
pela concessionária nos termos do item 4.2 do PER, o qual prevê que a empresa deve enviar todos 
os relatórios até o 12º mês do prazo de concessão (peça 29, p. 19). 

159. Menciona que, em fevereiro de 2016, a ANTT encaminhou o Ofício Circular 
009/2016/GEFOR/SUINF com novas diretrizes para apresentação dos relatórios de monitoração, 
de modo a adequar o prazo de elaboração à complexidade da avaliação em campo e confecção dos 
relatórios e fichas desenvolvidos pela SUINF. Também teriam sido alterados os prazos para 
apresentação da monitoração, que passaram a 60 dias para realização da monitoração e 30 dias, 
contados do último dia dos ensaios de campo, para entrega dos relatórios (peça 29, p. 20). 

160. Em julho de 2016, por meio do Ofício Circular 030/2016/GEFOR/SUINF, a ANTT teria 
retificado o regramento geral de prazos apresentados no ofício anterior, informando que a 
monitoração se iniciaria a partir do primeiro dia subsequente à data de aniversário da concessão, 
com a justificativa de que a monitoração refletiria o atendimento aos parâmetros de desempenho 
obtidos pelas intervenções realizadas nos elementos da rodovia ao longo de todo ano concessão 
(peça 29, p. 20). 

161. Considerando que o aniversário do ano concessão da CRO ocorre em março e as revisões 
tarifárias em setembro e as novas diretrizes, indica que: i) iniciou a monitoração referente ao 3º ano 
de concessão em 23/3/2017; ii) os ensaios de campo foram finalizados em 19/5/2017, respeitando o 
prazo de 60 dias; iii) os relatórios foram entregues à ANTT em 19/6/2017, respeitando o prazo de 
30 dias (peça 29, p. 20-21). 

162. Como a ANTT comunica ao Ministério os reajustes e revisões com antecedência mínima de 
15 dias da data do início da cobrança da nova tarifa, não teria restado tempo hábil para a correta 
análise do relatório de monitoração e posterior cálculo do fator D a ser aplicado na 2ª revisão 
ordinária da tarifa básica de pedágio (peça 29, p. 21). 

163. Destaca que em um contrato de concessão, sempre se buscará o equilíbrio entre obrigações 
assumidas e seus reflexos econômico-financeiros; dentro dessa lógica, qualquer evento não 
contemplado em determinada revisão ordinária e/ou extraordinária terá seus efeitos financeiros 
obrigatoriamente considerados posteriormente (peça 29, p. 21). 

Análise 

164. Observa-se, primeiramente, que as partes não refutam a insuficiência do percentual do 
desconto de reequilíbrio que vem sendo aplicado às tarifas de pedágio atinente à inexecução das 
obras de duplicação. Nesse sentido, cabe retomar as considerações da instrução inicial (peça 12, 
p. 4): 

16. O percentual do desconto de reequilíbrio previsto no Anexo 5 do contrato para a ‘execução das 
obras de ampliação de capacidade obrigatórias nos prazos estabelecidos’ é de 0,06902% por 
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quilômetro (peça 4, p. 65). Desse modo, o confronto entre as obras de duplicação exigíveis (335,7 
km) e aquelas efetivamente entregues (117,6 km) enseja redução tarifária de 15% [(335,7 - 117,6) * 
0,06902 = 15%]. 

17. Parte dessa redução (4,41%) deveria ter sido aplicada às tarifas de pedágio desde setembro de 
2017 [(72,6 + 108,9 - 117,6 km) * 0,06902 = 4,4% ] e o restante (10,6%) a partir de setembro de 
2018 (início da cobrança de pedágio ocorreu em 6/9/2015 e o contrato prevê, em sua subcláusula 
18.3.2, que essa seja a data-base para os reajustes da tarifa). 

18. No entanto, verifica-se da Nota Técnica 166/2017/GEROR/SUINF, que o desconto de 
reequilíbrio devido pela inexecução das obras de duplicação naquele ano (4,4%) não foi aplicado à 
tarifa de pedágio em setembro de 2017 (peça 10, p. 14-16). 

19. Neste ano, conforme Deliberação 828, de 10/10/2018, a ANTT autorizou um reajuste da tarifa 
de pedágio de R$ 0,03737 para R$ 0,03754 (0,45% de aumento). Para chegar a esse percentual, a 
ANTT considerou um desconto de reequilíbrio de 5,68432% (peça 11); ou seja, aquém daquele que 
deveria ter sido aplicado. 

165. Qual seja, o usuário deixou de receber um desconto na tarifa básica de pedágio de 4,4% entre 
setembro de 2017 e setembro de 2018; e, desde setembro de 2018, vem pagando indevidamente por 
uma tarifa básica de pedágio que deveria ser 10,6% menor do que aquela vigente. 

166. Como na revisão ocorrida em 2018 a ANTT não procedeu o desconto, via fator C, dos valores 
pagos a maior entre setembro de 2017 e setembro de 2018, conforme se verifica da Nota Técnica 
42/2018/GEREF/SUINF (peça 33), conclui-se que além do fator D que foi aplicado à tarifa 
atualmente praticada (5,68432%), os usuários deveriam receber um desconto adicional de 10,6% 
sobre a TBP assim como a devolução dos valores indevidamente auferidos pela CRO, em razão da 
não aplicação tempestiva do desconto de 4,4% no ano concessão anterior, a qual não foi 
compensada no ano seguinte. Portanto, existe um desequilíbrio econômico-financeiro expressivo 
em desfavor dos usuários, o qual as partes não contestam, e que precisa ser corrigido. 

167. Nota-se que as justificativas apresentadas pelas partes para a não aplicação tempestiva dos 
descontos de reequilíbrio recaem sobre o prazo necessário para a apuração dos parâmetros de 
desempenho previstos em contrato (realização de ensaios de campo, elaboração de relatórios de 
monitoração e avaliação desses relatórios para aferição do fator D). 

168. Todavia, em se tratando de obras de duplicação que sabidamente estão paralisadas desde 
março de 2016, o cálculo do fator D não exige mais do o tempo necessário para a realização de 
operações matemáticas simples. 

169. Neste ano, por exemplo, em que se encerrou o prazo da duplicação (março/2019), basta 
subtrair da meta (453,6 km) o total implantado (116,7 km) e multiplicar pelo fator D previsto em 
contrato (0,06902% por km). Ou seja, a ANTT deve considerar um desconto de reequilíbrio de 
23,25% para as duplicações, a partir de setembro de 2019, o qual independe da realização de 
ensaios de campo e do envio de relatórios de monitoração, e pode ser avaliado com meses de 
antecedência da revisão da tarifa de pedágio. 

170. O que não faz qualquer sentido é que a ANTT, em setembro de 2019, aplique um desconto de 
reequilíbrio relativo à meta de duplicação do ano anterior, ou seja, março de 2018 e penalize os 
usuários indevidamente sob a alegação de que depende da avaliação de parâmetros de desempenho 
os quais não guardam qualquer relação com as obras da ‘frente de ampliação de capacidade e 
manutenção de nível de serviço’. 

171. Além de desarrazoada, essa alegação não condiz com a conduta da ANTT quando cuida de 
acréscimos de reequilíbrio (fator A), ou seja, de incrementos da TBP em função da antecipação de 
obras de ampliação de capacidade e melhorias. 

172. Nesse sentido, a Resolução 5.177, de 31/8/2016 (peça 34), concedeu acréscimo de reequilíbrio 
de 1,87604% para a CRO em razão da superação da meta de duplicação que deveria ser atingida até 
março de 2016, correspondente à entrega de 72,6 km. 
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173. Ou seja, quando se trata da apuração de percentual da frente de ampliação de capacidade que 
acarreta incremento da tarifa básica de pedágio (fator A), a apuração é tempestiva e desvinculada 
dos parâmetros de desempenho. Em contrapartida, quando se trata da apuração de percentual da 
frente de ampliação de capacidade que acarreta redução da tarifa básica de pedágio (fator D), a 
apuração é intempestiva e inexplicavelmente atrelada a parâmetros de desempenho de outras 
frentes de serviços. 

174. Nota-se, por conseguinte, que a ANTT não atuou na tutela do interesse público (desconto de 
reequilíbrio) com a mesma presteza com que garantiu o direito da concessionária (acréscimo de 
reequilíbrio) ao cuidar das obras da frente de ampliação de capacidade nas revisões anuais da tarifa 
de pedágio. 

175. Verifica-se, também, que a ANTT não efetuou o estorno dos valores indevidamente auferidos 
entre setembro de 2017 e setembro de 2018 correspondentes à não aplicação do desconto de 
reequilíbrio de 4,4% naquele período, na revisão subsequente; ou seja, a providência indicada na 
manifestação (correção, via fator C, dos descontos que deixaram de ser aplicados à TBP) tampouco 
foi adotada quando se teve a oportunidade para tanto. 

176. Tanto a ANTT quanto a CRO sugerem que as correções necessárias sejam processadas no 
futuro. No entanto, diante da magnitude do desequilíbrio econômico-financeiro da tarifa de pedágio 
atualmente praticada, em desfavor dos usuários, e dos elementos que indicam que esse 
desequilíbrio resultou de uma inescusável inércia do poder concedente na defesa dos interesses 
coletivos e absolutamente distinta do procedimento adotado em situação semelhante que beneficiou 
a CRO, entende-se que as medidas necessárias à correção desse desequilíbrio devem ser 
imediatamente adotadas. 

177. Ante todo o exposto, conclui-se que as alegações apresentadas pela ANTT e pela CRO, no 
tocante à aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato de concessão em decorrência da inexecução dos investimentos em ‘Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias’ (art. 9º da Lei 8.987/1995; subcláusula 22.6 e Anexo 5 do 
contrato de concessão) não devem ser acolhidas. 

CONCLUSÃO 

178. Confirmou-se, nesta instrução, a procedência das alegações do representante e das 
informações obtidas no levantamento de auditoria no tocante à inexecução das ‘Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias’ haja vista a CRO ter entregue apenas 116,7 km de 
duplicação de 453,6 km exigíveis até março de 2019 (74% de inexecução). 

179. Verificou-se, também, que as alegações das partes para os descumprimentos contratuais 
supostamente relacionadas ao cenário econômico, tais como diminuição de tráfego e redução de 
receitas, aumento do valor de insumos e dificuldades para a obtenção de financiamentos, não 
encontram ressonância no contrato de concessão, o qual prevê que a concessionária é integral e 
exclusivamente responsável por tais riscos. 

180. Além da improcedência dessas alegações à luz da matriz de riscos do contrato celebrado, 
verificou-se que o cenário econômico desfavorável não teve impacto considerável na BR-163/MT 
(receita bruta de serviços teve incremento de 6,3% em 2017 e de 7,8% em 2018), concessão que 
registra um volume de tráfego 18% maior do que aquele projetado nos estudos de viabilidade que 
precederam a licitação. 

181. Tais dados permitem concluir que os problemas de financiamento não estão relacionados 
propriamente à geração de receitas da concessão (a qual, aliás, é uma das que mais elevadas dentre 
as rodovias federais concedidas), mas podem estar associados a restrições das instituições 
financeiras à Odebrecht Rodovias, empresa que detém o controle da CRO. 

182. Em sua manifestação, a concessionária evidencia sua incapacidade de obter financiamento ao 
revelar que a venda do negócio (troca de controle acionário) é que viabilizará a obtenção de 
recursos para a execução dos investimentos previstos em contrato e que não foram executados 
(peça 29, p. 14): 
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‘(…) a Concessionária logrou demonstrar ter sanado as inconformidades apontadas pela Agência, 
bem como estar em processo de troca de controle acionário, que, ao final, viabilizará a obtenção de 
recursos para a realização dos investimentos necessários à concessão.’ 

183. As justificativas das partes para a não adoção das medidas legais e contratuais cabíveis em 
razão das inexecuções verificadas, relacionadas à edição da MP 800/2017 e da Lei 13.448/2017, 
não podem ser aceitas, seja porque a medida provisória perdeu sua validade, seja porque a CRO 
não solicitou a devolução amigável da concessão. 

184. A expectativa de desenhar um novo contrato por meio de revisão quinquenal, hipótese de 
aplicação questionável e de legalidade duvidosa, não justifica a inércia do poder concedente em 
relação à adoção de medidas contratuais e legais que possam conduzir a contratada à retomada das 
obras ou, alternativamente, à extinção da concessão por caducidade. 

185. A utilização das garantias contratuais permite que a Administração seja indenizada, ao menos 
em parte, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte da concessionária, 
uma vez ao duplicar apenas 117,6 km de um total devido de 453,6 km, a CRO acarreta aos 
usuários, ao poder público e à sociedade como um todo, prejuízos em termos de fruição da rodovia 
(nível de serviço aquém do contratado) e de segurança viária (acidentes graves decorrentes de 
colisões frontais) que impactam nos custos e na eficiência do transporte rodoviário. 

186. Verificou-se que a inércia do poder concedente quanto ao exercício de suas prerrogativas 
(poder-dever) relativas a esse mecanismo indenizatório, o qual deveria ser acionado em situações 
de inadimplemento por parte da concessionária, não poderia ser atribuído à gravidade da medida (a 
qual depende de mera notificação, nos termos do contrato) nem a risco de descontinuidade na 
prestação do serviço (CRO eventualmente teria que arcar com o custo de um prêmio maior para a 
renovação das garantias junto a seguradoras e instituições financeiras ou recompor a caução 
prestada, o que não permite tal inferência). 

187. Nesta instrução, também ficou demonstrada a improcedência da interrupção de processo 
administrativo, aberto em 2017, e destinado à apuração dos descumprimentos contratuais e 
eventual declaração de caducidade em razão da MP 800/2017, da Lei 13.448/2017 e da 
possibilidade de revisão quinquenal. 

188. Restou esclarecido, ainda, que não cabe a esta Corte de Contas emitir determinação para que a 
caducidade de um contrato de concessão seja declarada, até porque durante os atos preparatórios a 
inadimplência pode não vir a ser comprovada (pode não ter ocorrido de fato ou pode ter sido 
sanada pela empresa); entretanto, diante de inadimplemento relevante que possa ensejar a extinção 
do contrato por caducidade, a adoção das medidas prévias a esse desfecho pode ser exigida do 
poder concedente, a exemplo do que ocorreu no Acórdão 738/2017-Plenário. 

189. Evidenciou-se, neste processo, que a descontinuidade na prestação dos serviços já vem 
ocorrendo nos últimos três anos em que a CRO esteve à frente da BR-163/MT, posto que o contrato 
de concessão não foi celebrado apenas para que a empresa providenciasse a conservação da rodovia 
e a prestação de atendimento médico e mecânico aos usuários; e expostas as alternativas à 
disposição do poder concedente para minimizar (ou até mesmo suprimir) a descontinuidade na 
prestação dos serviços, a exemplo do que já ocorreu na BR-153/TO/GO e na BR-290/RS, caso a 
concessão caminhe para a caducidade. 

190. Comprovou-se a insuficiência dos descontos tarifários aplicados nas últimas duas revisões em 
razão do inadimplemento das obras de ampliação de capacidade, assim como a improcedência das 
justificativas apresentadas para a não concessão dos descontos tempestivamente, que recaem sobre 
a dificuldade para avaliação de parâmetros de desempenho os quais não guardam qualquer relação 
com as obras da frente de ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço. 

191. Ademais, observou-se que ao tratar da apuração de percentual da frente de ampliação de 
capacidade que acarreta incremento da tarifa básica de pedágio (fator A), a ANTT providenciou 
apuração tempestiva e desvinculada dos parâmetros de desempenho, ou seja, não atuou na tutela do 
interesse público (desconto de reequilíbrio) com a mesma presteza com que garantiu o direito da 
concessionária (acréscimo de reequilíbrio) ao cuidar das obras da frente de ampliação de 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62767702.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 034.032/2017-7 

 

29 
 

capacidade nas revisões anuais da tarifa de pedágio. 

192. Nesse sentido, a Agência tampouco providenciou o estorno (via fator C) dos valores 
indevidamente auferidos pela CRO entre setembro de 2017 e setembro de 2018, quando teve 
oportunidade de corrigir o desequilíbrio anteriormente causado em desfavor dos usuários em razão 
da não aplicação do desconto devido na TBP. 

193. Diante da magnitude do desequilíbrio econômico-financeiro da tarifa de pedágio atualmente 
praticada, em desfavor dos usuários, e dos elementos que indicam que esse desequilíbrio resultou 
de uma inescusável inércia do poder concedente na defesa dos interesses coletivos e absolutamente 
distinta do procedimento adotado em situação semelhante que beneficiou a CRO, entende-se que as 
medidas necessárias à correção desse desequilíbrio devem ser imediatamente adotadas.  

194. Ante o exposto, entende-se que as providências alvitradas na instrução inicial são pertinentes, 
de sorte que propõe-se que o Tribunal adote decisão de mérito destinada a exigir da ANTT a 
adoção de providências para a utilização da garantia de execução do contrato, para a abertura de 
procedimento administrativo com vistas à avaliação dos descumprimentos contratuais e eventual 
declaração de caducidade da concessão e para a imediata redução da tarifa de pedágio em 
proporção compatível com o nível de inexecução contratual verificado. 

195. Dada a similaridade entre os problemas tratados nestes autos e aqueles reportados na ação 
civil pública que trata da BR-060/153/262/DF (peça 30), entende-se oportuno, ainda, o 
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal em Mato Grosso para eventual 
ajuizamento de ações em face do inadimplemento verificado neste processo e da ausência de 
providências das partes para sanar tais irregularidades. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

196. Diante do exposto, submeto os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da presente representação, uma vez que os requisitos de admissibilidade previstos no 
art. 235 c/c art. 237, inciso III e parágrafo único do Regimento Interno do TCU (RITCU) foram 
atendidos; 

b) com fundamento no art. 45, da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do TCU, 
determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 
razão da inexecução das obrigações de investimentos em ‘Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias’ previstas no PER: 

b.1) utilize a garantia de execução do contrato (art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da 
Lei 8.987/1995; cláusula 12 do contrato de concessão); 

b.2) avalie se o serviço está sendo prestado de forma adequada e eficiente (art.  38, § 1º, I, da 
Lei 8.987/1995); 

b.3) avalie se a concessionária cumpriu todas as cláusulas contratuais ou regulamentares 
concernentes à concessão (art. 38, § 1º, II, da Lei 8.987/1995); 

b.4) caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, § 1º, I e II, da Lei 8.987/1995, convoque a 
empresa concessionária para apresentar justificativas acerca dessas irregularidades e, caso não 
justificadas, conceda-lhe prazo razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões relativas à 
prestação dos serviços de forma adequada e eficiente, na forma prevista no art. 38, § 3º, da 
Lei 8.987/1995; 

b.5) caso a CRO, no prazo concedido em conformidade com o subitem acima não corrija eventuais 
falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços identificados pela ANTT ou se configure a 
hipótese prevista no art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o processo 
administrativo previsto no art. 38, § 2º, assegurando prévio contraditório e a ampla defesa da 
concessionária, para a eventual declaração de caducidade da concessão; 

b.6) promova o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da BR-163/MT em 
razão da aplicação de descontos tarifários (fator D) insuficientes nas duas últimas revisões 
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tarifárias, ocorridas em setembro de 2017 e em setembro de 2018, sem se descuidar da devolução, 
via fator C, dos valores indevidamente auferidos pela CRO (art. 9º da Lei 8.987/1995; subcláusula 
22.6 e Anexo 5 do contrato de concessão); 

b.7) considere, na próxima revisão tarifária (setembro/2019), desconto de reequilíbrio compatível 
com as metas de duplicação exigidas pelo item 3.2.1.1 do PER para o ano 4 (453,6 km), cujo prazo 
se findou em 22/3/2019 (subcláusula 22.6.4, item ii, do contrato de concessão); 

c) determinar à ANTT que encaminhe, periodicamente a cada 60 dias, cópias dos processos 
administrativos a serem autuados em função das determinações relativas ao subitem ‘b’, para fins 
de monitoramento das determinações, esclarecendo na oportunidade as medidas administrativas 
adotadas; 

d) encaminhar cópia desta instrução e da decisão que vier a ser proferida ao representante; 

e) encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Federal em Mato Grosso para a eventual 
adoção de providências, na sua esfera de atuação, em face do inadimplemento verificado neste 
processo e da ausência de providências das partes para sanar tais irregularidades; 

f) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 

3. À peça 40, o dirigente da 4ª Diretoria da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 

Rodoviária e de Aviação Civil anuiu às conclusões do auditor federal e teceu as seguintes 
considerações: 

“1. Manifesto-me de acordo com a proposta de encaminhamento do AUFC Leonardo Antônio de 
Meneses (DOC 61.219.795-2). Acrescento, no mesmo sentido, alguns aspectos sobre esta 
representação, numa visão mais ampla das questões tratadas. 

2. Não é controversa a necessidade de investimentos no setor de infraestrutura do país. Segundo 
dados do Banco Mundial (Infraestrutura: construindo a base para o crescimento, 2018), dentre os 
países em desenvolvimento, o Brasil possui um dos menores níveis de investimentos, em cerca de 
2% do PIB entre os anos de 2000 e 2013. 

3. Além do mais, a qualidade da infraestrutura nacional alcança a posição de 123 no Ranking do 
World Economic Forum, conforme consta na mesma publicação. 

4. Este retrato atual encontra-se num contexto onde os recursos públicos disponíveis para os 
investimentos em infraestrutura são escassos, conforme as informações históricas do orçamento 
fiscal dos órgãos responsáveis (Infraero, Dnit, Valec, etc.). As informações constantes no relatório 
de gestão do DNIT (http://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/relatorio-de-gestao) revelam bem 
este cenário. 

5. Neste sentido, natural que o Governo Federal demande a realização de parcerias com o setor 
privado para que esses investimentos tão necessários ao país sejam, de fato, realizados. Assim, o 
governo tem recorrido às concessões de serviços públicos para a concretização da melhoria da 
infraestrutura federal, com base na Lei 8.987/1995, formando parcerias público-privadas em 
sentido lato sensu, nos setores rodoviários, ferroviários, portuários e aeroportuários. Tal iniciativa 
foi reforçada, nos últimos anos, com edição da Lei 13.334/2016 e a criação do Programa de 
Parcerias e Investimentos (PPI). 

6. Entretanto, uma ampla coletânea de fiscalizações empreendidas nesta subunidade nos últimos 
anos tem evidenciado problemas graves nas concessões, revelando uma frustração dos resultados 
esperados pelo poder público e pela sociedade, no sentido de desenvolvimento da infraestrutura, 
especialmente a rodoviária. 

7. Considerando que tais problemas têm se arrastado nos últimos anos, sem soluções mais 
concretas por parte dos representantes da agência reguladora, compete ao TCU fiscalizar a atuação 
da ANTT, sem que isso afronte os limites da discricionariedade do gestor, ainda mais quando 
ilegalidades são verificadas no curso dessas fiscalizações. Por isso, não merecem prosperar as 
recorrentes alegações, por parte dos interessados, de que a Corte de Contas estaria usurpando de 
suas competências. 
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8. Aliás, conforme bem destacado na instrução, o Acórdão 1.704/2018-TCU-Plenário enuncia que 
‘é dever do Tribunal verificar se as agências estão a cumprir adequadamente os seus objetivos 
institucionais, entre os quais o de fiscalizar e regular as atividades sob sua esfera de competência’. 
Além do mais, jurisprudência mais antiga já evidencia o papel do TCU nesta temática: 

‘Na fiscalização das atividades-fim das agências reguladoras, o TCU não deve substituir-se aos 
órgãos que controla, nem estabelecer o conteúdo do ato de competência do órgão regulador, 
determinando-lhe a adoção de medidas, salvo quando verificar a ocorrência de ilegalidade ou de 
omissão da autarquia no cumprimento das normas jurídicas pertinentes.’ [Acórdão 715/2008-TCU-

Plenário - Rel. Min. Augusto Nardes] 

9. Neste sentido, diante de irregularidades bem como de ineficácia e ineficiência da atuação das 
suas unidades jurisdicionadas, entende-se que cabe ao TCU a fiscalização e a proposição de 
determinações ou recomendações. Afinal, é sua missão institucional aprimorar a Administração 
Pública em benefício da sociedade, por meio do controle externo. 

10. Pois bem, nos presentes autos foram verificados dois grupos de falhas na atuação da ANTT, no 
que tange à regulação e fiscalização da concessão da BR-163/MT. Inicialmente, notou-se uma 
letargia na solução de problemas relevantes e que impactam diretamente na qualidade dos serviços 
prestados aos usuários da rodovia. Conforme registrado pela agência reguladora (peça 19, p. 4), 
desde o ano de 2016, as obras de duplicação da rodovia foram paralisadas, de modo que, passados 
já três anos, nenhuma medida efetiva foi adotada para a sua retomada. 

11. Ao contrário, os atos praticados concentraram-se na inserção de novas obras no contrato, 
conforme abordado no TC 032.830/2016-5, bem como na pretensa negociação de novos prazos 
para a realização das obras, na expectativa de que medidas legislativas dessem suporte a essa 
decisão (Medida Provisória 800/2017). Diante da perda da eficácia desse normativo, a ANTT 
buscou realizar revisões quinquenais nos contratos (peça 29, p.8), as quais teriam como medida 
prática uma postergação ainda maior das obras de duplicação entre outras obrigações 
correlacionadas. Segundo a agência, essa seria a melhor alternativa para a continuidade do serviço 
público, numa perspectiva futurista e esperançosa, todavia, carente de estudos fundamentados que 
justificassem essa decisão. 

12. Aliás, ao longo da instrução foram evidenciadas diversas falhas nas premissas adotadas pela 
ANTT, de que haveria uma queda de tráfego na rodovia e de que a não obtenção dos 
financiamentos do BNDES poderiam justificar tal revisão contratual. Ora, os fatos são claros no 
sentido de que o tráfego pedagiado da BR-163/MT encontra-se 18% superior àquele estimado pela 
ANTT nos estudos de viabilidade da concessão, por isso, não se sustentam os argumentos relativos 
à queda de demanda. E, mesmo se isso ocorresse, o contrato de concessão é claro, fazendo lei entre 
as partes, no sentido de que o risco de tráfego cabe à concessionária. 

13. Além do mais, as dificuldades para a obtenção do financiamento decorrem justamente das 
condutas do próprio grupo econômico do qual faz parte a Odebrecht Transport, acionista da 
concessionária, conforme os resultados públicos de investigações conduzidas pela Operação Lava 
Jato. 

14. Quanto à possibilidade de troca do controle acionário da concessão, aventado pela 
concessionária, essa alternativa possui previsão contratual, mas está condicionada a ‘iminente’ 
insolvência da concessionária, desde que devidamente fundamentada. Entretanto, não pode o poder 
público aguardar indefinidamente a concretização desse processo, ainda mais considerando que há 
três anos as obras se encontram paralisadas. 

15. Ademais, não se tem notícias acerca de eventual pedido de relicitação pela concessionária. Por 
tais razões, diante do arcabouçou legal existente, não há alternativa legal diversa da autuação de 
processo com vistas a avaliar a caducidade da concessão, nos termos da Lei 8.987/1995, conforme 
proposta de encaminhamento apresentada na instrução. 

16. Outro grupo de irregularidades detectadas no presente processo remete a atos administrativos 
relacionados à tarifa de pedágio da BR-163/MT. Nesse aspecto, reputo necessário trazer algumas 
considerações adicionais, sob um enfoque mais amplo da problemática apresentada. 
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17. Conforme já abordado em outros processos de fiscalização (por exemplo o TC 024.813/2017-
6), grande parte do esforço administrativo da ANTT, no setor de concessões de rodovias, é 
destinado à feitura dos processos de revisão tarifária, onde são discutidos longamente pleitos das 
concessionárias com o argumento de se reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos, os quais convergem, na maioria dos casos, para um aumento das tarifas de pedágio. 

18. Com isso, historicamente, os processos de revisão tarifária se tornaram o principal produto da 
superintendência responsável - Suinf - na ANTT. 

19. Como bem pontuado pelo estudo do IPEA (Modelos de concessão de rodovias no Brasil, no 
México, no Chile, na Colômbia e nos Estados Unidos: evolução histórica e avanços regulatórios, 
março de 2018), nos últimos 20 anos, ocorreram 110 Revisões Ordinárias, 38 Revisões 
Extraordinárias e 52 Termos Aditivos nos contratos de concessão de rodovias federais, resultando 
em uma média de 40 revisões/termos aditivos por contrato. 

20. Desse modo, o esforço da ANTT que deveria estar alocado, por exemplo, às atividades de 
normatização regulatória e fiscalização dos serviços prestados é ocupado pelas revisões tarifárias e 
aditivos contratuais, onde os usuários da rodovia são alijados do processo, havendo, apenas, uma 
dialética entre concessionária e agência reguladora. Não é por acaso, portanto, que as tarifas de 
pedágio historicamente são reajustadas em níveis acima da inflação (TC 028.343/2017-4, 
TC 002.469/2018-9 e TC 024.813/2017-6), mesmo no caso de inadimplência dos contratos, como a 
concessão da BR-163/MT. 

21. E mesmo nesses processos existem posições antagônicas da agência reguladora a depender da 
necessidade de aumento ou diminuição das tarifas, como bem apontado na instrução (item 172). No 
ano de 2016, houve um adiantamento das metas anuais pela concessionária Rota do Oeste, e, por 
isso, fazia jus a uma elevação da tarifa mediante o chamado Fator A. Nesse caso, a ANTT não 
demorou em realizar esse aumento. Todavia, nos anos seguintes em que as metas não foram 
cumpridas, a ANTT alegou a necessidade de, pelo menos 200 dias, para mensurar a aplicação do 
desconto tarifário (Fator D) que resultaria em sua diminuição aos usuários da rodovia. 

22. Percebe-se, pois, condutadas diferentes, a depender da tarifa a ser revisada. 

23. Aliás, irregularidades relacionadas nos processos administrativos de revisões tarifárias constam 
em diversos processos de fiscalização abertos e/ou julgados pelo TCU nos últimos anos 
(TC 014.618/2015-0, TC 025.311/2015-8, TC 023.217/2015-4, TC014.731/2015-0, 
TC 028.835/2016-6, TC 032.830/2016-5, TC 012.831/2017-4, TC 021.195/2017-0). Diante desses 
achados recorrentes, houve a necessidade de uma avaliação mais ampla dessas revisões, o que 
ocorreu com a auditoria ainda sem apreciação de mérito, TC 024.813/2017-6. 

24. No caso em concreto, diante das irregularidades evidenciadas, as quais representam afrontas às 
disposições do contrato de concessão (subcláusula 22.6.4), cabe ao TCU determinar o cumprimento 
do art. 9º da Lei 8.987/1995, para que a ANTT aplique os descontos tarifários estabelecidos em 
contrato, haja vista os inadimplementos contratuais observados. 

25. Por fim, consigno que a baixa efetividade do programa de concessões foi examinada em recente 
auditoria operacional (TC 012.624/2017-9). Os números são alarmantes e a concessão da BR-163-
MT contribui bastante para os resultados apresentados. Chamou a atenção o rol de obras 
contratadas em concessões de rodovias que, até o momento, deixaram de ser realizadas pelas 
concessionárias. O montante total dessas obras alcança R$ 20 bilhões, cujos benefícios deixaram de 
ser entregues à União e à sociedade. 

26. Sobre o tema, importante consignar o entendimento desta Subunidade de que a retomada da 
eficiência e eficácia do programa de concessões somente será possível a partir de um esforço 
conjunto dos atores do setor, essencialmente, o ministério supervisor, a agência reguladora e as 
concessionárias, de forma a se concretizar, de fato, uma parceria público-privada. 

27. Ao ministério, necessário se torna estruturar e monitorar o programa de concessões, conforme 
indicado no achado de auditoria operacional do processo supracitado, cobrando da ANTT os 
resultados esperados. À agência reguladora, é necessária uma revisão do seu papel, sua missão 
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institucional, seus valores e objetivos estratégicos. Na mesma seara, é urgente a revisão de seus 
processos de trabalho, de forma a torna-los mais eficientes e efetivos, priorizando não apenas as 
demandas das concessionárias, mas sim, dando a mesma atenção aos usuários das rodovias.  

28. Às concessionárias, cabe priorizar o cumprimento dos contratos de concessão, bem como rever 
suas condutas, as quais tem levado a uma ‘autofagia’ do seu próprio negócio. São notórios os danos 
ao patrimônio da União que têm sido constatados pelo Ministério Público Federal nas concessão de 
rodovias federais delegadas ao estado do Paraná (http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-
imprensa/docs/denuncia-nucleo-politico; http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-
imprensa/docs/denuncia-econorte, http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-
1a-instancia/parana/denuncias-do-mpf/documentos/denuncia-agentespublicos-1, 
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/rodonorte.pdf). 

29. Os fatos narrados pelo MPF, no que compete à esfera administrativa, também remetem a 
irregularidades relacionadas com atrasos e supressões de obras, aumentos indevidos de tarifas de 
pedágios e termos aditivos contratuais indevidos. 

30. Além disso, não são poucos os casos de condutas irregulares das concessionárias em rodovias 
administradas pela União que são abordados em fiscalizações recentes do TCU. Como exemplo, 
citam-se o TC 021.195/2017-0, onde se apuram indícios de fraudes na definição das tarifas de 
pedágio da BR-290/RS, bem como fraudes em relatórios de monitoração da qualidade da rodovia. 
Na mesma seara, o TC 010.680/2018-7, onde se apuram indícios de fraudes em pedidos de inclusão 
de obras no contrato de concessão da BR-116/324/BA. Ainda, o TC 034.431/2018-7, onde se 
apuram indícios de fraudes nos estudos de viabilidade da concessão das rodovias BR-
101/290/386/448/RS. Por fim, o TC 010.370/2016-1, onde se apuram indícios de fraudes na 
prestação de contas das obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS. 

31. Em conclusão, tais fatos denotam a necessidade de reflexão e posterior atuação desses atores, 
para que, de fato, as concessões de rodovias à iniciativa privada representem uma ferramenta de 
melhoria da infraestrutura nacional, de forma a propiciar ganhos efetivos à União, aos usuários e às 
empresas.” 

4. O titular da SeinfraRodoviaAviação manifestou concordância com os pareceres 
precedentes (peça 41). 

É o relatório. 
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Senhor(a) Procurador(a)-Chefe, 

1. Informo Vossa Excelência do Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário, Ministro Bruno Dantas, 
prolatado na sessão de 30/10/2019, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo de 
Representação acima indicado.  

2. Encaminho cópia do referido acórdão, para conhecimento e, quando houver 
recomendação ou determinação, adoção das medidas existentes pelo órgão ou entidade. O inteiro 
teor do acórdão, bem como relatório e voto, se existentes, podem ser acessados no Portal do TCU 
(www.tcu.gov.br), assim como por meio da plataforma Conecta-TCU. 

3. Por fim, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham este 
ofício. Esclarecimentos adicionais quanto ao processo em questão ou a esta comunicação podem ser 
obtidos, no horário de 10 às 18h, junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) em Brasília, 
telefone (61) 3527-5234, assim como nas unidades do TCU nas demais capitais. 

 
Respeitosamente, 

 

Assinado eletronicamente 
Maryzely Mariano 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019)  
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1) O acesso aos autos está disponível no portal do TCU na internet (www.tcu.gov.br), exceto no caso 
de processos/documentos sigilosos. O acesso somente é facultado após o devido credenciamento e 
habilitação prévia do responsável e/ou do procurador. Esses serviços também estão disponíveis no 
Portal do TCU. 

2) O não cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União poderá ensejar a aplicação 
da multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia 
audiência, nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno do TCU. 

3) Constitui dever das partes, representantes e procuradores indicar, no primeiro momento que lhes 
couber falar nos autos, o endereço eletrônico e o endereço residencial ou profissional onde 
receberão as notificações, bem assim a atualização dessas informação sempre que ocorrer qualquer 
modificação temporária ou definitiva, conforme previsto no art. 77, inc. V, do Código de Processo 
Civil. 

4) A interposição de embargos de declaração é causa de mera suspensão e não de interrupção de 
prazo para os demais recursos, conforme disposto no artigo 34, § 2º, da Lei 8.443/1992. 

5) Além dos serviços disponíveis por meio do Portal do TCU na internet, o Tribunal dispõe de 
atendimento presencial, no horário de 10 às 18h, nos seguintes locais: 

a) Brasília: na Secretaria de Gestão de Processos. Endereço: SAFS, quadra 4, Anexo III, 2º andar, 
sala 229 - CEP 70042-900 - Brasília/DF; 

b) Estados da federação: nas secretarias do Tribunal localizadas nas capitais dos Estados, cujos 
endereços estão indicados no Portal do TCU, aba de serviços.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63099146.



A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Federal NILSON LEITÃO 
Câmara dos Deputados 
Brasília – DF 
 
 
 

Aviso nº 884 - GP/TCU 
 

Brasília, 7 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

Senhor Deputado, 

 

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do 

Acórdão nº 2.644/2019 proferido pelo Plenário desta Corte de Contas, na Sessão Ordinária de 

30/10/2019, nos autos do TC-034.032/2017-7, da relatoria do Ministro Bruno Dantas, que 

tratam de representação acerca de indícios de irregularidades relacionadas à gestão do contrato 

de concessão da BR-163/MT, administrada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. 

Por oportuno, informo que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação 

podem ser acessados pelo endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e, caso solicitado, este 

Tribunal poderá enviar cópia desses documentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

(Assinado eletronicamente) 

JOSÉ MUCIO MONTEIRO 
Presidente 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63107845.



 
 
 

 

Ilmo(a). Sr(a) Lukas Henrique Almeida Santos  
Seu documento foi protocolado, em 07/11/2019 , no Ministério Público Federal com as 
seguintes informações:  

 

Instituição: 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU  

 

 

Destinatário: 
Procurador(a)-Chefe da Procuradoria da República em Mato 
Grosso  

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO / MT  

Procuradoria  

 

 

Número do Expediente: 
PR-MT-00042610/2019 

Descrição do documento: 
OFÍCIO 0759/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação de 5/11/2019, 
do TC 034.032/2017-7 

 

Arquivo(s) anexado(s): 
- idSisdoc_18364814v7-08 - Ofício 0759-2019.pdf 
- idSisdoc_18047920v9-86 - ACORDAO--MIN-BD-2019-10-
1.pdf 

As demandas protocoladas eletronicamente em finais de 
semana, feriados e fora do horário de expediente na unidade do 
MPF serão analisadas no dia útil seguinte. Dessa forma, 
Polícia Federal e Justiça Federal não devem utilizar este 
ambiente no caso de demandas processuais urgentes fora dos 
horários de expediente da unidade e durante os finais de 
semana e feriados. Tais demandas deverão ser encaminhadas 
ao membro plantonista local.  

 

Atenciosamente,  

Protocolo Eletrônico 

Ministério Público Federal 
 

 

 
 

Obs.: Não responda a este e-mail. Mensagens encaminhadas/respondidas para o endereço eletrônico do remetente serão 
desconsideradas. 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63125639.



 

 
 

Tribunal de Contas da União 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

 
 

OFÍCIO 0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação 
Brasília-DF, 5/11/2019. 

 
Ao(À) Senhor(a) 
Diretor(a)-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
SCES Trecho 3, Lote 10, Projeto Orla, Polo 8, Bloco G 
70.200-003 - Brasília - DF 
 
Processo TC 034.032/2017-7  Tipo do processo: Representação 
Relator do processo: Bruno Dantas 
Unidade responsável: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 
 
Assunto: Notificação 
 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63099145.

Senhor(a) Diretor(a)-Geral, 

1. Informo Vossa Senhoria do Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário, Ministro Bruno Dantas, 
prolatado na sessão de 30/10/2019, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo de 
Representação acima indicado.  

2. Encaminho cópia do referido acórdão, para conhecimento e, quando houver 
recomendação ou determinação, adoção das medidas existentes pelo órgão ou entidade. O inteiro 
teor do acórdão, bem como relatório e voto, se existentes, podem ser acessados no Portal do TCU 
(www.tcu.gov.br), assim como por meio da plataforma Conecta-TCU. 

3. Por fim, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham este 
ofício. Esclarecimentos adicionais quanto ao processo em questão ou a esta comunicação podem ser 
obtidos, no horário de 10 às 18h, junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) em Brasília, 
telefone (61) 3527-5234, assim como nas unidades do TCU nas demais capitais. 

 
Atenciosamente, 

 

Assinado eletronicamente 
Maryzely Mariano 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019)  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63099145.

http://www.tcu.gov.br
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1) O acesso aos autos está disponível no portal do TCU na internet (www.tcu.gov.br), exceto no caso 
de processos/documentos sigilosos. O acesso somente é facultado após o devido credenciamento e 
habilitação prévia do responsável e/ou do procurador. Esses serviços também estão disponíveis no 
Portal do TCU. 

2) O não cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União poderá ensejar a aplicação 
da multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia 
audiência, nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno do TCU. 

3) Constitui dever das partes, representantes e procuradores indicar, no primeiro momento que lhes 
couber falar nos autos, o endereço eletrônico e o endereço residencial ou profissional onde 
receberão as notificações, bem assim a atualização dessas informação sempre que ocorrer qualquer 
modificação temporária ou definitiva, conforme previsto no art. 77, inc. V, do Código de Processo 
Civil. 

4) A interposição de embargos de declaração é causa de mera suspensão e não de interrupção de 
prazo para os demais recursos, conforme disposto no artigo 34, § 2º, da Lei 8.443/1992. 

5) Além dos serviços disponíveis por meio do Portal do TCU na internet, o Tribunal dispõe de 
atendimento presencial, no horário de 10 às 18h, nos seguintes locais: 

a) Brasília: na Secretaria de Gestão de Processos. Endereço: SAFS, quadra 4, Anexo III, 2º andar, 
sala 229 - CEP 70042-900 - Brasília/DF; 

b) Estados da federação: nas secretarias do Tribunal localizadas nas capitais dos Estados, cujos 
endereços estão indicados no Portal do TCU, aba de serviços.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63099145.



 

 
 

Tribunal de Contas da União 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

 
 

OFÍCIO 0760/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação 
Brasília-DF, 5/11/2019. 

 
À Senhora 
CAROLINE DE LIMA RODRIGUES (OAB: 56309/DF) 
Procuradora de Concessionária Rota do Oeste S.A. (CNPJ: 19.521.322/0001-04) 
SHIS QL 8 Conjunto 2, Casa 1, Lago Sul 
71.620-225 - Brasília - DF 
 
Processo TC 034.032/2017-7  Tipo do processo: Representação 
Relator do processo: Bruno Dantas 
Unidade responsável: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 
 
Assunto: Notificação 
 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63099147.

Senhora Representante Legal, 

1. Informo Vossa Senhoria do Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário, Ministro Bruno Dantas, 
prolatado na sessão de 30/10/2019, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo de 
Representação acima indicado.  

2. Encaminho cópia do referido acórdão, para conhecimento e, quando houver 
recomendação ou determinação, adoção das medidas existentes pelo órgão ou entidade. O inteiro 
teor do acórdão, bem como relatório e voto, se existentes, podem ser acessados no Portal do TCU 
(www.tcu.gov.br), assim como por meio da plataforma Conecta-TCU. 

3. Por fim, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham este 
ofício. Esclarecimentos adicionais quanto ao processo em questão ou a esta comunicação podem ser 
obtidos, no horário de 10 às 18h, junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) em Brasília, 
telefone (61) 3527-5234, assim como nas unidades do TCU nas demais capitais. 

 
Atenciosamente, 

 

Assinado eletronicamente 
Maryzely Mariano 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019)  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63099147.

http://www.tcu.gov.br
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1) O acesso aos autos está disponível no portal do TCU na internet (www.tcu.gov.br), exceto no caso 
de processos/documentos sigilosos. O acesso somente é facultado após o devido credenciamento e 
habilitação prévia do responsável e/ou do procurador. Esses serviços também estão disponíveis no 
Portal do TCU. 

2) O não cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União poderá ensejar a aplicação 
da multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia 
audiência, nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno do TCU. 

3) Constitui dever das partes, representantes e procuradores indicar, no primeiro momento que lhes 
couber falar nos autos, o endereço eletrônico e o endereço residencial ou profissional onde 
receberão as notificações, bem assim a atualização dessas informação sempre que ocorrer qualquer 
modificação temporária ou definitiva, conforme previsto no art. 77, inc. V, do Código de Processo 
Civil. 

4) A interposição de embargos de declaração é causa de mera suspensão e não de interrupção de 
prazo para os demais recursos, conforme disposto no artigo 34, § 2º, da Lei 8.443/1992. 

5) Além dos serviços disponíveis por meio do Portal do TCU na internet, o Tribunal dispõe de 
atendimento presencial, no horário de 10 às 18h, nos seguintes locais: 

a) Brasília: na Secretaria de Gestão de Processos. Endereço: SAFS, quadra 4, Anexo III, 2º andar, 
sala 229 - CEP 70042-900 - Brasília/DF; 

b) Estados da federação: nas secretarias do Tribunal localizadas nas capitais dos Estados, cujos 
endereços estão indicados no Portal do TCU, aba de serviços.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63099147.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63205748.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63232428.



 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo

 TC 034.032/2017-7 
Tipo: REPRESENTAÇÃO  

  
DESPACHO DE CONCLUSÃO DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS 

 

 Informo que as providências inerentes às comunicações processuais relacionadas ao Acórdão Nº 2644/2019-TCU-Plenário - Relator 
Ministro BRUNO DANTAS  (43) foram concluídas com validade da ciência dos responsáveis, conforme resumo adiante: 

 
Responsável/Interessado/UJ: Câmara dos Deputados.  

Natureza Comunicação  Data de 
expedição 

Peça Destinatário Origem do 
endereço 

Data da ciência ou motivo da 
devolução 

Peça da 
ciência 

Peça da 
Resposta 

 
Notificação Ofício 

0758/2019-
Rodov/SA 

11/11/2019 49 Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 

Outros 13/11/2019 52 Não houve 

Notificação Ofício 
0759/2019-
Rodov/SA 

07/11/2019 46 Ministério Público Federal Outros 07/11/2019 48 Não houve 

Notificação Ofício 
0760/2019-
Rodov/SA 

11/11/2019 50 Caroline de Lima Rodrigues Outros 14/11/2019 51 Não houve 

 

 

27 de Novembro de 2019. 

 

(assinado eletronicamente) 
RAFAEL MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA 

SEGECEX / SEPROC  – matrícula 9792-6 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63263831.



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DIRETORIA

DIRETORIA GERAL
 

OFÍCIO SEI Nº 17433/2019/DG/DIR-ANTT
 

Brasília, 28 de novembro de 2019.
  

Ao Excelen�ssimo Senhor 
Bruno Dantas
Ministro do Tribunal de Contas da União
Tribunal de Contas da União - SAFS Q. 04 Lote I – Ed. Sede
70042-900 Brasília/DF

  

Assunto: TC 034.032/2017-7 - O�cio nº 0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 50500.409537/2019-97.

 

Senhor Ministro,

 

1. Reportamo-nos ao O�cio nº 0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação, de 5.11.2019, o qual
informa o Acórdão nº 2644/2019-TCU-Plenário, de 30.10.2019, proferido nos autos do TC nº
034.032/2017-7, que trata sobre "BR-163/MT - Possíveis irregularidades no contrato e na administração
da Concessão".

2. Diante disso, solicitamos dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias para atender ao item
9.2 do referido Acórdão, tendo em vista a necessidade de prover tempo hábil para que o processo,
referente à revisão tarifária da Concessionária Rota do Oeste S/A - CRO, seja incluído na pauta de reunião
da Diretoria Colegiada desta Agência e devidamente deliberado.

3. Adicionalmente, cabe frisar que, por força da decisão judicial nº 1019784-
14.2019.4.01.0000, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a ANTT está impedida de cominar e exigir
penalidades contratuais, de executar a garan�a em desfavor da concessionária e obrigada a manter as
condições tarifárias vigentes

4. Para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, esta Agência se coloca
à disposição.

 

                          Atenciosamente,

 

MARIO RODRIGUES JUNIOR

Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por MARIO RODRIGUES JUNIOR, Diretor Geral, em
28/11/2019, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63273774.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.an�.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2093401 e
o código CRC 0C8FC9D8.

Referência: Processo nº 50500.409537/2019-97 SEI nº 2093401

St. de Clubes Espor�vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone:  - Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an�.gov.br

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63273774.

http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GUEDES 
ADVOGADOS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

C l ',E1,1619 
16:•4°1 

   

II 
00630 

II 
004928 

 

    

    

TC n" 034.032/2017-7 	 O 0 

 

 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (doravante denominada 

"CRO" ou simplesmente "CONCESSIONÁRIA" / "COMPANHIA"), devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seus advogados, 

respeitosamente, apresentar PEDIDO DE REEXAME  contra o Acórdão 2644/2019-

TCU-Plenário, prolatado na sessão plenária realizada no dia 30 de outubro de 2019. 

1 — A TEMPESTIVIDADE. 

1. 	Por meio do Oficio 0760/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação, a 

Concessionária Rota do Oeste foi comunicada acerca da prolação do Acórdão 

2644/2019-TCU-Plenário, por meio do qual esse e. Tribunal de Contas apreciou o 

processo de Representação em epígrafe. 

BRASiLEA/DF - SHIS CIL 8, CONJUNTO 2, CASA 1, LAGO SUL. CEP: 71620-225 - TEL. (61) 3201-5000 

ATENDIMENTOP'PlOUET.14011.BR I WWW.PIOLJET.ADV.SP 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63424260.
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Nos termos do artigo 286 c/c artigos 285 e 183, todos do Regimento 

Interno do TCU, o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze) dias corridos, a 

contar do recebimento da comunicação. Tendo o ofício sido recebido pelos 

representantes da Concessionária em 14 de novembro de 2019 (quinta-feira), o prazo de 

quinze dias teve início no dia 18 de novembro (segunda-feira) e finda em 2 de dezembro 

de 2019. 

Protocolado nesta data, é tempestivo o presente pedido de reexame. 

I— A REPRESENTAÇÃO.  

Cuidam os autos de representação de autoria do Deputado Federal Nilson 

Leitão (peça 1) acerca de indícios de irregularidades verificados na Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (AMA relacionados à gestão do contrato de concessão da BR-

163/MT, administrada pela Concessionária Rota do Oeste S.A (CRO). 

Em 30/10/2019, por meio do Acórdão 2644/2019, o Plenário do 

Tribunal de Contas da União resolveu, em suma, determinar à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

promova o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão da BR-163/MT mediante aplicação de descontos tarifários 

("Fator D") e devolução, via "Fator C", dos valores supostamente 

auferidos indevidamente pela Concessionaria Rota do Oeste S.A; 

adote medidas para executar as garantias de execução do ajuste; 

avalie se o serviço está sendo prestado de forma adequada e eficiente e 

se a concessionária está cumprindo todas as cláusulas contratuais ou 

ATENDIMENTO:aPIOUET.ADV.BR 1 WWW.PIQUET.ADV.E3R 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63424260.
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regulamentares concernentes à concessão, e, se for o caso, adote as 

medidas prévias à instauração de processo administrativo para a 

eventual declaração de caducidade da concessão. 

6. 	Entretanto, como se demonstrará, as determinações emanadas não se 

coadunam com a realidade da concessão e colocam em risco a prestação de serviços 

essenciais aos usuários, razões pelas quais as determinações veiculadas pelo acórdão em 

questão merecem reforma. 

II-0 MÉRITO DA MANIFESTAÇÃO.  

II. A. O CARÁTER IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO DA CRISE 

ECONÔMICA BRASILEIRA -A CONCRETIZAÇÃO DE RISCO PER1ENCENTE 

À ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA 

Inicialmente, cumpre reiterar algumas considerações de cunho geral e de 

extrema relevância para a completa compreensão da situação na qual se encontra a 

Concessionária Rota do Oeste — assim como as demais concessões da 3' Etapa do 

PROCROFE. 

Nesse sentido, conforme já exposto pela Concessionária nestes autos, a 

crise econômica (e politica) vivenciada pelo país em 2016 teve grave repercussão nos 

contratos de concessão rodoviária licitados entre 2013 e 2014, resultando no 

desequilíbrio econômico-financeiro dessas concessões e na quebra das bases contratuais 

firmadas. 

Destaca-se, aqui, que não se trata de mera concretização de risco de não 

obtenção de financiamento atribuído à Concessionária, mas da ocorrência de risco 

• 

ATENDIMENTO:aPIOUELADV.13R WWW.PIQUET.ADV,BP 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63424260.
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pertencente à álea econômica extraordinária do contrato agravado por comportamento 

contraditório do Poder Concedente. 

10. 	O caráter extraordinário e imprevisível  da crise e seu impacto sobre a 

viabilidade dos contratos da 3' Etapa do PROCROFE foram reconhecidos em mais 

de uma oportunidade pelo Poder Público, em especial nas exposições de motivos 

das Medidas Provisórias n° 752/2016 e n° 800/2017, ambas editadas em virtude do 

reconhecimento da situação de desequilíbrio dos contratos de infraestrutura então 

recentemente licitados e da necessidade de conceber alternativas à grave situação 

enfrentada por essas concessões. Nesse sentido cumpre transcrever trechos das 

respectivas exposições de motivos: 

Medida Provisória n° 752/2016 

(...) 2. A Medida Provisória ora proposta objetiva reparar problemas e 
desafios históricos em importantes setores de infraestrutura, buscando 
viabilizar a realização imediata de novos investimentos em projetos de 

parceria e sanear Contratos de concessão vigentes para os quais a 
continuidade da exploração do serviço pelos respectivos 
concessionários tem se mostrado inviável. 
(...) 18. A Medida Provisória, em suma, confere a segurança jurídica 
necessária para requalificação de empreendimentos de infraestrutura 
vitais para a economia brasileira. Permite a realização imediata de 
investimentos em concessões existentes, em que há necessidade 
urgente para aprimorar o nível de serviço prestado à população e 
sanear Contratos de concessão vigentes para os quais a 
continuidade da exploração do serviço pelos respectivos 
concessionários tem se mostrado inviável, colocando em risco a 
qualidade e a continuidade da prestação do serviço prestado aos 
usuários. O aumento da disponibilidade, a garantia da continuidade e 
a melhoria da qualidade dos serviços a eles relacionados contribuirão 
também para a retomada do crescimento econômico, a geração de 
empregos e o incremento dos níveis de investimento no país. (g.n). 
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Medida Provisório n° 800/2017 

(...) 2. A proposta tem o objetivo de conferir condições para a 
continuidade da prestação de serviços em concessões rodoviárias 
que preveem a execução de investimentos no início do Contrato, 
como as concessões da 3' etapa do Programa de Concessões de 
Rodovias Federais (PROCROFE), licitadas entre 2012 e 2014. 
Tais modelagens, formuladas sob a perspectiva de crescimento 
econômico acelerado, guardaram objetivo politico de adiantar 
investimentos, em face de um cenário de abundância de recursos 
financeiros. Os Contratos preveem a obrigação de duplicação integral 
dos trechos das rodovias concedidas no curto espaço de tempo de 5 
anos a contar do inicio da concessão. 
(...) 11. Cabe destacar conclusivamente a urgência nas medidas para 
efetivação da reprogramação do cronograma de investimentos, 
tendo em vista que as concessões alvo desta Medida Provisória 
já se encontram em dificuldades financeiras, passando 
gradualmente a apresentar desempenho incompatível com o 
previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Nesse 

sentido, é imediata a necessidade de reprogramação dos 
investimentos, de forma que as concessionárias possam 
concentrar seus esforços financeiros em serviços mais 
prioritários para a manutenção da fluidez e da segurança 

rodoviária. (...). (g.n.). 

Frise-se que a MP 800/2017 ter caducado antes de ser convertida em lei 

em nada compromete o reconhecimento público e oficial, pelo Poder Concedente, 

da situação de grave desequilíbrio econômico-financeiro que ameaça a 

viabilidade dos contratos de concessão rodoviária da 3' Etapa, dentre os quais se 

encontra o contrato da Concessionária Rota do Oeste. Reconhecimento esse que já havia 

sido veiculado, de forma clara e direta, por meio da MP 752/2016. 

No mesmo sentido são as conclusões da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres na análise intitulada "Diagnósticos e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das 

Concessões Rodoviárias Federais", a qual foi elaborada e encaminhada à Diretoria Geral 

da Agência pela Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, 
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e, em seguida, enviada a diversas autoridades — dentre elas o Presidente dessa 

Corte de Contas e o Ministro Bruno Dantas — por meio Oficio Circular n" 

001/2018/DG/ANTT, assinado pelo então Diretor-Geral Substituto, sr. Sérgio de 

Assis Lobo. Assim, inquestionável que o documento veicula o posicionamento da 

ANTT sobre o tema. 

É nesse mesmo documento que a Agência afirma que a melhor alternativa 

para a realidade enfrentada pelas concessões seria uma "ampla revisão contratual, 

reconhecendo a superveniência da crise". 

Assim, resta evidente que a revisão contratual no seu sentido amplo, que combine os 

conceitos de revisão extraordinária e de revisão quinquenal, permitindo, assim, reequilibrar os 

contratos e ajustar a concessão às reais necessidades da rodovia em termos de investimentos, 

é inegavelmente a única alternativa que, de fato, soluciona o problema, traduzindo da melhor 

forma o interesse público envolvido. 

Inclusive, cumpre reafirmar que o desequilíbrio econômico-financeiro 

descrito não é situação vivenciada exclusivamente pela CRO, mas tem motivado outras 

concessionárias a recorrerem à esfera arbitral e a buscarem tutela judicial. Nesse sentido, 

relevante mencionar decisão proferida pelo MM. Juiz Federal João Carlos Mayer Soares, 

da 17 Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em medida cautelar 

preparatória de procedimento arbitrai' ajuizada pela Concessionária Via 040: 

(...) a relevância da argumentação quanto ao desequilíbrio contratual 
entre as partes, a intenção de serem dirimidas as controvérsias por meio 
de arbitragem (previsão contida no item 37 do Contrato de concessão 
em referência), bem como a pendência de requerimento 
administrativo de relicitação formulado pela acionante, é de se 
ter por necessária a manutenção das bases contratuais, até 
deliberação do juizo arbitral sobre a relação jurídico-contratual 
ou, conforme o caso, até que se resolva a pendência 

1  Processo n° 1014300-37.2018.4.01.3400, em trâmite perante a 17a Vara Federal da Seção Judiciária do 
Distrito Federal. 
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administrativa de relicitação, nos moldes da orientação 
jurisprudencial firmada sobre a matéria". (g.n.) 

Destaca-se que a decisão não só foi confirmada em 2 instância de 

julgamento, como a ANTT foi condenada ao pagamento de multa diária em razão do 

descumprimento da medida cautelar concedida. 

Também a Concessionária MSVIA foi contemplada com provimento 

jurisdicional semelhante. O MM. Juiz Federal Ed Lyra Leal, da 22a Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, em decisão proferida em 24.05.2018 ,"tendo em vista o 

perigo da demora noticiado nos autos e amparado no poder geral de cautela", entendeu 

por bem determinar que a ANTT "se abstenha de aplicar qualquer tipo de 

penalidade em desfavor da empresa autora, até posterior manifestação deste 

juizo". 

E ainda a Concessionária CONCEBRA — igualmente integrante da 3' 

etapa do PROCOFE — obteve decisão judicial deferindo a suspensão da imposição de 

penalidades e redução da tarifa, conforme decisão proferida em 10.06.2019: 

(...) Sendo assim, com base na legitima confiança do administrado, 
defiro a tutela de urgência nesta ação cautelar (referibilidade 
comprovada) para assegurar que, ate a resolução do desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão — ou seja, pela 
apreciação dos conflitos decorrentes do desequilíbrio contratual pelo 
Tribunal Arbitrai —, a requerida se abstenha de aplicar penalidades 
contratuais, incluindo a caducidade, bem como de exigir investimentos 
questionados nos pleitos de reequilíbrio/revisionais já ofertados, impor 
novas obrigações de investimento e promover redução tarifária, ate o 
tribunal arbitrai se pronunciar, ou a Agência, em sua autotutela buscar 
solução da lide. 
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Vê-se, portanto, que o MGO Rodovias (atual EC0050) está longe de 

poder ser utilizada como regra ou exemplo ilustrativo da situação vivenciada pelas 

concessionárias que integram a 3' Etapa do PROCROFE. 

II.B. A RELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES SUBSIDIADAS DE 

FINANCIAMENTO NA CONCRETIZAÇÃO DO MODELO IDEALIZADO PELO 

GOVERNO .FEDERAL E A FRUSTAÇÃO DO COMPROMISSO ASSUMIDO 

Demonstrada a gravidade da crise econômica e de suas consequências, 

com impactos nefastos para os contratos de concessão da 3' Etapa do PROCROFE, 

cumpre abordar de forma mais detalhada aspectos atinentes à política pública de subsídio 

à infraestrutura através das taxas de juros do financiamento dos Bancos Públicos e a 

conduta adotada pelo Poder Concedente antes e depois da crise econômica. 

Efetivamente, a concessão do financiamento nos termos anunciados na 

Carta de Apoio dos Bancos Públicos e endossada pelo Poder Concedente era condição 

de viabilidade da modelagem proposta pelo Governo e orientou as propostas 

comerciais ofertadas, constituindo-se em expectativa legitima das 

concessionárias. Nesse sentido, cumpre registrar que o Poder Concedente insistiu na 

concentração dos investimentos nos primeiros 5 anos de contrato: 

Custo — A concentração dos investimentos no início do contrato foi 
um ponto de queda de braço entre o governo e o setor privado. Dilma 
reafirmou ontem que esse ponto e essencial. "Porque se levar dez anos, 
o custo do Pais aumenta.' 

Ademias, o então ministro dos Transportes, César Borges, em mais de 

uma oportunidade, também destacou o papel crucial do apoio do governo na criação de 

2  https://veja.abricom.brieconomia/dilma-assina-concessao-de-rodovias-e-ataca-pessimistas/  
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"condições objetivas e transparentes" para o sucesso das licitações, sendo a principal 

delas a facilitação dos empréstimos aos concessionários. 

Na avaliação do ministro, o mercado confia na parceria do governo, 
que criou condições objetivas e transparentes para dialogar e chegar a 
um consenso com o setor. Ele destacou que todas as concessões 
leiloadas antes já estão avançando, com todas as obras a serem iniciadas 
até o meio do ano. "Estamos avançando nas licenças ambientais e o 
BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social] está facilitando os empréstimos para os grupos. Tudo o 
que foi anunciado no inicio do PIL tem sido uma realidade", 
disse Borges.' (g.n.) 

O ministro dos Transportes, César Borges, descartou a hipótese de que 
dificuldades no financiamento de longo prazo às concessionárias de 
rodovias federais atrapalhem as obras exigidas nos contratos. O 
ministro se empenhou em enviar uma mensagem de 
tranquilidade aos vencedores dos últimos leilões de estradas e 
assegurou que, caso instituições privadas se recusem a fazer o 
repasse de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) com as taxas prometidas, os 
bancos estatais garão [sic] de cumprir esse papel. 
Compromissos mantidos- "Os compromissos de financiamento 
serão mantidos integralmente", disse Borges ao Valor. "Quero 
dar uma garantia de que vamos cumprir exatamente o 
prometido. Se o [banco] privado achar que é desinteressante, a 
operação será feita pelos bancos públicos", completou o ministro.' 
(g.n.) 

22. 	Resta claro, portanto, que o Governo Federal, através do pronunciamento 

de várias autoridades, assumiu o compromisso público de garantir taxas de 

financiamento subsidiadas, condição essencial para a viabilização do ambicioso 

3  https:/ /www.brasi1247.com/geral/galvao-engenharia-vence-concessao-da-br-153   
4  http: / /www.paranacooperativo.coop.brippc /index.php/sistema-ocepar/ comunicacao /2011-12-07-
11-06-29 /ultimas-noticias /99572-infraestrutura-credito-para-concessoes-de-rodovias-federais-es ta-
garantido-diz-minis tro  
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projeto de concessão com alta concentração de investimentos de grande porte no 

início do contrato. 

Efetivamente, a finalidade dessas condições subsidiadas era viabilizar o 

papel imposto pela União às concessões da 3' Etapa PROCROFE, desenvolvido em 

momento de grande euforia com a economia brasileira. O conceito a ser seguido nas 

modelagens era transferir à iniciativa privada longos trechos de rodovia, cobrando-se 

tarifas de pedágio em valores extremamente módicos, ao mesmo tempo em que haveria 

substancial expansão de capacidade por meio das ambiciosas metas de duplicação. 

As premissas de investimento e receitas tarifárias impostas na modelagem 

indicavam a inviabilidade dos projetos concessionais caso não houvesse o aporte de 

verbas aos concessionários, em cenário que indicaria a adoção de um modelo de parceria 	10 
público-privada, disciplinada pela Lei n° 11.079/2004. Contudo, optou-se por 

transformar as verbas que seriam pagas ao futuro concessionário na forma de 

contraprestações públicas em montante de capital financiado a condições subsidiadas 

pelos Bancos Públicos. Ou seja, na prática, as condições de financiamento 

prometidas para a 3' Etapa do PROCROFE tinham o condão de subsidiar uma 

política pública do Governo Federal de manutenção de tarifas baixas, 

concomitantemente à rápida expansão da infraestrutura rodoviária. 

Assim, as condições subsidiadas de financiamento representaram 

premissa essencial da modelagem econômico-financeiro das concessões da 3a  

Etapa do PROCROFE, sendo tais subsídios o único expediente capaz de viabilizar o 

modelo de contrato almejado pelo Poder Concedente. E não poderia ser diferente: elas 

foram diretamente consideradas no EVTE que fundamentou o Edital. Assim, o valor da 

Tarifa Básica de Pedágio previsto no Edital foi obtido por meio de modelo econômico-

financeiro constante do EVTE, que considerou, por sua vez, as condições de 

financiamento expostas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos. 
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Diz-se essenciais porque, caso tais condições não fossem consideradas na 

licitação, os proponentes teriam que adotar premissas irreais em suas propostas 

econômicas para respeitar a tarifa teto estipulada no Edital. 

Tanto o é que a essencialidade de tais condições para a 3' Etapa 

PROCROFE foi reconhecida inclusive pela própria ANTT no já mencionado 

documento Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões. 

Contudo, após a assinatura do Contrato de Concessão, adveio a mais 

profunda crise econômica da história recente do Brasil. Entre a assinatura do Contrato 

de Concessão da BR 163/MT, em 13/03/2014, e o cumprimento de todas as condições 

precedentes para a obtenção do financiamento por parte da Concessionária, algumas 	11 
circunstâncias do contexto econômico e politico nacional foram soberbamente alteradas. 

Nesse contexto, o BNDES viu-se impossibilitado de cumprir as condições 

excepcionalmente subsidiadas de financiamento com as quais havia se comprometido 

por meio da assinatura da Carta de Apoio dos Bancos Públicos. 

Assim foi que as tentativas da Concessionária de obter financiamento 

junto aos Bancos Públicos foram frustradas pelo cenário de crise, elemento 

imprevisível, inevitável e externo à Concessão. 

E ressalta-se, aqui, que, diferentemente do que insinua essa e. Corte de 

Contas, a única razão para a não concessão do financiamento — que, nos termos da Carta 

conjunta assinada pelo BNDES, pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, 

iria corresponder a 70% do valor de investimento da concessão — foi o desmoronamento 

do cenário econômico brasileiro e o recuo do Governo Federal em relação ao 

compromisso previamente assumido. 
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Portanto, reitera-se: a situação enfrentada pela Concessionária Rota do 

Oeste, assim como pelas demais concessionárias que integram a 3' Etapa do 

PROCROFE, não trata de mera concretização de risco na obtenção de financiamento 

atribuído ao parceiro privado, mas em desequilíbrio econômico-financeiro 

provocado pela concretização de evento pertencente à álea econômica 

extraordinária do contrato, conforme ampla e publicamente reconhecido pelo 

Poder Concedente em diversas oportunidades, e, ainda, agravada pela quebra dos 

compromissos assumidos pela Administração Pública. 

Efetivamente, os motivos que levaram ao desequilíbrio econômico e 

financeiro do contrato de concessão da CRO com a ANTT vão além da existência pura 

e simples de uma crise nacional macroeconômica — apesar desta haver sido 

inegavelmente imprevisível e de magnitude extraordinária. O principal motivo das 

inexecuções — e do contínuo agravamento do desequilíbrio das concessionárias — tem 

causa nos descumprimentos por parte do Poder Concedente de suas obrigações 

contratuais e na desconstrução, pelos Bancos Públicos e pelo próprio Governo Federal, 

das bases econômicas que fundamentaram as propostas comerciais da licitação. 

Com efeito, para além da concretização de fato imprevisível e de 

consequências incalculáveis, a análise cuidadosa do caso em comento aponta também 

para a verificação da existência de atos do Poder Público determinantes para o desfecho 

ora observado. Conforme demonstrado, o Poder Concedente alterou drasticamente sua 

postura em relação às condições de financiamento que foram ostensivamente divulgadas 

e que fundamentarem não só as propostas comerciais das licitantes, como também o 

próprio Edital — além de agora adotar comportamentos verdadeiramente contraditórios, 

como será abordado mais a frente. 

Tais fatos, a depender do ponto de vista adotado, podem ser classificados 

como fato do príncipe, fato da administração, ou, ainda, enquadrados na teoria da 

12 
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imprevisão. Entretanto, independentemente do posicionamento adotado, a conclusão é 

a mesma: a equação econômico-financeiro dos contratos da 3' etapa do PROCOFRE 

foi rompida em desfavor das concessionárias. 

36. 	E mais, o contrato de concessão da Concessionária Rota do Oeste 

expressamente aloca os riscos da ocorrência de fato do príncipe ou fato da administração 

ao Poder Concedente, o qual fica responsável também pela promoção do 

correspondente reequilibrio econômico-financeiro. Nesse quesito, importante lembrar 

que inexiste discricionariedade por parte da Administração Pública no que tange ao aceite 

do pedido de reequilíbrio, apenas podendo recusá-lo se ausentes os pressupostos 

necessários. 

	

21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à 
	 13 

Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: 

21.2.1 	manifestações sociais elou públicas que afetem de qualquer forma a 
execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao 

Contrato, quando tais eventos excederem os períodos estabelecidos na 
a çi phtI j,I211 2„.arirswe.  hintStpeo  na nu 121 a reywncohilirlario rin ?migar 

interferências existentes no Sistema Rodoviário, necessárias à execução 

das obras e serviços previstos no Contrato, junto aos demais 
concessionários de serviços públicos e outras empresas atuantes no setor 

de infra-estrutura; 

21.2.21 tato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto 
econômico-financeiro no Contrato. 

21.3 A Concessionária declara: 

46 	
<42.j3)  

étIvr.  

37. 	Ante todo o exposto, conclui-se que os contratos da 3a  Etapa do 

PROCROFE encontram-se econômico e financeiramente desequilibrados em 

decorrência da crise econômica que assolou o país, cujos efeitos foram significativamente 

agravados por posturas adotadas pelo Poder Concedente. Efetivamente, a despeito de 
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divulgar ostensivamente a concessão de financiamentos subsidiados pelos Bancos 

Públicos, com a superveniência da crise, o Governo não honrou sua promessa. 

38. 	Consequentemente, foi obrigado a delinear novas alternativas para 

contornar o inegável desequilíbrio dos contratos de infraestrutura, dentre eles as 

concessões rodoviárias, as quais foram objeto de solução normativa própria — MP 800 — 

em vista da especial gravidade de seus desequilíbrios. Entretanto, e como será melhor 

abordado, agindo de forma contraditória e dúbia, o Poder Concedente deixa de 

implementar as soluções por ele mesmo delineadas, ora reconhecendo a gravidade do 

desequilíbrio dos contratos de concessão — por meio de atos públicos e oficiais, frise-se 

— ora os negando. Enquanto isso, a situação das concessionárias se agrava, representando 

riscos aos usuários das rodovias. 

II.C. O CASO DA CRO — DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

E RISCO DE DESCONTINUIDADE OPERACIONAL 

Apresentados os aspectos gerais, cumpre esclarecer questões específicas 

atinentes à Concessionária Rota do Oeste. 

Nesse ponto, deve-se registrar que, para além do grave desequilíbrio 

econômico-financeiro decorrente da crise econômica que assolou o país — e o qual já foi 

amplamente reconhecido pelo Poder Concedente em mais de uma oportunidade —, a 

concessão foi acometida por uma série de eventos com efeitos financeiros negativos, 

quais sejam: 

O aumento extraordinário no preço dos insumos asfálticos na ordem de 

257%, entre 2014 e 2018, conforme dados da Petrobras, com repercussões 

diretas na execução de obras viárias 

• 

14 
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O aumento do limite de peso bruto por eixo para o tráfego na rodovia, 

oriundo da edição da Lei n° 13.103/2015 (a chamada Lei dos 

Caminhoneiros). Além disso, a Lei 13.448/2015 estabeleceu o aumento da 

tolerância máxima de 10% sobre os limites de peso bruto transmitido por 

eixo de veículos às superfícies das vias públicas com expressivo impacto na 

manutenção do pavimento; 

A assunção, pela Concessionária, de obrigações da própria ANTT 

relativas à execução de condicionantes ambientais indígenas, que são de 

responsabilidade exclusiva da ANTT, nos termos da Cláusula 21.2.16 do 

Contrato de Concessão; 

Assunção de obrigações adicionais no que se refere à restauração de 	15 
segmentos do Sistema Rodoviário que eram de responsabilidade do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT (por meio 

dos Contratos de Recuperação e Manutenção — CREMA) e que já deveriam 

ter sido concluída quando da assunção da Concessão pela CRO; 

Alterações no plano de ataque original, por determinação do Poder 

Concedente, para que as obras de duplicação fossem iniciadas 

prioritariamente, antecipando, por exemplo, a implantação dos canteiros de 

obra e a necessidade de aquisição de insumos que, segundo o planejamento 

original, seriam produzidos diretamente pela Concessionária; 

Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento, já que, 

apesar de a Concessionária ter cumprido os requisitos objetivo para a 

obtenção dos financiamentos, houve atrasos e mudança radical das condições 

para a sua concessão. Isso pois, como exposto, as condições de 

financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos e o 
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cronograma anunciado pelo BNDES são partes indissociáveis da equação 

econômico-financeira do Contrato de Concessão, constituindo 

verdadeiramente uma condição essencial de viabilidade do ajuste, ao passo 

que a "alocação de riscos" estabelecida no Contrato de Concessão foi violada 

por fatos extraordinários, imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, 

inevitáveis e irresistíveis, que causaram a Alteração das Condições de 

Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na Contratação do Financiamento 

de Longo Prazo; 

Atraso na expedição da resolução autorizativa para cobrança de pedágio, 

inviabilizando o início da cobrança no prazo contratualmente previsto, 

resultando em incontestáveis prejuízos à Concessionária. 

Assim, a partir de 2016, a concessão ingressou na fase crítica atualmente 

vivida, em que, diante de tantas adversidades, exauriu seu fôlego financeiro para 

cumprir as ambiciosas metas de investimento contratuais. 

Além dos eventos de desequilíbrio já apresentados, os malefícios da não 

obtenção do financiamento de longo prazo nas condições tomadas como 

premissa na modelagem da Concessão, expostas na Carta de Apoio dos Bancos 

Públicos, se agravaram enormemente em 2016 devido ao esgotamento dos recursos 

obtidos com o empréstimo-ponte e dos recursos aportados pelos acionistas (equiy).  

Com efeito, a Concessionária celebrou o empréstimo-ponte junto ao 

BNDES em 11/09/2014, nas condições previstas na Carta de Apoio dos Bancos 

Públicos. No entanto, não obteve o empréstimo de longo prazo junto ao BNDES 

ou outros Bancos Públicos, mesmo quando cumpridos os requisitos que 

originalmente a habilitariam para tanto. Esse empréstimo deveria ter sido liberado 

16 

A NDIMENTOnPiOUET.ADV.Bit I WWW.PIQUET.ADV.BR  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63424260.



PI( UET 
MAGALDI 
GUEDES 
ADVOGADOS 

em até 18 meses da aprovação do empréstimo-ponte. Todavia, decorridos mais de 48 

meses dessa aprovação, o financiamento de longo prazo ainda não foi disponibilizado. 

Essa não disponibilização ocorreu por alterações na politica de 

financiamento do BNDES em decorrência da crise econômica que o Brasil sofreu, 

prejudicando significativamente a Concessionária. Reitere-se, ainda, que não bastassem 

os efeitos adversos da crise, o Poder Público também deixou de honrar o compromisso 

anteriormente assumido de proporcionar condições objetivas para que as 

concessionárias pudessem cumprir os contratos nos termos firmados. 

E mais, não obstante o Poder Concedente tenha, em mais de uma 

oportunidade, reconhecido a imprevisibilidade e excepcionalidade dessa crise e de suas 

consequências, quando instado a implementar de forma concreta as soluções delineadas 	17 
para as circunstâncias verificadas, oferece interpretação rasa do contrato de concessão 

para afirmar que tais riscos teriam sido assumidos pela Concessionária no âmbito da 

alocação de riscos de financiamento. 

Ao fazê-lo, ignora que tal alocação se refere a riscos ordinários, 

aplicáveis em condições de normalidade do mercado de crédito, e que por lógica 

elementar não podem se sobrepor à alocação extraordinária de riscos, relativa à álea 

econômica extraordinária. Esta deve justamente ser aplicada nos casos extremos, 

imprevisíveis e incalculáveis e para os quais não há sentido jurídico ou econômico em 

considerar que teriam sido precificados pela Concessionária, como concretizado nas 

condições extremamente adversas do mercado de crédito e na ruptura das bases 

econômicas que sustentavam a modelagem inicial do contrato. É certo: não há nada 

mais extraordinário que a maior crise econômica da história brasileira, como foi 

expressamente reconhecido pelo próprio Poder Concedente. 

A não obtenção do financiamento subsidiado necessário para a viabilidade 

da concessão, e consequente quebra das bases que orientaram a própria modelagem da 

ATENOIMENTOPPIOUeLACW.E0 WWW.PIOUET.ADV.BR  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63424260.



PI( UET 
MAGALDI 
GUEDES 
ADVOGADOS 

concessão e a proposta comercial da Concessionária, é evento de desequilibrio do 

contrato, cujo correspondente reequilibrio foi negado administrativamente pela ANTT, 

decisão contraditória esta que se mantem até o momento e está sendo discutida em sede 

de procedimento arbitral. 

Além do desequilíbrio pela não obtenção do financiamento de longo 

prazo, o ano de 2016 também foi um marco na derrocada da Concessão por nele 

ter ocorrido a 4' Revisão Extraordinária e 1' Revisão Ordinária, que indeferiu a maioria 

dos pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Concessão pleiteados pela Concessionária. 

A situação da Concessão se deteriorou ainda mais com as sucessivas 

aplicações de penalidades pela ANTT, oriundas da impossibilidade de executar as 	18 
ambiciosas metas contratuais de duplicação e manter os parâmetros de qualidade 

rodoviária em face dos sucessivos eventos de desequilíbrio. Com  a sua capacidade  

financeira comprometida pela impossibilidade de obter o financiamento de  

longo prazo e com recursos próprios exauridos, por exemplo, com a execução das 

obras de expansão de capacidade, bem como com os sobrecustos decorrentes da 

execução dos Contratos CREMA, do PBA-I, e da variação extraordinária do preço do 

CAP, a Concessionária passou a sofrer uma série de autuações e a responder a 

diversos processos administrativos indevidamente abertos, como se os 

descumprimentos resultassem de culpa sua, e não do acúmulo de eventos de 

desequilíbrio que sufocaram sua capacidade de investimento até inviabilizar a 

continuidade da Concessão. 

Ademais, a incidência do "Fator D" e do "Fator C", com redução estimada 

da tarifa em cerca de 40%, certamente irá agravar ainda mais a situação financeira da 

Agravante, já que a torna insolvente, como pode ser observado pelo demonstrativo 

financeiro da Concessionária elaborado pela auditoria independente referente ao ano 
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de 2018 e publicado em março de 2019, que aponta o valor total e atualizado da dívida 

da Concessionária e registra sua situação de atual prejuízo em virtude da falta de 

financiamento de longo prazo, dentre outros fatores do cenário econômico nacional. 

Isso é tão claro que somente a aplicação de Fator "D" como desconto 

tarifário será na ordem de -23,20%, reduzindo drasticamente a capacidade de execução 

dos serviços de manutenção e de conservação rodoviário como, também, a manutenção 

dos serviços de atendimento aos usuários, incluindo os atendimentos médicos ao longo 

dos 850,9 km de extensão do Sistema Rodoviário BR-163/MT. Frisa-se que os eventos 

a serem computados ao Fator "C" estão em discussão com o Poder Concedente e 

possuem expectativa de desconto na ordem de 20,00%. 

Ou seja, a queda de receita por redução tarifária, somada ao acirramento 	19 
das condições a cada rolagem das dívidas, compromete sua capacidade de prestação de 

serviços operacionais e atividades de conserva e manutenção do ativo, sem contar a 

impossibilidade de realizar os investimentos contratuais de ampliação de capacidade e o 

comprometimento da segurança dos usuários — a título de exemplo, destaca-se que a 

Concessionária Rota do Oeste já atendeu 522.836 mil usuários, sendo 29 mil socorros 

médico, 195 mil atendimentos a motoristas que sofreram algum tipo de pane veicular e 

119.772 atendimentos a usuários via ouvidoria. 

Aqui, cumpre detalhar o diagnóstico constante das demonstrações 

contábeis de 31 de dezembro de 2018 da Concessionária Rota do Oeste, auditadas pela 

empresa Grant Thornton, de acordo com o qual há incerteza relevante quanto à 

continuidade operacional da Concessionária, visto que "o passivo circulante da 

Companhia excede seu ativo circulante em R$ 1.025.301 mil", e que a "eventual não 

confirmação da captação de recursos com terceiros suscitaria [...] dúvida significativa 

quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia e seu respectivo plano 

de investimentos e de seus negócios". Vejamos: 
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Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante da Companhia 
excede seu ativo circulante em R$ 1.025.301 mil decorrente da sua 
dívida de curto prazo com instituições financeiras. Conforme 
mencionado na Nota Explicativa no 1 às demonstrações contábeis, a 
Companhia encontra-se em negociação com instituições financeiras 
para a contratação de novos empréstimos e financiamentos de longo 
prazo, para reequilíbrio dessa situação. A eventual não confirmação 
da captação de recursos com terceiros suscitaria a existência de 
incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia e seu 
respectivo plano de investimentos e de seus negócios. As 
demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 não contem 
ajustes e/ ou reclassificações por conta desse assunto, e nossa opinião 
não está ressalvada em relação a este assunto.' (g.n.) 

54. 	Ainda, as demonstrações contábeis, ao comentar o capital circulante 

liquido negativo, ressaltam as implicações da deterioração do cenário econômico e 

político do país sobre o mercado de crédito e seu impacto sobre a estruturação do 

financiamento de longo prazo da Companhia: 

Capital circulante líquido negativo 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresenta o Capital 
Circulante Líquido ("CCL") negativo de R$ 1.025.301 (31 de dezembro 
de 2017 — R$ 1.020.974), principalmente, em virtude dos 
financiamentos de curto prazo contratados junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico Social ("BNDES") e a Caixa 
Econômica Federal ("CEF"), com vencimentos em 15 de maio de 2019 
e 20 de maio de 2019, respectivamente. 
A Companhia previa em seu plano de negócios, a captação de 
empréstimo de longo prazo junto ao BNDES para o financiamento das 
obras previstas no contrato de concessão e liquidação dos empréstimos 
de curto prazo, porém a deterioração do cenário econômico e político 
do País trouxe implicação direta no mercado de crédito, impactando a 

5  Concessionária Rota do Oeste S.A. — Demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório do Auditor 
Independente em 31 de dezembro de 2018. 

20 

.4° 
ATENOIMENTO,a,PIOUELADVSR 1 WWW.PIQUET.ADV.In 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63424260.



PI( UET 
MAGALDI 
GUEDES 
ADVOGADOS 

estruturação do financiamento de longo prazo da Companhia e os 
termos de garantias dos acionistas. 
Assim, diante da interrupção das negociações para a contratação do 
empréstimo de longo prazo nas condições planejadas inicialmente pela 
Companhia junto ao BNDES, a Companhia busca atualmente 
alternativas para a reestruturação de sua dívida por meio da reavaliação 
de sua estrutura societária e a consequente contratação de novas dívidas 
para a conclusão das obrigações previstas no contrato de concessão.' 

Assim, ainda que a receita bruta da Concessionária tenha apresentado 

crescimento, a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo está 

comprometida, uma vez que as obrigações de curto prazo totalizaram R$ 1,093 bilhão, 

enquanto a que a disponibilidade imediata de caixa da Companhia foi R$ 68 milhões. 

Outro fator que exemplifica a escassez e indisponibilidade de recursos da 

Rota do Oeste é observado na Demonstração do Valor Adicionado — DVA, na qual resta 

evidente que grande parte dos recursos gerados pela Concessionária foram destinados 

para quitação de obrigações com terceiros, sobretudo para o pagamento de juros 

advindos dos contratos de Empréstimos Ponte realizado em 2014 com o BNDES e em 

2015 com a Caixa Econômica Federal, cujas obrigações relacionadas representam 

34% da receita bruta anual da CRO. 

É importante destacar que os recursos oriundos desses empréstimos 

foram empregados, em sua totalidade, para execução da mobilização inicial das obras e 

duplicação de 117 km da via, e, até o momento a Concessionária já investiu R$ 1,8 

bilhões em obras de duplicação e melhorias. 

E mais, a despeito das extremas condições financeiras adversas relatadas, 

restam claros os contínuos esforços da Concessionária em cumprir os parâmetros 

contratuais nas frentes de conservação, manutenção e serviços operacionais, bem 

6  Concessionária Rota do Oeste S.A. — Demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório do Auditor 
Independente em 31 de dezembro de 2018.p. 16. 
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como em retomar os investimentos em obras de ampliação de capacidade da 

rodovia, buscando alternativas para a reestruturação de sua dívida. 

59. 	Por fim, cumpre destacar que, conforme registrado nas demonstrações 

contábeis auditadas na Companhia, não há comprovação de qualquer impacto da Lava 

Jato sobre a Concessionária, até porque, não há quaisquer indícios de envolvimento da 

Companhia ou de seus executivos nos atos investigados na operação. E não poderia ser 

diferente, pois, apesar de integrar o Grupo Odebrecht, a Rota do Oeste atua de forma 

independente, com propósito específico, e prestando os seus serviços sempre 

com empenho, compromisso e qualidade. 

Operação Lava Jato 
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 1 às demonstrações 

	

contábeis, desde 2014 encontram-se em andamento investigações e 	22 
outras medidas legais conduzidas pela Justiça Federal e pelo Ministério 
Público Federal, no contexto da chamada Operação Lava Jato, e que 
envolvem empresas, executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, 
do qual a Companhia faz parte. Até o presente momento, não há 
como determinar se a Companhia será afetada pelos resultados 
das referidas investigações e por quaisquer de seus 
desdobramentos e suas consequências futuras. As 
demonstrações contábeis da Companhia não incluem quaisquer 
efeitos que possam advir desses assuntos, e nossa opinião não está 
ressalvada em relação a esse tema. 

A Companhia não foi notificada a respeito de ser objeto de 
qualquer investigação promovida por órgãos reguladores 
internos ou organismos internacionais contra a Companhia ou 
seus executivos relacionada à Operação Lava Jato, bem como 
não sofreu busca e apreensão em seus estabelecimentos e não 
teve nenhum executivo indiciado, denunciado ou tampouco 
condenado até o momento. Considerando que as investigações ainda 
estão em andamento, não há como determinar se será afetada pelos 
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resultados do referido Acordo e por quaisquer de seus desdobramentos 

e suas consequências futuras. (g.n.)' 

Data vênia, é esse e. Tribunal de Contas que atribui a ausência de 

financiamento ao grupo econômico do qual a Concessionária faz parte sem maiores 

comprovações dessa afirmação, enquanto declarações e ações do Poder Concedente 

apontam em outro sentido. 

No que tange ao instituto da relicitação e às alegações de que as menções 

da Concessionária à exposição de motivos da MP 752/2016 seriam vazias em razão de 

a CRO nunca ter apresentado pedido de adesão ao instituto, cumpre registrar que não 

se pode exigir da Concessionária pedido de adesão a instituto que carecia de 

regulamentação até agosto deste ano e que, até o momento, não possui metodologia de 

para cálculo dos valores de indenização relativos aos investimentos não depreciados ou 

amortizados na concessão. Depende do Poder Concedente a viabilização da utilização 

do instituto. 

Ante o exposto, resta claro que a Concessionária Rota do Oeste se 

encontra em situação de grave desequilíbrio econômico-financeiro em razão de uma série 

de eventos que tiveram impactos financeiros negativos, e, em especial, em decorrência 

da grave crise econômica (e politica) que assolou o país e inviabilizou a concessão dos 

financiamentos nos termos amplamente divulgados antes da licitação, agravada, ainda 

pelo comportamento contraditório do Poder Concedente. Ressalte-se que o 

financiamento subsidiado era condição de viabilidade do empreendimento, tendo 

orientado tanto a modelagem da concessão quanto a formulação da proposta comercial 

das licitantes, constituindo-se em expectativa legítima das concessionárias. 

7  Concessionária Rota do Oeste S.A. — Demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório do Auditor 
Independente em 31 de dezembro de 2018.p. 4 e 16. 
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Assim, é certo que a concessão está desequilibrada, mas esse desequilibrio 

é em desfavor da Concessionária, ao contrário, data vênia, do que alega esse e. Tribunal 

de Contas. Nesse contexto, a aplicação de descontos tarifários e a execução da garantia 

contratual apenas agravam as condições financeiras já frágeis da Concessionária, 

colocando em risco a continuidade do serviço e a segurança dos usuários — além de serem 

incongruentes com o desequilíbrio da concessão, causado pela quebra das bases 

contratuais. 

II.D. O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO PODER CONCEDEN I E 

E O AGRAVAMENTO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Conforme exposto nas seções anteriores, a Concessionária Rota do Oeste, 

assim como as demais concessionárias da 3' Etapa do PROCROFE, se encontra 
	24 

profundamente desequilibrada, situação que se agrava com o comportamento 

contraditório do Poder Concedente, que, a despeito de amplamente reconhecer a 

inviabilidade dos contratos nas bases originalmente firmadas, tem acirrado a aplicação 

de multas e penalidades pelos supostos descumprimentos contratuais em lugar de aplicar 

as soluções delineadas para reestabelecer o equilibrio econômico-financeiro do contrato. 

Nesse viés, as determinações exaradas no Acórdão 2644/2019-P apenas 

contribuem para a iminente descontinuidade operacional da Concessionária pelo 

agravamento do quadro de desequilíbrio econômico-financeiro. E aqui cumpre observar 

brevemente, que, ante a reconhecida quebra da equação econômico-financeira, esse e. 

Tribunal de Contas também deve reconhecer e respeitar a necessidade do 

correspondente reequilíbrio em favor da Rota do Oeste. No caso em questão, o único 

aspecto que pende de discussão é a forma pela qual o reequilíbrio deve ocorrer. 

Com efeito, a questão tratada nestes autos excede a discussão do exato 

cumprimento ou não de dispositivos contratuais — a questão que verdadeiramente se 
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põe relevante é o reconhecimento do grave desequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato de concessão, em desfavor da Concessionária, e a inércia do Poder 

Público em tomar providências para solucionar a questão, a despeito de 

inquestionavelmente reconhecê-la. Em última instância, é o Poder Público que 

descumpre dispositivos contratuais em prejuízo à Concessionária. 

Nesse sentido, cumpre consignar ser a execução da garantia contratual 

incabível quando a inexecução não decorreu de fato imputável à Concessionária — é a 

Rota do Oeste que merecer ser reparada. Com  efeito, as inexecuções da Frente de 

Ampliação de Capacidade e Melhorias decorrem da situação de desequilíbrio que a CRO 

enfrenta, ou seja, fator que foge à esfera de controle da Concessionária e a ela não pode 

ser imputado. 

E não se diga que a execução da garantia contratual não terá repercussão 

financeira imediata e negativa sobre a Concessionária, posto que, nos termos do item 

12.7 do contrato de concessão, sempre que a ANTT utilizar a Garantia de Execução do 

Contrato, a Concessionária deverá proceder à reposição do seu montante integral, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de sua utilização. 

Portanto, considerando o latente risco de descontinuidade operacional, as 

determinações veiculadas através do acórdão ora questionado, ao desconsiderarem a 

grave situação de desequilíbrio econômico-financeiro da Concessionária, apenas 

agravam a situação financeira da Companhia, colocando em risco a continuidade da 

prestação de serviços essenciais aos usuários. 

Que fique claro: a aplicação de reduções tarifárias e penalidades é 

incompatível com o contexto de flagrante quebra da equação econômico-financeira do 

contrato de concessão da CRO, e apenas incrementa os riscos de descontinuidade 

operacional, em prejuízo aos próprios usuários da rodovia. 
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A esse respeito, incabível, ainda, a alegação de que a concessão 

administrada pela CRO não traz quaisquer benefícios aos usuários. A despeito das 

dificuldades financeiras expostas, e da paralização de serviços da frente de Ampliação de 

Capacidade por motivos que fogem à esfera de controle da Companhia, a Concessionária 

vem cumprindo os parâmetros contratuais nas frentes de conservação e manutenção, 

bem como da frente de serviços operacionais, e os benefícios à sociedade advindos da 

concessão são comprováveis, conforme será exposto no tópico a seguir. 

Nesse contexto, depreende-se que a revisão contratual não é mecanismo 

de natureza questionável e legalidade duvidosa, mas a resposta do Poder Concedente à 

concretização de evento imprevisível e efeitos extraordinários, muito embora esse 

mesmo Poder Concedente esteja em mora no que tange à sua implementação, forçando 	26 
a Concessionária a buscar outras formas de tutela para garantir a efetividade de seus 

direitos. 

Não se diga, também, que as alegações da Concessionária são 

contraditórias ao evidenciar o inequívoco reconhecimento, pelo Poder Concedente, da 

quebra das condições contratuais e da situação de desequilíbrio que a Concessionária 

enfrenta, e, ao mesmo tempo, apontar o acirramento da aplicação de penalidades e as 

alegações da Administração de que o risco de obtenção de financiamento seria do 

parceiro privado. É justamente o comportamento do Poder Concedente que é 

contraditório. 

Efetivamente, o Poder Público tem sistematicamente alterado suas ações 

regulatórias e adotado comportamentos contraditórios ao amplamente reconhecer o 

desequilíbrio dos contratos de concessão da 3' Etapa do PROCROFE, dentre eles o 

contrato da CRO, e apontar a necessidade de ampla revisão contratual — seja através da 

reprogramação de investimentos previstas pela MP 800, seja através de revisão 
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quinquenal — e, ao mesmo tempo, permanecer inerte quanto ao pedido da 

Concessionária de reprogramação dos investimento, não apreciar em prazo razoável os 

pleito de revisão e quinquenal e, ainda, acirrar a aplicação de penalidades e sinalizar 

movimentação de processo de caducidade. 

	

75. 	Ressalta-se, que apenas no 10  semestre de 2019 a CRO recebeu 25 (vinte 

e cinco) novos autos de infração, cujas correlatas multas, somadas, superam R$ 

80.000.000,00 (oitenta milhões de reais). Ademais, a Portaria ANTT n° 127, de 17 de 

abril de 2019, estabelece entre suas diretrizes gerais a priorização de processos de 

caducidade em andamento e de processos de aplicação de penalidade em curso, deixando 

claro que, a despeito de ter indicado como ação regulatória ideal a "ampla revisão 

contratual", adotou orientação regulatória de priorização à aplicação de penalidades. 

	

6. 	Esse contrassenso nas ações da Administração Pública causa latente 

insegurança jurídica, além de afrontar a vedação ao comportamento contraditório, 

fatores que obrigaram a CRO, assim como outras concessionárias da 3' Etapa do 

PROCROFE, a buscar tutela judicial e dar início a procedimento arbitral. 

	

77. 	Nesse sentido, relevante destacar que, no ordenamento jurídico pátrio, a 

proibição ao comportamento contraditório tem incidência nas relações de direito 

público e, como elucidado por membro da Advocacia Geral da União em artigo 

intitulado "A proibição de comportamento contraditório no âmbito da administração pública: a tutela 

da confiança nas relações jurídico-administrativas", a aplicação desse princípio é uma 

decorrência lógica do cumprimento do dever estatal de respeito aos direitos 

fundamentais e salvaguarda de valores constitucionais como a segurança jurídica, 

moralidade, impessoalidade e isonomia: 

8  https://seeragu.gov.br/index.php/AGU/article/view/141/342  
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O princípio de proibição de comportamento contraditório incide também na 
esfera das relações de Direito Público, instrumentalizado pela teoria das 
auto/imitações administrativas, que veda ao Poder Público que, ante os mesmos 
elementos de fato, adote entendimentos contraditórios ou em desacordo com os 
precedentes anteriormente firmados em sede administrativa. A aplicação do 
principio de vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídico-
administrativas é decorrência lógica do cumprimento do dever estatal de respeito 
aos direitos e garantias fundamentais, da aplicação dos valores constitucionais da 
solidariedade social, segurança jurídica e dignidade humana, assim corno da 
observância dos princípios constitucionais dirigidos à Administração Pública, em 
especial a moralidade e a impessoalidade administrativa, essa última como 
projeção do princípio da isonomia. 

78. 	Resta claro, portanto, que a aplicação de penalidades e descontos tarifários 

é incabível diante da clara quebra das bases contratuais da Concessionária Rota do Oeste 

e da inexistência de inexecuções atribuíveis à Concessionária, além de constituir-se em 

comportamento contraditório do Poder Concedente que, a despeito de reconhecer essa 

grave situação da concessão, não efetiva as soluções disponíveis para a salvaguarda do 

contrato. Reitera-se que o contínuo agravamento do desequilíbrio da Concessionária a 

obrigará, dentro de pouco, a descontinuar a operação da rodovia, o que representará 

graves prejuízos aos usuários. 

II. E. OS BENEFÍCIOS DA CONCESSÃO AOS USUÁRIOS E À SOCIEDADE 

Por fim, imperativo reiterar de forma clara e objetiva que, caso não 

obstadas, neste momento, as sanções e penalidades que continuam sendo 

indiscriminadamente aplicadas pelo Poder Concedente em desfavor da Concessionária 

Rota do Oeste, esta não terá condições de continuar prestando os serviços, 

situação que representa risco periclitante aos próprios usuários. 

Com efeito, além dos serviços de Ampliação de Capacidade e 

Conservação, a CRO realiza de forma contínua os Serviços Operacionais para os 

usuários da rodovia. São prestados pela Concessionária serviços de remoção de veículos 

com guinchos leves e pesados, atendimento pré-hospitalar, inspeção de tráfego, 

apreensão de animais, combate a incêndios na faixa de domínio, disponibilização de 
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canal de ouvidoria e bases de apoio ao longo da rodovia (BS0s), com estrutura de 

atendimento que envolve 18 ambulâncias para atendimento médico, sendo 5 delas com 

UTI móvel; 18 guinchos leves para remoção de veículos; 8 guinchos pesados para 

remoção de caminhões e veículos pesados; 19 veículos de inspeção de tráfego, 24 horas 

ao longo de toda rodovia; 5 caminhões pipa para combate a incêndios às margens da 

BR-163; e 5 caminhões para captura de animais. 

81. 	Ressalta-se, ainda, que desde o início da operação, em 20 de setembro de 

2014, até novembro de 2019, a CRO atendeu a mais de 582 mil ocorrências. Os 

atendimentos são referentes a panes veiculares, recolhimento de objetos na pista, 

remoção de veículos e atendimentos médicos, existe ainda atendimentos que incluem 

resgate e afugentamento de animais, combate a incêndio e atendimentos via ouvidoria, 

sendo que esses, desde o início da concessão, somam 132.240 atendimentos. Vejamos: 	29 
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Os dados da Concessionária mostram que já foram realizados 33.252 

atendimentos médicos na rodovia, 221.096 atendimentos a panes e 107.504 remoções 

de veículos. Além disso, os animais salvos já contabilizam 7.811 e os objetos recolhidos 

124.492. 

Para que se tenha melhor dimensão da relevância do serviço prestado pela 

Concessionária, há média diária de 309 ocorrências na rodovia e 13 ocorrências por 

hora. 

Além disso, a qualidade dos atendimentos prestados pela 

Concessionária possibilitou significante redução no número de acidentes desde 

o início da concessão. No comparativo entre 2013 e 2019, houve redução de 20% 

no número de mortos. Já no que tange aos acidentes fatais, a redução desde de 

2015 foi de mais de 47%. 

INDICADORES OPERACIONAIS Número de Acidentes 
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Inegável, portanto, que a descontinuidade dos serviços atualmente 

oferecidos pela Concessionária teria relevante impacto negativo na sociedade, em 

especial no que tange à segurança e conforto dos usuários. 

Nesse sentido, cabe ainda destacar as obras e intervenções realizadas pela 

Concessionária apenas no ano de 20199. Nesse período foi realizada a conclusão e 

liberação de tráfego na obra de duplicação e recuperação do trecho de 2,3 km em 

Rondonópolis (km 117,3 ao km 119,4), bem como na marginal do km 821,45 ao 822, 24 

de Sinop. 

9  Os relatórios de acompanhamento das principais obras da concessão estão disponíveis para acesso público no 
sítio eletrônico da ANTT: 
http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes  Rodoviarias/Rota do Oeste/CRO Relatorios Men sais.html 
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Além disso, deu-se continuidade às obras de manutenção e conservação 

da rodovia nos 453,6 km contratuais, além dos segmentos de 108 km entre Cuiabá e 

Rosário Oeste, Trecho 2,3 km em Rondonópolis e EODs. Também foram realizadas 

obras de melhoria do pavimento em diversos trechos da rodovia, totalizando 107 kms 

de intervenção: 

  

Realizado Melhorias no pavimento 2019 

 

  

Trecho Sul (130,2 km) 
Fresagem + CBUQ 5 cm 
Fresagem + Microrrevestimento 18 mm 

Imigrantes + Trecho 108 km (136,3 km) 
Fresagem + CBUQ 4 cm 
Fresagem + Microrrevestimento 18 mm 

Trecho Norte (374,9 km) 
Fresa•em + Microrrevestimento 18 mm 

34,5 km 
8,9 km 
25,6 km 
17,5 km 
7,8 km 
9,8 km 

55,0 km 
55,0 km 32 

   

107,0 km 

 

Intervenção total 

  

    

Outra intervenção importante para a segurança dos usuários foi a 

implantação de agulhas em Sorriso (km 750,5 e 751,5) e melhoria do trevo de acesso à 

MT-225 (km 786,6). Ademais, foi realizada a reforma das praças de pedágio e das bases 

de atendimento ao usuário ao longo de toda a rodovia, com construção de sala do 

usuário, substituição do piso, adequação do estacionamento, adequação da fachada e 

construção de área de expurgo. 
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89. 	Essas são apenas algumas das intervenções realizadas pela Concessionária 

Rota do Oeste no ano de 2019, demonstrando que, a despeito do grave desequilíbrio 

financeiro que enfrenta e da grande monta de seu passivo circulante, continua se 

dedicando para realizar todos os serviços ainda ao seu alcance com empenho e 

qualidade, sempre preocupada com a segurança e com o conforto dos usuários. 

A partir das informações apresentadas observa-se o significativo beneficio que a rodovia 

proporciona aos usuários e ao estado do Mato Grosso. 
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III - CONCLUSÃO E PEDIDOS 

Conclui-se, portanto, que os contratos de concessão da 3' Etapa do 

PROCROFE, dentre eles o contrato da Concessionária Rota do Oeste, encontram-se 

profundamente desequilibrados em virtude da concretização de evento pertencente à 

álea econômica extraordinária do contrato, correspondente à crise econômica que 

assolou o país e impactou severamente os contratos de infraestrutura que haviam sido 

recentemente licitados, bem como em virtude da postura adotada pelo Governo Federal, 

que, com a superveniência da crise econômica, deixou de honrar o compromisso 

assumido de garantir condições objetivas de cumprimento dos contratos de concessão 

nos termos pactuados. 

E, ainda, não obstante o amplo e inquestionável reconhecimento pelo 

Poder Público quanto à imprevisibilidade e excepcionalidade dessa crise e de suas 

consequências, este tem adotado comportamento contraditório, tendo acirrado a 

aplicação de penalidades em lugar da implementação das soluções de salvaguarda dos 

contratos por ele mesmo delineadas, criando situação de insegurança jurídica que 

obrigou a Concessionária a recorrer à esfera arbitral. 

Ainda, no que tange especificamente à situação da CRO, restou 

demonstrada a frágil situação financeira da Concessionária e o latente risco de 

descontinuidade operacional, agravado pela constante aplicação de sanções, penalidades 

e reduções tarifárias, tais como as determinações desta e. Corte de Contas no Acórdão 

2644/2019-P. 

Demonstrou-se, também, que os serviços prestados pela Concessionária 

até o momento têm contribuído de forma significativa para a segurança e o bem-estar 

dos usuários, conforme se depreende da vultuosa quantidade de ocorrências atendidas e 

da sensível redução no número de acidentes fatais. 
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94. 	Diante de todo o exposto, e em reconhecimento à flagrante quebra da 

equação econômico-financeira do contrato de concessão da Concessionária Rota do 

Oeste e à condição de rompimento das bases negociais do ajuste, que impõem ações 

reparatórias em prol da Concessionária, pugna-se pela reforma do Acórdão 2644/2019-

P recorrido para revogação das determinações que consubstanciam o item 9.2 e subitens 

9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5; e, subsidiariamente, caso essa e. Corte de Contas entenda 

incabível a completa revogação dos dispositivos, pela sua conversão em recomendações. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Brasília, 2 de dezembro de 2019. 	 35 

e 
ANTONIO HENRIQUE M. COUTINHO 

	AROLINE L. RODRIG 

OAB/DF n° 34.308 	 OAB/DF n° 56.309 
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Prestação de contas 2019 
Obra concluída 

Melhorias Pavimento - 
Trecho Norte 

Período da obra: setembro/18 a abril/19 

Investimento realizado: R$ 13,6 MM 

Serviços: Fresagem, micro revestimento, e 
sinalização horizontal 

Contrato: CRO.ENG.126.2018 e CRO.ENG.140.2018 

Rosário Oeste 
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BR 
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Prestação de contas 2019 
Obra concluída 

Implantação de marginal - 
Sinop km 821,45 ao 822,24 

Período: outubro/18 a agosto/19 

Investimento realizado: R$ 1,0 MM 

Contrato: CRO.ENG.139.2018 — Pedrisa + 
equipe BC2 para conclusão de calçada de 
440m 

- Rondonápolis 
	

100% 
Avanço Físico 

Lucas do Rio Verde 
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Prestação de contas 2019 
Obra concluída 

Nova Mutum 

Implantação de agulhas - 
Sorriso km 750,5 e km 751,5 

Período da obra: março/19 a maio/19 

Investimento realizado: R$ 700 mil 

Contrato: CRO.ENG.142.2018 

Serviços: Implantação de duas Agulhas de 
acesso e recuperação de Vias Marginais 

Sinop 

Sorriso 

Lucas do Rio Verde 

BR 
364 

100% 
Avanço Físico 
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Prestação de contas 2019 
Obra concluída 

Melhorias Pavimento - 
Imigrantes 

Sinop 

Sorriso 
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Período da obra: dezembro/18 a maio/19 

Investimento realizado: R$ 2,2 MM 

Contrato: CRO.ENG.127.2018 — Neovia Micro 
revestimento (Diurno) 

Contrato: CRO.ENG.138.2018 — MTSUL Micro 
revestimento (Noturno) 

Serviços: Micro revestimento 
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Prestação de contas 2019 
Obra concluída 

Duplicação Trecho 2,3 km Fase 01 - 
Rondonópolis km 117,3 a 119,4 

Período: setembro/18 a outubro/19 

Investimento previsto: R$ 10,0 MM 

Investimento realizado': R$ 9,3 MM (93%) 

Contrato: CRO.ENG.125.2018 — Pedrisa 
Construção de pista nova e recuperação de 
pista antiga. 
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Prestação de contas 2019 
Obra concluída 

Melhorias no pavimento - 
Trecho Sul < Sinop 

Período da obra: outubro/18 a agosto/19 

Investimento realizado: R$ 8,0 MM 

Solução: Fresagem, Microrrevestimento e CBUQ 

Contrato: CRO.ENG.152.2018 — Pedrisa 

Sorriso 
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mutum 
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Prestação de contas 2019 
Obra concluída 

Reforma das Praças de Pedágio 

e Bases SAUs 

Período: janeiro/19 a setembro/19 

Investimento realizado: R$ 800 mil 

Serviços: Pintura, construção de parede de 
elemento vazado na área do usuário, 
reforma do piso, adequação do 
estacionamento e construção de área de 
expurgo. 

Contrato: CRO.TI.054.2018 BC2 
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EMI n2  00054/2017 MTPA MP SEGE 

Brasília, 11 de Setembro de 2017 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Medida 
Provisória, que estabelece critérios para a celebração de aditivos relativos à reprogramação de 
investimentos nos contratos de parceria do setor rodoviário. 

A proposta tem o objetivo de conferir condições para a continuidade da prestação de 
serviços em concessões rodoviárias que preveem a execução de investimentos no início do contrato, 
como as concessões da 3a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (PROCROFE), 
licitadas entre 2012 e 2014. Tais modelagens, formuladas sob a perspectiva de crescimento 
econômico acelerado, guardaram objetivo político de adiantar investimentos, em face de um cenário 
de abundância de recursos financeiros. Os contratos preveem a obrigação de duplicação integral dos 
trechos das rodovias concedidas no curto espaço de tempo de 5 anos a contar do início da 
concessão. 

Com o início dos contratos, ao contrário do que se projetava para a economia brasileira, 
o que se constatou foi uma grave deterioração das variáveis macroeconômicas no cenário nacional 
nos últimos anos, com dois anos sucessivos de quedas expressivas no Produto Interno Bruto (PIB), 
de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Esse cenário trouxe restrições à liquidez financeira de outrora, 
inviabilizando a tomada de empréstimos de longo prazo nas condições veiculadas quando da 
elaboração do Programa de Investimentos em Logística — PIL. À época da realização dos leilões dos 
sistemas rodoviários em questão, o Brasil passava por período de forte crescimento econômico, 
tendo registrado crescimento médio anual do PIB de aproximadamente 4% no período 2010-2013. 
A crise econômica atingiu fortemente a modelagem prevista para esses contratos, a partir das já 
mencionadas quedas no PIB. 

A retração econômica acarreta prejuízos às concessões rodoviárias em diferentes frentes. 
Primeiramente, a geração de receita por parte da concessão é drasticamente afetada devido à queda 
do volume de tráfego geral da rodovia. Esse movimento é ainda mais acentuado sobre os veículos 
pesados, os quais possuem forte elasticidade em relação ao comportamento do PIB, além de 
responderem pelos maiores multiplicadores tarifários. Destarte, a arrecadação das concessões vem 
se descolando sobremaneira das projeções realizadas quando da elaboração dos estudos de 
viabilidade que orientaram os lances ofertados nos leilões realizados. Em segundo lugar, houve 
impacto na capacidade de captação de recursos financeiros por parte das concessionárias de serviço 
público. Em grande medida como consequência do primeiro efeito, os projetos passaram a não mais 
atender às condicionantes previstas nas políticas operacionais dos bancos financiadores, resultando 
na limitação do volume de recursos passíveis de financiamento. 

Nesse sentido, além de todas as dificuldades operacionais e técnicas que tal exigência 
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pudesse ocasionar, quando um grande volume de investimentos concentrados em um curto espaço 
de tempo, no caso as duplicações, é contextualizado com a grave crise econômica, com os 
problemas enfrentados pelas concessionárias em relação aos financiamentos e à variação da 
demanda, percebe-se que o projeto fica, de fato, sujeito a uma vulnerabilidade considerável. 
Aumenta-se, com isso, o risco do descumprimento das obrigações contratuais pelas concessionárias, 
o que por sua vez leva à aplicação das penalidades respectivas, o que promove o agravamento das 
condições financeiras da empresa, e o que resulta, ao fim, na paralisação do serviço, em prejuízo 
aos usuários da via. 

6. Dessa forma, a proposta de Medida Provisória traz — no seu art. 1° — a possibilidade 
de a reprogramação dos investimentos em até 14 (quatorze) anos, permitindo a desconcentração dos 
investimentos originalmente previstos sem alterar, todavia, o equilíbrio econômico do contrato e o 
nível de serviço almejado para essas concessões. O ajuste se processará por meio da aplicação do 
redutor tarifário contratual, denominado Desconto de Reequilíbrio (Fator D), a incidir sobre a tarifa 
depois de transcorrido o período de execução dos investimentos reprogramados ou sobre o prazo da 
concessão. A garantia da neutralidade será dada pela compensação do valor presente que seria 
descontado caso fosse aplicado o redutor conforme previsto contratualmente. Com  a 
desconcentração dos investimentos, conferem-se melhores condições para se atender a 
condicionantes (covenants) dos bancos financiadores, como o índice de Cobertura do Serviço da 
Dívida (ICSD), permitindo a obtenção de maior percentual de recursos financiados (alavancagem). 

Importa destacar que diante de outras possibilidades de condução da política pública, 
quais sejam do avanço para o processo de caducidade, previsto na Lei n° 8.987/1995, ou para a 
relicitação, trazido pela Lei n° 13.448/2017, a hipótese de reprogramação dos investimentos com 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é, sem dúvida, a melhor do ponto de vista do 
interesse público. São notórias as vantagens obtidas no processo licitatório das concessões em tela, 
com deságios da ordem de 50%, os quais se aplicaram sobre estudos que traziam as menores Taxas 
Internas de Retorno (TIRs) já praticadas em concessões federais. É de amplo conhecimento que tais 
vantagens somente ocorreram em função das condições macroeconômicas vigentes à época, cuja 
reprodução é pouco provável no curto prazo. Assim, resta evidente que caso esses ativos sejam 
levados novamente ao mercado, como seria no caso de caducidade ou de relicitação, é esperada a 
obtenção de condições menos vantajosas aos usuários. 

Além disso, a proposta apresentada pela Medida Provisória mantém inalterada a matriz 
de riscos originalmente pactuada, principalmente no que diz respeito à TIR do projeto, demanda de 
tráfego e quantidades e custos de execução das obras propriamente ditas. 

A Medida Provisória em tela trata, por fim, de alterações nos dispositivos legais da Lei 
n° 10.233/2002, incorporadas pelo art. 2° da proposta, tratam-se de inserções que normatizam a 
necessidade de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) 
para o transporte de carga própria, de cargas especiais e de produtos perigosos. O transportador que 
atue nessas condições terá até um ano para fazer a sua inscrição no RNTRC, a contar da publicação 
de regulamentação pela ANTT. 

Segundo dados finais do recadastramento do RNTRC, realizado entre novembro de 
2015 e maio de 2017, o número de transportadores registrados para realizar o transporte 
remunerado de cargas (TRC) teve uma redução de 53,8% e o número de veículos habilitados teve 
uma redução de 26,9%. A partir deste cenário, as principais entidades representativas do setor têm 
argumentado que apesar da redução substancial do número de transportadores não houve uma 
redução na concorrência e no preço do frete. Alega-se que aumentou a informalidade no TRC por 
meio de operações realizadas sem o devido registro na ANTT ou realizadas por transportadores, ao 
passo que aumenta a capacidade de controle e regulação por parte da ANTT. Sendo assim, sem a 
obrigação de cumprir todas as obrigações do arcabouço normativo da ANTT, esses transportadores 
podem prestar o serviço de TRC a preços predatórios, alimentando um mercado de concorrência 
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desleal que prejudica os transportadores que atuam em conformidade com a Lei. 

Cabe destacar conclusivamente a urgência nas medidas para efetivação da 
reprogramação do cronograma de investimentos, tendo em vista que as concessões alvo desta 
Medida Provisória já se encontram em dificuldades financeiras, passando gradualmente a apresentar 
desempenho incompatível com o previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Nesse 
sentido, é imediata a necessidade de reprogramação dos investimentos, de forma que as 
concessionárias possam concentrar seus esforços financeiros em serviços mais prioritários para a 
manutenção da fluidez e da segurança rodoviária. Ademais, deve-se ressaltar que a fiscalização do 
transporte remunerado de cargas demanda instrumentos imediatos para combater os crescentes 
riscos de crescimento dos níveis de informalidade e de evasão fiscal, de modo a tornar a atividade 
mais eficiente e efetiva. 

São essas, Senhor Presidente, as razões que nos levam a submeter à elevada apreciação 
de Vossa Excelência a anexa proposta de Medida Provisória. 

Respeitosamente, 

MAURÍCIO QUINTELLA MALTA LESSA 
DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
WELLINGTON MOREIRA FRANCO 
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Concessionária retira 1,4 tonelada de lixo por dia de 
rodovia federal que corta MT 
Da Redação - Wesley Santiago 

A Concessionária Rota do Oeste já retirou, desde que assumiu a BR0163, há cinco anos, mais de 
duas mil toneladas de lixo, em Mato Grosso. Carcaça de pneus, embalagens plásticas diversas, 
vidro, papel, tecido, madeira, restos de móveis são alguns dos materiais que as equipes removem 
do trecho de 850,9 quilômetros sob concessão da rodovia federal. Em média, foram recolhidas em 

2018 1,4 toneladas por dia. 

Leia mais: 

MUUrãO oferece mais de duas mil vagas de empregos e estágios na Rota do Oeste, Gni 

naimeja 

Após o recolhimento, a Concessionária atua na destinação adequada, protegendo o meio ambiente 
e aumentando a segurança na via. Neste 5 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a Rota do Oeste reafirma o compromisso com a natureza e com os usuários da BR-163. 

Dados da Rota do Oeste apontam que somente em 2018, as equipes de inspeção recolheram, em 
média, 1,4 tonelada por dia de material descartado inadequadamente na rodovia. Ao todo, foram 
514 toneladas removidas e 100% dos produtos foram reciclados, coprocessados ou receberam 
destinação ambientalmente correta, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O diretor de Engenharia e Operações da Rota do Oeste, Thales Mariano, avalia que todo o trabalho 
realizado pela Concessionária com foco no recolhimento e destinação de materiais apresenta dois 
pontos muito positivos: o primeiro é relacionado à preservação do meio ambiente; o segundo é 
evitar acidentes envolvendo veículos e objetos na pista. 

"Antes da chegada da Rota do Oeste na BR-163 todo esse lixo ficava exposto no meio ambiente, 
na faixa de domínio, às margens da rodovia. Um pneu, por exemplo, demora até 600 anos para se 
decompor. Hoje, podemos dizer que a natureza conta com um apoio extra da Concessionária", 

avalia. 

Sobre o descarte de materiais às margens da rodovia ou mesmo na pista, o diretor da Rota do 
Oeste lembra que a conduta coloca em risco terceiros, uma vez que pode atingir outros veículos 

provocando acidentes. 

"É preciso ter consciência que centenas de pessoas estão trafegando na rodovia e uma delas pode 
ser atingida por um objeto descartado inadequadamente. A recomendação é para que o usuário 

https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=458526&edt=25&noticia=concessionaria-retira-14-tonelada-de-lixo-por-dia-de-rodovia-federal-qu... 1/: 
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,- 	leve o seu lixo dentro do carro até um local adequado para jogar fora, que pode ser em um posto 
de combustível ou em uma das 18 bases da Concessionária, por exemplo". 

Vale lembrar ainda que a prática de "atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias" 
é considerada infração de trânsito média, com previsão de multa, de acordo com o artigo 172 do 
Código Nacional de Trânsito (CTB). 

Para onde vai tudo isso? 

Do total de resíduos removidos, 68,6% são reciclados ou coprocessados. O principal material 
recolhido da rodovia são os pneumáticos, que somam 312 toneladas encaminhadas para a 
empresa Ecopneu para serem trituradas e, posteriormente, usadas como combustível para 
caldeiras. Também passam pelo coprocessamento os materiais contaminados (que tiveram algum 
contato com produto químico, como embalagens de agrotóxicos, de Arla, estopas embebidas em 

combustível, etc). 

Para destinação adequada das 28,7 toneladas de materiais recicláveis, a Rota do Oeste mantém 
convênio com a Colecta (Rondonópolis), Reciclate (Várzea Grande), Luverdense Ambiental (Lucas 
do Rio Verde), Recicla Sorriso (Sorriso) e Reciclo (Sinop). O restante, apontado como não 
reciclável, é encaminhado para aterros sanitários licenciados. 

Para coletar e armazenar os materiais descartados no trecho sob concessão da BR-163, a Rota do 
Oeste conta com 18 veículos de inspeção, 18 guinchos e locais apropriados nas 18 bases de 

atendimento. 
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Concessionária retirou cerca de 1,4 tonelada de 
lixo todos os dias da BR-163 em MT em 2018 
Em 5 anos de concessão da rodovia, mais de 2 mil toneladas de material descartado 
inadequadamente foram retiradas da BR-163. 

Por G1 MT 

05/06/2019 18h07 • Atualizado há 5 meses 

Após o recolhimento, a concessionária atua na destinação adequada, protegendo o meio ambiente e aumentando a 

segurança na via. — Foto: Rota do Oeste 

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/06/05/concessionaria-retirou-cerca-de-14-tonelada-de-lixo-todos-os-dias-da-br-163-em-mt-em-2018... 1/1 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63424260.



02/12/W19 	 Concessionária retirou cerca de 1,4 tonelada de lixo todos os dias da BR-163 em MT em 2018 ¡Mato Grosso 1 G1 

Cerca de 1,4 tonelada de lixo por dia foi retirada em 2018 de um trecho de 850,9 km da 

BR-163, sob concessão da Rota do Oeste. 

Segundo a concessionária, carcaça de pneus, embalagens plásticas diversas, vidro, 

papel, tecido, madeira, restos de móveis são alguns dos materiais que as equipes 

recolheram. 

Em 5 anos de concessão da rodovia, mais de 2 mil toneladas de material descartado 

inadequadamente foram retiradas da BR-163. Ao todo, foram 514 toneladas removidas 

e 100% dos produtos foram reciclados, coprocessados ou receberam destinação 

ambientalmente correta, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Após o recolhimento, a concessionária atua na destinação adequada, protegendo o 

meio ambiente e aumentando a segurança na via. 

O diretor de Engenharia e Operações da Rota do Oeste, Thales Mariano, avalia que 

todo o trabalho com foco no recolhimento e destinação de materiais apresenta dois 

pontos muito positivos: o primeiro é relacionado à preservação do meio ambiente; o 

segundo é evitar acidentes envolvendo veículos e objetos na pista. 

Sobre o descarte de materiais às margens da rodovia ou mesmo na pista, o diretor da 

Rota do Oeste lembra que a conduta coloca em risco terceiros, uma vez que pode 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/06/05/concessionaria-retirou-cerca-de-14-tonelada-de-lixo-todos-os-dias-da-br-163-em-mt-em-2018... 211 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63424260.



02/12/20319 
	

Concessionária retirou cerca de 1,4 tonelada de lixo todos os dias da BR-163 em MT em 20181 Mato Grosso 1 G1 

atingir outros veículos provocando acidentes. 

A prática de "atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias" é 

considerada infração de trânsito média, com previsão de multa, de acordo com o artigo 

172 do Código Nacional de Trânsito (CTB). 

Do total de resíduos removidos, 68,6% são reciclados ou coprocessados. O principal 

material recolhido da rodovia são os pneumáticos, que somam 312 toneladas 

encaminhadas para a empresa Ecopneu para serem trituradas e, posteriormente, 

usadas como combustível para caldeiras. Também passam pelo coprocessamento os 

materiais contaminados (que tiveram algum contato com produto químico, como 

embalagens de agrotóxicos, de Arla, estopas embebidas em combustível, etc). 

Para destinação adequada das 28,7 toneladas de materiais recicláveis, a Rota do Oeste 

mantém convênio com a Colecta (Rondonópolis), Reciclate (Várzea Grande), 

Luverdense Ambiental (Lucas do Rio Verde), Recicla Sorriso (Sorriso) e Reciclo (Sinop). O 

restante, apontado como não reciclável, é encaminhado para aterros sanitários 

licenciados. 

Para coletar e armazenar os materiais descartados no trecho sob concessão da BR-163, 

a Rota do Oeste conta com 18 veículos de inspeção, 18 guinchos e locais apropriados 

nas 18 bases de atendimento. 

Veja também 
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MATO GROSSO 

Rota do Oeste já recolheu 270 
toneladas de resíduos em 2019 

Todo o material coletado é encaminhado para soluções 
ambientalmente corretas. A prática adotada pela empresa tem 

o intuito de diminuir os impactos ambientais 

Assessoria de Imprensa [ 21/11/2019] [08h52]  

Foto: Divulgação / Reprodução 

Cerca de 270 toneladas de resíduos foram 
retiradas da BR-163 entre janeiro e setembro de 
2019. Foram, aproximadamente, 1 tonelada por 
dia. A quantidade equivale a cinco caminhões 
de sete eixos (bitrem ou treminhão) 
completamente carregados. O veículo suporta 
uma carga de até 57 toneladas. É importante 
ressaltar que todo o material recolhido pela Rota 
do Oeste recebe destinação ambientalmente 
adequada. São enviados para reciclagem, 
coprocessamento ou para aterros sanitários, 
conforme prevê a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

Todo esse trabalho de recolhimento nos 850,9 

quilômetros que fazem parte da concessão, é 
importante para manter a segurança dos 
usuários que trafegam no trecho. A medida 

https://www.diaadiadovale.com.br/noticia/15/5251/Rota-do-Oeste-ja-recolheu-270-toneladas-de-residuos-em-2019/ 	 11: 
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impede que o lixo localizado na rodovia atinja 
algum veículo e provoque acidente. No entanto, 
a Concessionária entende que não basta 
apenas recolher, deve-se descartá-lo da 
maneira correta, não poluindo o meio ambiente. 

Destinação correta 

Os pneus que não possuem mais utilidade, os 
resíduos contaminados ou de saúde são 
destinados ao coprocessamento. Eles 
ocupariam um pouco mais de dois dos 
caminhões, pois foram recolhidas 133 
toneladas só desses materiais, quase 500kg por 
dia. O coprocessamento consiste na trituração 
deste resíduo, para que ele seja usado como 
combustível, "dizemos que ele deixa de existir, 
porque enviamos para a empresa que realiza a 
queima desse material para a produção de 
combustível, logo não há mais resíduo 
pneumático após essa destinação e não 
impacta mais o meio ambiente", explica a 
analista de Meio Ambiente da Rota do Oeste, 

Marina Lima da Silva. 

Completando o terceiro caminhão, estariam os 
resíduos que foram enviados para reciclagem. A 

Concessionária tem parceiros em Rondonópolis, 
Várzea Grande, Nova Mutum, Lucas do Rio 
Verde e Sorriso, para destinar os 
resíduos recicláveis e, para triagem, e foram 
doadas 21 toneladas, são quase 78kg por dia. 
As empresas que recebem esta doação, 
possuem licença de operação, isso quer dizer 

que garantem a destinação correta. 

Os materiais não-recicláveis, que não podem, 
nem ser coprocessados, nem reciclados 
(resíduos gerados nas instalações operacionais, 
como restos de alimentos, embalagens de 

comida etc.), também recebem soluções 
ambientalmente corretas. Eles são destinados 
para aterros sanitários. Em 2019 foram 
enviadas 114 toneladas para este local, 
quantidade que equivale a dois caminhões 

cheios. Foram recolhidos quase 423kg por dia. 
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"A geração de resíduos é a grande problemática 
mundial, não há outro planeta para suportar os 
resíduos hoje gerados, então a destinação 
ambientalmente correta é a melhor solução. 
Esperamos que nossas atitudes sensibilizem as 
pessoas e seja incentivo para mudanças de 
hábitos", diz Marina. A Concessionária acredita 
que as ações ajudam a mitigar os impactos 
ambientais e a conscientizar o usuário que 
trafega na rodovia. Cuidar da rodovia vai além 
das obras no asfalto. A Rota do Oeste se 
compromete também com a sustentabilidade e 
com a manutenção do meio ambiente, para que 
os impactos sejam os menores possíveis. 
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 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Gestão de Processos

TC 034.032/2017-7 

 
 

FORMULÁRIO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 

Requerente:     Diretor(a)-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
Prorrogações anteriores Ofício Peça Prazo solicitado 

Prazo concedido Peças Nº Peça 
54 15 - - OFÍCIO 0758/2019-

TCU/SeinfraRodoviaAviação 
49 

  Proposta 
Tendo em vista a falta de amparo legal conferido na Portaria de Delegação de Competência do Min. BD 
1//2014, para a concessão da prorrogação, proponho o encaminhamento dos autos ao gabinete do relator, 
para análise da peça 54. 

 

Informações adicionais 
O TCU não está obrigado a notificar o responsável por ofício, em conformidade com o art. 183, parágrafo 
único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 6º, da Resolução-TCU 170/2004, bem como com a 
orientação constante do Memorando-Circular 40/2015-Segecex.      
 
¹Portaria de delegação de competência: Ministro Bruno Dantas (art. 1º, inciso IV, da Portaria-MIN-BD nº 
1/2014). 
² Portaria de subdelegação de competência: art. 1º, inciso VII, da Portaria-Seproc nº 2/2019.      

 

 

TCU, em 3 de dezembro de 2019 

 
 

Encaminhem-se os autos ao gabinete do(a) relator(a). 
 

(assinado eletronicamente) 
GILBERTO ALVES DE SOUZA 

Chefe do 4ª Serviço de Comunicação Processual da Seproc 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63434270.



   

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Excerto da Relação  29/2019 - TCU – Plenário     
Relator - Ministro BRUNO DANTAS 

  

 
ACÓRDÃO Nº 3092/2019 - TCU - Plenário 

 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 143, IV, “e”, e 183, ambos do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU), em 

deferir o pedido de prorrogação de prazo solicitado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(peça 54), concedendo- lhe prazo adicional de 15 (quinze) dias para atendimento das determinações  
exaradas no Acórdão 2.644/2019-TCU-Plenário. 

 
1. Processo TC-034.032/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 

 1.1. Interessado: Concessionaria Rota do Oeste S.A. (19.521.322/0001-04). 
 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 
 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de 

Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 
 1.6. Representação legal: Leilane Morais Alcântara e outros, representando Agência 
Nacional de Transportes Terrestres; Antônio Henrique Medeiros Coutinho (OAB/DF 34.308) e 

outros, representando Concessionaria Rota do Oeste S.A..  
 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

 
Dados da Sessão: 

Ata n° 49/2019 – Plenário  
Data: 11/12/2019 – Extraordinária  
Relator: Ministro BRUNO DANTAS 

Presidente: Ministro JOSÉ MUCIO MONTEIRO  
Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral CRISTINA MACHADO DA COSTA E 
SILVA 

 
TCU, em 11 de dezembro de 2019. 

 
 

Documento eletrônico gerado automaticamente pelo Sistema SAGAS 

 

MIN-BD 

Fls. ___ 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63546955.
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OFÍCIO SEI N° 18616/2019/GAB/DIR-ANTT 

Brasília, 18 de dezembro de 2019. 

Ao Senhor 
Secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRodoviaAviação 

Tribunal de Contas da União — TCU 

SAFS Q. 04 Lote 1 - Anexo II - Sala 151 

70042-900 Brasília/DF 

Assunto: Ofício n2  0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação - Acórdão n2  2644/2019-TCU-Plenário - TC 034.032/2017-

7. 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n° 50500.409537/2019-97. 

Senhor Secretário, 

Reportamo-nos ao Ofício n2  0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação, de 5.11.2019, que 

comunica o Acórdão n2  2644/2019-TCU-Plenário, de 30.10.2019, proferido nos autos do TC n° 

034.032/2017-7, que trata sobre "BR-163/MT - Possíveis irregularidades no contrato e na administração da 

Concessão". 

Diante disso, de ordem do Diretor-Geral, encaminhamos o OFÍCIO SEI N2  

18506/2019/SUINF/DIR-ANT1, de 16.12.2019, juntamente com mídia digital, expedido pela Superintendência 

de Exploração da Infraestrutura Rodoviária da ANTT, contendo a manifestação da área técnica. 

Para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, esta Agência se coloca à 

disposição. 

Atenciosamente, 

CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO DIAS 
Chefe de Gabinete 

Documento assinado eletronicamente por CESAR AUGUSTO SANTIAGO DIAS, Chefe de Gabinete, em 

18/12/2019, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto 

n° 8.539,  de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

http://sei.anttgov.br/sei/controlador  externo.php? 

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 2285653 e o 

código CRC 38639316. 

https://seLanttgov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3030319&infra_sistema=1... 1/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63592520.
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Referência: Processo n° 50500.409537/2019-97 

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone: - Ouvidoria ANTT: 166 

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br  

SEI n° 2285653 

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3030319&infra_sistema=1... 2/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63592520.
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OFÍCIO SEI N2  18616/2019/GAB/DIR-ANTT 

Brasília, 18 de dezembro de 2019. 

Ao Senhor 
Secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRodoviaAviação 

Tribunal de Contas da União — TCU 

SAFS Q. 04 Lote I - Anexo II - Sala 151 

70042-900 Brasília/DF 

Assunto: Ofício n2  0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação - Acórdão n2  2644/2019-TCU-Plenário - TC 034.032/2017-

7. 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n2  50500.409537/2019-97. 

Senhor Secretário, 

Reportamo-nos ao Ofício n2  0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação, de 5.11.2019, que 

comunica o Acórdão n2  2644/2019-TCU-Plenário, de 30.10.2019, proferido nos autos do TC n2  

034.032/2017-7, que trata sobre "BR-163/MT - Possíveis irregularidades no contrato e na administração da 

Concessão". 

Diante disso, de ordem do Diretor-Geral, encaminhamos o OFÍCIO SEI N2  

18506/2019/SUINF/DIR-ANT1, de 16.12.2019, juntamente com mídia digital, expedido pela Superintendência 

de Exploração da Infraestrutura Rodoviária da ANTT, contendo a manifestação da área técnica. 

Para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, esta Agência se coloca à 

disposição. 

  

113 1011 
0 000635 225236 

 

Atenciosamente, 

McuLfy-rufyle 

Guyvads cb9 oULk  151 tJ 19 

  

CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO DIAS 

Chefe de Gabinete 

 

Documento assinado eletronicamente por CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO DIAS, Chefe de Gabinete, em 

18/12/2019, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto 

n2  8.539,  de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.phpl  

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 2285653 e o 

código CRC 3B639316. 

https://seLantlgov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3030319&infra_sistema=1... 1/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.
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Referência: Processo n° 50500.409537/2019-97 

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone: - Ouvidoria ANTT: 166 

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br  

SEI n° 2285653 

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3030319&infra_sistema=1... 2/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 
DIRETORIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 

OFÍCIO SEI N2  18506/2019/SUINF/DIR-ANTT 

Brasília, 16 de dezembro de 2019. 

Ao Senhor Paulo Sérgio Bezerra dos Santos 

GERÊNCIA DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DO GOVERNO 

FEDERAL 

Gerente de Sistematização de Informação dos Órgãos de Controle do Governo Federal 

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 

70200-003 — Brasília/DF 

Assunto: Ofício n° 0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação - Acórdão n2  2644/2019-TCU-Plenário. 

Referência: TC 034.032/2017-7 

Senhor Gerente, 

Reportamo-nos ao Ofício n2  0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação, de 05.11.2019, 

no qual aquela Secretaria informa o Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário, prolatado na sessão de 

30.10.2019, por meio do qual Tribunal apreciou processo de Representação indicado na referência. 

Considerando o OFÍCIO SEI N2  18266/2019/GESIC/AUDIT/DIR-ANTT, de 

12.12.2019, encaminho-vos o presente, com a resposta das áreas técnicas Despachos 

GEREF (Documentos n2  2132594 e n2  2265189), com respectivo anexo (Documento n2  2265650) e 

Despacho GEFIR (Documento n2  2254271), para atendimento ao Tribunal. 

Ademais, no que se refere ao item 9.2.2 do mencionado Acórdão em que pese 

determinação do Tribunal de Contas da União — TCU, para que a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres — ANTT "adote medidas para executar as garantias de execução do ajuste", informamos 

que as providências para cumprimento, com a comunicação de expectativa de sinistro junto à 

seguradora contratada pela Concessionária Rota do Oestes S/A — CRO, referente à inexecução de 

obras de ampliação de capacidade e melhorias, não são eficazes para realização dos investimentos, a 

começar por disposição do próprio Contrato de Concessão Edital n2  003/2013, senão vejamos: 

A Cláusula 12.2 do contrato de concessão estabelece que a Concessionária 

permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais, incluindo o pagamento de 

eventuais multas e indenizações, independentemente da utilização da Garantia de Execução do 

Contrato. 

Segundo a disposição contratual supra, em redação chancelada pela própria Corte de 

Contas em todos os contratos da 3@ Etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais, 

independentemente da utilização da garantia de execução do contrato, a Concessionária permanece 

responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais objeto da garantia. 

Resulta de tal sistemática a conclusão de que a garantia de execução do contrato, 

quando acionado, tão somente reverte em receita para a União, sem que provoque qualquer 

alteração na situação de fato da obrigação inadimplida pela Concessionária, revelando caráter 

https://seLantlgov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3012467&infra_siste... 1/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.
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arrecadatório em detrimento de securitário, vez que a empresa permanecerá obrigada à realização 

do investimento. 

No caso concreto da CRO, isso se traduz em acionamento da garantia de execução do 

contrato (apresentado na modalidade seguro garantia), em decorrência de inadimplemento de 

obras de duplicação do sistema rodoviário, de modo que a União recebe indenização da seguradora 

por obra não realizada e a obrigação pela realização da obra permanece com a Concessionária. Ou 

seja, a indenização deixa de garantir a realização da obra para se reverter em receita da União. 

À parte da evidente ineficiência do mecanismo para garantir a consecução do 

interesse público primário, identificado no caso concreto pela demanda de duplicação do sistema 

rodoviário, no âmbito da 32  Etapa do PROCROFE exsurge outro empecilho de natureza prática para 

acionamento das garantias junto às seguradoras responsáveis pelas respectivas apólices de garantia 

de execução do contrato, qual seja, a indicação do valor do sinistro. 

A dificuldade consiste na avaliação do valor exato para a inexecução, a começar se 

deveria ser acionado o valor total da obra ou apenas o da parcela não executada. Caso superada 

essa questão, qual seria a base de cálculo: SICRO, EVTEA, EVTEA com deságio, avaliação 

independente, outros... 

É de conhecimento público e notório a dificuldade inerente ao acionamento de 

seguros garantia pelo Poder Público, a exemplo da judicialização necessária para compelir 

seguradora ao pagamento de indenização referente a verba do Aeroporto de Viracopos em parcela 

com valor líquido e exigível. Ao se falar em valor ilíquido a via judicial deixa de ser uma dúvida e 

passa a ser o caminho crítico para recebimento da indenização, ao largo de toda a discussão 

primeira sobre a realização das obras objeto da garantia. 

Por todo o exposto, há que se avaliar a efetividade da medida de acionamento de 

garantia de execução contratual nos atuais termos, sem prejuízo das adoção das medidas 

necessárias por parte desta ANTT, em cumprimento ao disposto no Contrato de Concessão Edital n2  

003/2013. 

Esta Superintendência coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

sei! 2(- 
assinatura 
etetrémica 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO ALCIDES DOS SANTOS, Superintendente, em 

17/12/2019, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6°, § 12, do 

Decreto n2  8.539,  de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.antt.gov.brisei/controlador  externo.php? 

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0,  informando o código verificador 2270740 e 

o código CRC 13EE0325. 

Referência: Processo n° 50500.409537/2019-97 
	

SEI n° 2270740 

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone: - Ouvidoria ANTT: 166 

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br  

https://sei.anttgov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30124678,infra_siste... 2/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 

GERÊNCIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE RODOVIAS 

GEREF 

DESPACHO 

Processo n2: 50500.409537/2019-97 

Destinatário: SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - SUINF 

Assunto: Ofício n2  0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação - Acórdão n2  2644/2019-TCU-Plenário. 

Data: 02/12/2019 

Sr. SUINF, 

Em resposta ao Despacho SUINF de 20/11/2019 (SEI n21990817) informamos que no âmbito das 
atribuições da GEREF, trata-se dos itens 9.2.1 e 9.2.6 do referido Acórdão, transcrito a seguir: 

"9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do TCU, 
determinar Agência Nacional de Transportes Terrestres que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 
razão da inexecução das obrigações de investimentos nas "Obras de Ampliação de Capacidade 
Melhorias" previstas no PER: 

9.2.1. promova reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da BR 163/MT em 
razão da aplicação de descontos tarifários ("Fator D") insuficientes nas revisões tarifárias 
ocorridas em setembro de 2017 em setembro de 2018, sem se descuidar ainda da devolução, 
via "Fator C", dos valores indevidamente auferidos pela Concessionaria Rota do Oeste S.A., em 
observância ao art. 90  da Lei 8.987/1995, subcláusula 22.6 ao Anexo do contrato de 
concessão; 

9.2.6. encaminhe, no prazo de 15 (quinze) dias, revisão tarifária ordinária efetuada em 2019, 
caso já realizada, demonstrando adequação dos valores utilizados para fins de desconto de 
reequilíbrio no que se refere às "Obras de Ampliação de Capacidade Melhorias"; 

9.2.7. encaminhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas em cumprimento aos 
subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 9.2.5 deste acórdão, acompanhadas de cópia dos processos 
administrativos autuados ou outros documentos que se façam uteis para monitoramento 
desta deliberação;" 

https://sei.anttgov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2849831&infra_siste... 1/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.
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No que tange ao item 9.2.6, com prazo inicialmente estabelecido até 02/12/2019, informamos que o 

referido processo de revisão foi encaminhado para o Gabinete do Diretor Geral em 01/11/20219, tendo 

sido analisado pela PF-ANTT, estando atualmente em fase de sorteio de Diretor relator. Adicionalmente 

informamos que por meio do Ofício OFÍCIO SEI N° 17433/2019/DG/DIR-ANTT, de 28/11/2019 (SEI n2  

2093401), o Diretor Geral da ANTT solicitou ao TCU um prazo adicional de 15 dias para que o processo da 

revisão tarifária da Concessionária Rota do Oeste S/A - CRO, seja incluído na pauta de reunião da 

Diretoria Colegiada desta Agência e devidamente deliberado. 

No que concerne ao item 9.2.1, apesar de o TCU ter concedido um prazo de 60 dias para os eu 

atendimento, o mesmo está sendo atendido no âmbito da referida Revisão Tarifária. 

Adicionalmente, informamos que em relação aos itens 9.23, 9.2.4 e 9.2.5 do referido Acórdão, a GEREF já 

se manifestou no âmbito do processo administrativo aberto pela SUINF para apuração de 

descumprimentos contratuais. 

Ademais, considerando que o item 9.2.2 trata de execução de garantias, sugerimos envolver a CIPRO, 

tendo em vista se tratar de atribuição daquela Coordenação. 

(assinado eletronicamente) 
Mirian Ramos Quebaud 

Gerente de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias — GEREF 

Documento assinado eletronicamente por MIRIAN RAMOS QUEBAUD, Gerente, em 02/12/2019, às 
12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6°, § 12, do Decreto n2  8.539,  de 

8 de outubro de 2015. 

R. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador  externo.php? 

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0,  informando o código verificador 2132594 e 

o código CRC EF53534E. 

Referência: Processo n2  50500.409537/2019-97 	 SEI n2  2132594 

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166 

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br  

https://selantt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origern=arvore_visualizar&id_docurnento=2849831&infra_siste... 2/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 

GERÊNCIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE RODOVIAS 

GEREF 

DESPACHO 

Processo n2: 50500.409537/2019-97 

Destinatário: SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - SUINF 

Assunto: Oficio n9  0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação - Acórdão n2  2644/2019-TCU-Plenário. 

Data: 16/12/2019 

Sr. SUINF, 

De forma a complementar ao Despacho GEREF, de 02/12/2019 (doc. SEI n2  2132594), informamos que, 

por meio da Deliberação ANTT n2  1.051, de 11/12/2019, publicada no DOU de 13/12/2019 (doc. SEI 

n22250753), a Diretoria Colegiada da ANTT aprovou a 4g Revisão Ordinária, a 72  Revisão Extraordinária e 

o Reajuste da Tarifa de Pedágio referente ao Contrato de Concessão do Edital n2  003/2013, da 

Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO. 

Ressaltamos que as referidas revisões propõem o atendimento dos itens 9.2.1 e 9.2.6 do Acórdão n2  

2644/2019-TCU-Plenário. 

Neste contexto, anexamos, para encaminhamento ao TCU, como comprovante de atendimento, o arquivo 

SEI n2  2265650, contendo os documentos listados a seguir, referentes às referidas revisões e reajuste: 

Planilhas utilizadas no cálculo do reequilibrio econômico-financeiro das Revisões e do Reajuste; 

Cópia das Notas Técnicas das Revisões e do Reajuste; 

Cópia do Relatório à Diretoria da ANTT (resumo da proposta de Revisão e Reajuste); 

Cópia do Voto da Diretoria da ANTT; e 

Cópia da Deliberação ANTT n° 1051, de 11/12/2019, publicada no DOU de 13/12/2019, que aprovou 
as Revisões e o Reajuste. 

Cabe ressaltar que, embora as citadas revisões e reajuste tenham sido aprovadas pela Diretoria da ANTT, 

em razão da Liminar deferida no Processo Judicial n2  1019784-14.2019.4.01.0000 foram mantidas 

as tarifas aprovadas por meio da Deliberação ANTT n2  828, de 10 de outubro de 2018, publicada no 

D.O.U. de 17 de outubro de 2018, que aprovou a 32  Revisão Ordinária, 62  Revisão Extraordinária e o 

Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio da Concessionária, enquanto vigente a referida decisão judicial. 

https://selanttgov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3005810&infra_siste... 1/2 
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.



19/12/2019 
	

SEI/ANTT -2265189 - DESPACHO 

Atenciosamente, 

(assinado eletronicamente) 

Mirian Ramos Quebaud 

Gerente de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias — GEREF 

sei, e) 
assinatura 
eletrônica 

Documento assinado eletronicamente por MIRIAN RAMOS QUEBAUD, Gerente, em 16/12/2019, às 

16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n° 8.539, de 

8 de outubro de 2015. 

    

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

http://sei.ant-t.gov.br/sei/controlador  externo.php? 
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 2265189 e 

o código CRC 6E883659. 

Referência: Processo n° 50500.409537/2019-97 
	

SEI n° 2265189 

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166 

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br   

https://selanttgov.br/sei/controladorphp?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3005810&infra_siste.. . 2/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.



19/12/2019 	 SEI/ANTT -2254271 - DESPACHO 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E INVESTIMENTOS DE RODOVIAS 

GEFIR 

DESPACHO 

Processo n2: 50500.409537/2019-97 

Destinatário: SUINF 

Assunto: Oficio n2  0758/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação - Acórdão n2  2644/2019-TCU-Plenário. 

Data: 13/12/2019 

Sr. SUINF, 

Em resposta ao Despacho SUINF de 12/12/2019 (SEI 2239155) informamos que no âmbito 

das atribuições da GEFIR temos as seguintes considerações a respeito dos itens do acórdão n9  

2644/2019-TCU-Plenário. 

Sobre o item 9.2.1, conforme exposto pela GEREF por meio do Despacho SEI (2132594), 

apesar de o TCU ter concedido um prazo de 60 dias para os eu atendimento, o mesmo está sendo 

atendido no âmbito da referida Revisão Tarifária do ano de 2019. 

Sobre o item 9.2.2, por se tratar de competência da CIFRO, não vamos nos manifestar a 

respeito do tema. 

Sobre os itens 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do referido Acórdão, informamos que em 07 de maio de 

2019 a SUINF autuou o Processo Administrativo SEI ( 50500.321614/2019-88) com o objetivo de avaliar 

as obrigações contratuais previstos no Contrato de Concessão relativo ao Edital n2  003/2013-CRO sendo 

que as medidas propostas pelo TCU já estão sendo adotadas pela SUINF. 

Atenciosamente, 

Anderson Santos Bellas 

(Gerente de Fiscalização e Investimentos Substituto) 

assinatura 
eletrônica 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON SANTOS BELLAS, Gerente Substituto (a), em 
13/12/2019, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 1°, do 
Decreto n° 8.539,  de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador 	externo.php? 

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0,  informando o código verificador 2254271 e 
o código CRC 11FA24E5. 

https://sei.anttgov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origern=arvore_visualizar&id_documento=29928998ánfra_siste... 1/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.



19/12/2019 	 SEI/ANTT -2254271 - DESPACHO 

Referência: Processo n2 50500.409537/2019-97 	 SEI n° 2254271 

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166 

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br  

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2992899&infra_siste... 2/2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63601453.



INSTRUÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS  
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO   
TC - 034.032/2017-7 ESPÉCIE RECURSAL: Pedido de reexame. 
NATUREZA DO PROCESSO: Representação. 
UNIDADE JURISDICIONADA: Agência Nacional de 
Transportes Terrestres. 

PEÇA RECURSAL: R001 - (Peça 55). 
DELIBERAÇÃO RECORRIDA:  
Acórdão 2.644/2019-TCU-Plenário - (Peça 43). 

 
NOME DO RECORRENTE PROCURAÇÃO ITENS RECORRIDOS  

Concessionaria Rota do Oeste S.A. 
Peça 20, p. 2 com 
substabelecimento na 
peça 20, p. 1 

9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 
9.2.5 

 

2. EXAME PRELIMINAR   
2.1. PRECLUSÃO CONSUMATIVA   

O recorrente está interpondo pedido de reexame contra o Acórdão 2.644/2019-TCU-
Plenário pela primeira vez? Sim 

  
 

2.2. TEMPESTIVIDADE  

O pedido de reexame foi interposto dentro do prazo previsto na Lei Orgânica e no Regimento Interno 
do TCU? 

 
NOME DO RECORRENTE NOTIFICAÇÃO INTERPOSIÇÃO RESPOSTA  
Concessionaria Rota do Oeste S.A. 14/11/2019 - DF (Peça 51) 2/12/2019 - DF Sim  

Impende esclarecer que “a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver 
expediente no Tribunal”, nos termos do art. 19, §3º, da Resolução/TCU 170/2004. Assim, o termo a quo 
para análise da tempestividade foi o dia 18/11/2019, concluindo-se, portanto, pela tempestividade deste 
recurso, pois o termo final para sua interposição foi o dia 2/12/2019. 

  
 

2.3. LEGITIMIDADE   
Trata-se de recurso interposto por responsável/interessado habilitado nos autos, nos 

termos do art. 144 do RI-TCU?  Sim 
  
 

2.4. INTERESSE   
Houve sucumbência da parte? Sim 

  
 
 
 
 
 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63626483.



 

2.5. ADEQUAÇÃO   
O recurso indicado pelo recorrente é adequado para impugnar o Acórdão 2.644/2019-

TCU-Plenário? Sim 
  
 

3. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR   
Em virtude do exposto, propõe-se: 
3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Concessionaria Rota do Oeste S.A., 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 2.644/2019-TCU-
Plenário, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento 
Interno/TCU; 

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso; 
3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do 

acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso. 

SAR/SERUR, em 
26/12/2019. 

Leandro Carvalho Cunha 
Chefe de Serviço 

AUFC - Mat. 8188-4 
Assinado Eletronicamente 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63626483.



 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

034.032/2017-7

Tipo: REPRESENTAÇÃO

SORTEIO DE RELATOR DE RECURSO

Data do sorteio:

26/12/2019

Relator sorteado:

WALTON ALENCAR RODRIGUES

Motivo e regra de sorteio utilizada:

Pedido de Reexame - Sorteio entre os ministros que compõem o colegiado que proferiu a deliberação recorrida, excluído o

autor da respectiva deliberação. Inciso I do art. 154 do RITCU. Arts. 21 e 22 da Resolução-TCU nº 175/2005

Deliberação recorrida:

2644/2019-PL

Recursos sorteados:

R001 - Pedido de reexame

Ministros Participou Justificativa

WALTON ALENCAR RODRIGUES Sim

BENJAMIN ZYMLER Sim

AUGUSTO NARDES Sim

AROLDO CEDRAZ Sim

RAIMUNDO CARREIRO Sim

JOSÉ MUCIO MONTEIRO Não
Presidente do TCU

ANA ARRAES Sim

BRUNO DANTAS Não
Ministro relator da deliberação recorrida

VITAL DO RÊGO Sim

AUGUSTO SHERMAN Não
Ministro-substituto não participa deste tipo de sorteio

MARCOS BEMQUERER Não
Ministro-substituto não participa deste tipo de sorteio

ANDRÉ DE CARVALHO Não
Ministro-substituto não participa deste tipo de sorteio

WEDER DE OLIVEIRA Não
Ministro-substituto não participa deste tipo de sorteio

Observações:

Documento gerado automaticamente pelo sistema

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63626486.



 

 
 

Tribunal de Contas da União 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

 
 

OFÍCIO 0882/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação 
Brasília-DF, 23/12/2019. 

 
Ao(À) Senhor(a) 
Diretor(a)-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(CNPJ: 04.898.488/0001-77) 
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10 - trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - Asa Sul 
70.200-003 - Brasília - DF 
 
Processo TC 034.032/2017-7 Tipo do processo: Representação 
Relator do processo: Bruno Dantas 
Unidade responsável: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 
 
Assunto: Notificação de acórdão.  
 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63614762.

Senhor(a) Diretor(a)-Geral, 

1. Informo Vossa Senhoria do Acórdão 3092/2019-TCU-Plenário, Min. Bruno Dantas 
Nascimento, prolatado na sessão de 13/12/2019, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo de 
Representação acima indicado.  

2. Encaminho cópia do referido acórdão, para conhecimento e, quando houver 
recomendação ou determinação, adoção das medidas existentes pelo órgão ou entidade.  

3. Por fim, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham este 
ofício. Esclarecimentos adicionais quanto ao processo em questão ou a esta comunicação podem ser 
obtidos, no horário das 10h às 18h, junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) em Brasília, 
telefone (61) 3527-5234, ou nas unidades do TCU nas demais capitais. 

 
Atenciosamente, 

 
assinado eletronicamente 

Maryzely Mariano 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63614762.



 

 

 
Tribunal de Contas da União 

 

2 de 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1) O acesso aos autos e ao acórdão está disponível no Portal do TCU (www.tcu.gov.br), aba de 
serviços, exceto no caso de processos/documentos sigilosos. O acesso somente é facultado após o 
credenciamento e a habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, que também podem ser 
efetuados no portal do TCU. 

2) O não cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União poderá ensejar a aplicação 
da multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia 
audiência, nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno do TCU. 

3) Constitui dever das partes, representantes e procuradores indicar, no primeiro momento que lhes 
couber falar nos autos, o endereço eletrônico e o endereço residencial ou profissional onde 
receberão as notificações, bem assim atualizar essas informações sempre que ocorrer qualquer 
modificação temporária ou definitiva, conforme previsto no art. 77, inc. V, do Código de Processo 
Civil. 

4) Nos termos dos artigos 31 a 35 da Lei 8.443/1992 e 285 a 288 do Regimento Interno do TCU, a 
parte poderá interpor recurso ao acórdão. A interposição de embargos de declaração é causa de 
mera suspensão e não de interrupção de prazo para os demais recursos, conforme disposto no artigo 
34, § 2º, da Lei 8.443/1992. 

5) Além dos serviços disponíveis por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), o Tribunal dispõe de 
atendimento presencial, no horário de 10 às 18h, nos seguintes locais: 

a) Brasília: na Secretaria de Gestão de Processos. Endereço: SAFS, quadra 4, Anexo III, 2º andar, 
sala 229 - CEP 70042-900 - Brasília/DF; 

b) Estados da federação: nas secretarias do Tribunal localizadas nas capitais dos Estados, cujos 
endereços estão indicados no Portal do TCU, aba de serviços.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63614762.



TCU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PEDIDO DE VISTA OU CÓPIA

PROCESSO: 034.032/2017-7

Exmo. Senhor Ministro Bruno Dnatas

Nome do Solicitante:
Caroline de Lima Rodrigues, OAB/DF nO56.309, CPF nO013.791.851-81, Telefone: (61) 3201-
5000, e-mail: controle.externo@piquet.adv.brlcontratos.publicos@piquet.adv.br
regulatorio@piquet.adv.br

Representante de Concessionária Rota do Oeste S.A. (Procuração - peça 20)

Requer:

./ Cópia da mídia digital referente às peças nO58 e 59

Autorização:

Autorizo MATEUS PAULO PEREIRA LIMA (CPF: 058.365.801-62), EDUARDA SOUZA DANTAS
MARTINS TORRES (CPF: 028.363.241-04), ANA CAROLINA DA MOTTA MATTOS (CPF:
026.882.342-18), MARIANA CARVALHO CRAVEIRO TEIXEIRA MOREIRA (CPF: 033.287.813-
90); VITÓRIA BRAGANÇA SERNÉGIO (056.420.501-09) a extrair as cópias solicitadas.

Termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 30/12/2019 6N~LI24/
(assinatura)

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

Autorizo, conforme art. 163 e 164 do RI (e/ou portaria delegativa).

Em,__ /__ / _

(Autoridade Competente)

Localização da Procuração: Anexo: , FI. ou Peça n° _

TERMO DE VISTA OU RECEBIMENTO DE CÓPIAS

Atesto que obtive a vista ou recebi as cópias solicitadas.

---------" -_/ __/_-
(local) (assinatura)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63642355.

mailto:controle.externo@piquet.adv.brlcontratos.publicos@piquet.adv.br
mailto:regulatorio@piquet.adv.br


,

,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63642355.



TeU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TERMO DE Rf:CEBlMENTO DE CÓPIA DE PROCESSO

PROCESSO: ~lli.Q~!L/ ~O\'1- 1-
Eu, tIlftiç... 2> rcO~o=ro'7C,c...~-,-(:;-=Vra.""""U'-ó,",!,',,-e ---------,

CPF n° Q,Sç; "'-jc20. éO\ . ()9 ,Telefone ~ç_'~.3~'b~I_C_6~-d.-~1QI;~ ,

e-mail: \CE.e.e\ucogc:}.zÇ.~-.-.L .•••~AW.• .U...2.-W~P•..•••.•;91•.•••1i.+-,-,,-::viv~,,-,,,,,,b,,,,~ _

Parte do processo ou Representante legal de ~C~O~lcJ~;""q~_\2~\_J.•..•ft1r~Q,-,if:-'I"'W=0'~ _

declaro que obtive cópia digital do processo em epígrafe, conforme mdicado adiante.

D Cópia integral do processo

lX Cópia parcial do processo: peça(s) ~Q~'6~e~.5~3 _

Alguma peça da cópia recebida foi classificada com sigilo'!

i':'J NÃO contém peça classificada com sigilo

D Contém peça classificada com sigilo

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Declaro que estou ciente da obrigação de resguardar a confidencial idade das informações

classificadas como sigilosas e ora obtidas, conforme disposto no art. 17 da Resolução-TCU 294, de 18 de

abril de 2018, c/c art. 5° da Resolução-TCU 261, de 11 de junho de 2014.

Estou ciente, ainda, que o descumprimento, por ação ou omissão, da obrigação de resguardar a

confidencial idade das infomlações sujeita o responsável às sanções cabiveis na forma da lei.

Brasilia, 02 / Oj, / ;)DJI)

Para anotação do TCU:

(~'~.)}../...('..... ' IB

(Assl tura)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63652863.
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63652863.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Gabinete do Ministro Walton Alencar Rodrigues  

 
 
 

 
 

  
 

 

TC 034.032/2017-7  
Natureza:  I - Pedido de Reexame (representação)  

Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres.   

Interessados:  Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(04.898.488/0001-77); Concessionaria Rota do Oeste S.a. 
(19.521.322/0001-04)   

 
 

DESPACHO 
 

 
 

Acolho o exame de admissibilidade realizado pela Serur, conheço do recurso interposto 
pela Concessionaria Rota do Oeste S.A. e suspendo os efeitos dos itens 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 

e 9.2.5 do Acórdão 2.644/2019-TCU/Plenário, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 
286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU. 

Nos termos do art. 54, da Resolução TCU nº 259/2014, encaminhem-se os autos à 

SeinfraRodoviaAviação para notificação dos interessados e, após, à Secretaria de Recursos para 
exame de mérito. 

 
Brasília,   de janeiro de 2020. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 
Ministro-Relator 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63731615.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63676097.



 

 
 

Tribunal de Contas da União 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

 
 

OFÍCIO 1456/2020-TCU/Seproc 
Brasília-DF, 28/1/2020. 

 
Ao(À) Senhor(a) 
Diretor(a)-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres - Antt 
SCES Trecho 3, Lote 10 - Projeto Orla, Polo 8 - Bloco G 
70.200-003 - Brasília - DF 
 
Processo TC 034.032/2017-7  Tipo do processo: Representação 
Relator do processo: Bruno Dantas 
Unidade responsável: Secretaria de Gestão de Processos 
 
Assunto: Notificação 
 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63787240.

Senhor(a) Diretor(a)-Geral, 

1. Informo Vossa Senhoria do Despacho proferido no processo de Representação acima 
indicado.  

2. Encaminho cópia do referido despacho e do Acórdão 2.644/2019-TCU/Plenário (peças 65 
e 43), para conhecimento. 

3. Por fim, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham este 
ofício. Esclarecimentos adicionais quanto ao processo em questão ou a esta comunicação podem ser 
obtidos, no horário de 10 às 18h, junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) em Brasília, 
telefone (61) 3527-5234, assim como nas unidades do TCU nas demais capitais. 

 
Atenciosamente, 

 

Assinado eletronicamente 
Francisco Sérgio Nobre Maia 

Chefe em Substituição do Serviço de Comunicação Processual 1 
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63787240.



 

 

 
Tribunal de Contas da União 

 

2 de 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1) O acesso aos autos está disponível no portal do TCU na internet (www.tcu.gov.br), exceto no caso 
de processos/documentos sigilosos. O acesso somente é facultado após o devido credenciamento e 
habilitação prévia do responsável e/ou do procurador. Esses serviços também estão disponíveis no 
Portal do TCU. 

2) Constitui dever das partes, representantes e procuradores indicar, no primeiro momento que lhes 
couber falar nos autos, o endereço eletrônico e o endereço residencial ou profissional onde 
receberão as notificações, bem assim a atualização dessas informação sempre que ocorrer qualquer 
modificação temporária ou definitiva, conforme previsto no art. 77, inc. V, do Código de Processo 
Civil. 

3) Além dos serviços disponíveis por meio do Portal do TCU na internet, o Tribunal dispõe de 
atendimento presencial, no horário de 10 às 18h, nos seguintes locais: 

a) Brasília: na Secretaria de Gestão de Processos. Endereço: SAFS, quadra 4, Anexo III, 2º andar, 
sala 229 - CEP 70042-900 - Brasília/DF; 

b) Estados da federação: nas secretarias do Tribunal localizadas nas capitais dos Estados, cujos 
endereços estão indicados no Portal do TCU, aba de serviços. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63787240.



 

 
 

Tribunal de Contas da União 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

 
 

OFÍCIO 1459/2020-TCU/Seproc 
Brasília-DF, 28/1/2020. 

 
A Sua Excelência o(a) Senhor(a) 
Procurador(a)-Chefe da Procuradoria da República em Mato  Grosso - MPF  
Av. Miguel Sutil, 1120, esquina Rua J. Márcio - Jardim Primavera 
78.030-010 - Cuiabá - MT 
 
Processo TC 034.032/2017-7  Tipo do processo: Representação 
Relator do processo: Bruno Dantas 
Unidade responsável: Secretaria de Gestão de Processos 
 
Assunto: Notificação 
 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63787305.

Senhor(a) Procurador(a)-Chefe, 

1. Informo Vossa Excelência do Despacho proferido no processo de Representação acima 
indicado.  

2. Encaminho cópia do referido despacho e do Acórdão 2.644/2019-TCU/Plenário (peças 65 
e 43, para conhecimento. 

3. Por fim, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham este 
ofício. Esclarecimentos adicionais quanto ao processo em questão ou a esta comunicação podem ser 
obtidos, no horário de 10 às 18h, junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) em Brasília, 
telefone (61) 3527-5234, assim como nas unidades do TCU nas demais capitais. 

 
Respeitosamente, 

 

Assinado eletronicamente 
Francisco Sérgio Nobre Maia 

Chefe em Substituição do Serviço de Comunicação Processual 1 
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63787305.
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2 de 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1) O acesso aos autos está disponível no portal do TCU na internet (www.tcu.gov.br), exceto no caso 
de processos/documentos sigilosos. O acesso somente é facultado após o devido credenciamento e 
habilitação prévia do responsável e/ou do procurador. Esses serviços também estão disponíveis no 
Portal do TCU. 

2) Constitui dever das partes, representantes e procuradores indicar, no primeiro momento que lhes 
couber falar nos autos, o endereço eletrônico e o endereço residencial ou profissional onde 
receberão as notificações, bem assim a atualização dessas informação sempre que ocorrer qualquer 
modificação temporária ou definitiva, conforme previsto no art. 77, inc. V, do Código de Processo 
Civil. 

3) Além dos serviços disponíveis por meio do Portal do TCU na internet, o Tribunal dispõe de 
atendimento presencial, no horário de 10 às 18h, nos seguintes locais: 

a) Brasília: na Secretaria de Gestão de Processos. Endereço: SAFS, quadra 4, Anexo III, 2º andar, 
sala 229 - CEP 70042-900 - Brasília/DF; 

b) Estados da federação: nas secretarias do Tribunal localizadas nas capitais dos Estados, cujos 
endereços estão indicados no Portal do TCU, aba de serviços. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63787305.



     

   PLATAFORMA CONECTA-TCU 

Documento gerado automaticamente pela Plataforma Conecta TCU. 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Comunicação: Ofício 1456/2020-Seproc 

Assunto: Notificação 

Processo: 034.032/2017-7 

 

 

 

Órgão/entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 

Destinatário: Agência Nacional de Transportes Terrestres  

 

 

 

 

 

Informo ter tomado ciência, nesta data, da comunicação acima 

indicada dirigida à/ao Agência Nacional de Transportes Terrestres pelo Tribunal 

de Contas da União, por meio da plataforma Conecta-TCU. 

 

 

 

 

Data da ciência: 29/01/2020 

(Assinado eletronicamente)  

DEBORA GOELZER FRAGA 

Usuário habilitado a receber e a acessar comunicações pela plataforma 

Conecta-TCU. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63807818.



 

Sr(a) Weslainy Sampaio Batista  
Seu documento foi protocolado, em 29/01/2020 , no Ministério Público Federal com as 
seguintes informações:  

Instituição: 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU  

 

Destinatário: 
Procurador(a)-Chefe  

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO / MT  

Procuradoria da República em Mato Grosso - MPF  

 

Número do Expediente: 
PR-MT-00003135/2020 

Descrição do documento: 
OFÍCIO 1459/2020-TCU/Seproc TC 034.032/2017-7 

 

Arquivo(s) anexado(s): 
- idSisdoc_19024270v7-45 - Ofício 1459-2020.pdf 
- idSisdoc_18961747v4-79 - Recurso à UT, notificação-2020-1-20 (1).pdf 
- idSisdoc_18047920v9-86 - ACORDAO--MIN-BD-2019-10-1.pdf 

 

As demandas protocoladas eletronicamente em finais de semana, feriados e fora do 
horário de expediente na unidade do MPF serão analisadas no dia útil seguinte. Dessa 
forma, Polícia Federal e Justiça Federal não devem utilizar este ambiente no caso de 
demandas processuais urgentes fora dos horários de expediente da unidade e durante 
os finais de semana e feriados. Tais demandas deverão ser encaminhadas ao membro 
plantonista local.  

Atenciosamente,  

Protocolo Eletrônico 

Ministério Público Federal 
 

 

 
 

Obs.: Não responda a este e-mail. Mensagens encaminhadas/respondidas para o endereço eletrônico do remetente serão 
desconsideradas. 

 

 

 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63807139.



 

 
 

Tribunal de Contas da União 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

 
Ofício 1454/2020-TCU/Seproc, de 28/1/2020 Processo TC 034.032/2017-7  
Natureza: Comunicação   
 

 
email: seproc@tcu.gov.br 
Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63787163. 

À Senhora 
Caroline de Lima Rodrigues (OAB: 56309/DF) 
Procuradora da Concessionária Rota do Oeste S.A. (CNPJ: 19.521.322/0001-04) 
SHIS QL 8, Conj. 2, Casa 1, Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul 
71.620-225 - Brasília - DF 

Senhora Procuradora,  

1. Esclareço, inicialmente, que envio a presente comunicação de ordem do titular da unidade 
técnica responsável pelo processo em comento. Sua resposta deve mencionar o TC 034.032/2017-7 e o 
Ofício 1454/2020-TCU/SeinfraRodoviaAviação, sendo dirigida ao Secretário de Fiscalização de 
Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) do Tribunal de Contas da 
União. 
2. Comunico a Vossa Senhoria do Pedido de Reexame interposto pela Concessionária Rota 
do Oeste S.A contra o Acórdão 2.644/2019-TCUPlenário, de 30/10/2019, Rel. Bruno Dantas, proferido 
em processo de REPRESENTAÇÃO, TC 034.032/2017-7, que trata da BR-163/MT, sobre possíveis 
irregularidades no contrato e na administração da Concessão. 
3. O referido recurso foi conhecido com efeito suspensivo em relação aos itens 9.2, 9.2.1, 
9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do acórdão recorrido, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 
285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e encontra-se pendente de apreciação de 
mérito pelo Colegiado deste Tribunal. 
4. Ressalta-se que a interposição de embargos de declaração é causa de mera suspensão e não 
de interrupção de prazo para os demais recursos, nos termos do artigo 34, § 2º, da Lei 8.443/1992 e do 
Acórdão 373/2009-TCU-Plenário. 
5.  Acompanha a presente comunicação cópia do pronunciamento da unidade técnica e do 
Despacho do Relator, Ministro Walton Alencar, que trata do conhecimento do pedido em questão. 
6.  Constitui dever das partes, representantes legais e procuradores indicar, no primeiro 
momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as 
notificações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 
definitiva, nos termos do art. 77, inc. V, do Código de Processo Civil. 

Atenciosamente, 

Assinado eletronicamente 
Francisco Sérgio Nobre Maia 

Chefe em Substituição do Serviço de Comunicação Processual 1 
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63787163.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63891522.
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