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Assunto: Senado Federal - Senador Carlos Fávaro - PSD/MT: “Reclamações  de usuários em face da 
concessão da BR-163 MT”.

1. Trata-se de resposta ao DESPACHO ASPAR (SEI 3474048), de 25/05/2020, que 
encaminhou o Ofício nº 015/2020 – GSCF, de 21/05/2020, do Senado Federal, Gabinete do 
Senador Carlos Fávaro – PSD/MT, apresentando reclamações de usuários em face das 
condições da concessão da BR-163/MT, concedida à Concessionária Rota do Oeste – CRO.

2. Esclarecemos que a Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias – 
GEFIR tem aberto processos administrativos simplificados de aplicação de multas à 
concessionária, assim como instruído os processos de revisão tarifária com os percentuais de 
desconto a serem aplicados pela inexecução de obras de ampliação de capacidade e relativos 
as frentes de recuperação e manutenção.

3. A Superintendência de Infraestrutura Rodoviária – SUROD, com auxílio de suas 
gerências, tem estudado alternativas para a solução dos problemas enfrentados pela maioria 
das concessões da 3ª Etapa do PROCROFE, dentre elas a concessão da BR-163/MT, não 
excluindo a possibilidade de abertura de processo de caducidade.

4. Informamos ainda que pelo alto índice de inexecução contratual por parte de 
inúmeras concessionárias, a SUROD (previamente SUINF), nos termos da Portaria nº 127/2019, 
instaurou processo administrativo a fim de avaliar o nível de inadimplência das obrigações 
contratuais assumidas, podendo, ao cabo, ser sugerida a abertura de processo de caducidade 
em desfavor da Concessionária. Dessa forma, aguarda-se o resultado das apurações e das 
conclusões decorrentes, a serem registradas no âmbito do processo administrativo em trâmite.

5. Por fim, é importante salientar que a CRO tem mantido os serviços necessários 
para o atendimento aos usuários, realizando de forma contínua os serviços de conservação, 
recuperação e manutenção do pavimento ao longo de todo o trecho concedido da Rodovia BR-
163/MT, executando, entre outros, serviços de reparos, fresagem, recomposição com CBUQ e 
aplicação de microrrevestimento no pavimento.

6. Quanto às reivindicações apresentadas pelo parlamento, esclarecemos o que se 
segue:



i. Determinação via Decreto a caducidade da concessão pública, com aplicação das 
penalidades à Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO.

R: Esclarecemos que a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT não possui 
competência institucional para editar Decretos, competência afeta ao Poder Executivo 
(Decretos Executivos ou Autônomos) ou ao Poder Legislativo (Decretos Legislativos), cabendo-
lhe tão somente regulamentar eventuais normas infraconstitucionais já editadas pelos citados 
poderes, por meio de Resoluções e Portarias.

Não obstante, informamos que a Lei nº 13.448/2017, regulamentada pelo Decreto nº 
9.957/2019, trata sobre o procedimento de relicitação, utilizado pela agência a partir de 
eventual solicitação da concessionária para a inclusão da concessão neste procedimento. 
Esclarecemos, entretanto, que a Concessionária Rota do Oeste até o presente momento não 
apresentou qualquer pedido nesse sentido.

ii. Que o Governo Federal realize NOVA LICITAÇÃO de imediato, contemplando o KM 00 
(divisa com Mato Grosso do Sul) até a divisa com o Estado do Pará;

R: Cumpre informar que o contrato de concessão celebrado com a Concessionária Rota do 
Oeste iniciou-se em 2014, com prazo de vigência de 30 anos, com previsão de término, 
portanto, para 2044. Nesse prazo, por força legal e contratual, esta agência está impedida de 
proceder a nova licitação dos trechos concedidos à concessionária, sob pena de incidir em 
abuso de autoridade e violar a legislação vigente, salvo quando verificados descumprimentos 
contratuais e segundo o devido processo legal, o que vem sendo apurado como resultado da 
edição da Portaria nº 127/2019. Assim, até que se ultime a análise do processo em que se 
verifica eventuais descumprimentos contratuais, não é possível decretar a caducidade da 
concessão e, como consequência, é vedada a realização de nova licitação para o trecho 
indicado.

Acrescente-se que a Coordenação de Infraestrutura Rodoviária, Unidade Regional do Rio 
Grande do Sul – COINF/URRS vêm realizando o acompanhamento da execução do 
planejamento anual e o andamento das obras, informando os percentuais de execução 
mensalmente, conforme determinação da Portaria nº 216/2019/SUINF, assim como a apuração 
dos indicadores de cálculo do Fator D, percentual de desconto tarifário previsto no anexo 5 do 
contrato de concessão.

iii. Que o DNIT processe com a manutenção na BR-163 até a conclusão dos procedimentos 
legais da nova licitação.

R: Conforme esclarecido acima, os procedimentos para avaliação de eventuais 
descumprimentos contratuais estão em andamento, sem um prazo definido para conclusão, 
considerando a complexidade da avaliação técnica correspondente. Assim, s.m.j., entende-se 
não ser possível atribuir ao DNIT a atribuição de manutenção do trecho da BR-163 concedido à 
CRO, enquanto a concessão estiver vigente.

iv. Não aceitação de qualquer nova proposta de "CURA" do atual CONTRATO DE 
CONCESSÃO firmado com à Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO, ante ao cenário de 
inadimplência total, envolvimento em escândalos de corrupção, somado afalta de capacidade 
financeira para honrar os compromissos assumidos. 

R: A ANTT registra seu entendimento no sentido de que não existe um procedimento de "cura" 
do contrato de concessão vigente, mas tão somente a avaliação técnica sobre o cumprimento 
ou descumprimento de suas disposições. Por essa razão, como já mencionado, a fiscalização 



elabora relatórios de acompanhamento e informa mensalmente o resultado da análise, o que 
pode resultar, quando configurado inadimplemento em penalidades e/ou desconto tarifário, 
por meio do cálculo do Fator D, conforme disposições contratuais, as quais vinculam esta 
agência e a concessionária.

Quanto ao alegado inadimplemento total das obrigações contratuais, esclarecemos que a 
Concessionária Rota do Oeste, até o momento, concluiu 117,6 km de duplicação entre os 
municípios de Itiquira/MT e Rondonópolis, tendo, entretanto, interrompido a execução das 
obras de duplicação da Frente de Ampliação de Capacidade, em abril de 2016, em toda a 
extensão da concessão, justificando o fato na não liberação do financiamento de longo prazo, 
comprometendo a continuidade das obras, resultando na paralisação temporária dos serviços. 
Demais descumprimentos, conforme informado, estão sendo apurados no âmbito dos 
procedimentos regulatórios pertinentes.

Sobre eventuais escândalos de corrupção, esclarecemos não ser atribuição desta agência 
investigar denúncias do gênero, mas tão somente a fiscalização do cumprimento de metas e 
manutenção do nível de serviço exigido contratualmente. Entende-se que tal atividade 
investigatória cabe às autoridades judiciárias e judiciais.

7. Sobre os demais esclarecimentos requeridos:

a) Quantos quilômetros de duplicação de rodovia estão previstos contratualmente e quais os 
prazos para adimplemento de tal obrigação.

R: Conforme item 3.2.1.1 do Programa de Exploração Rodoviária - PER, cabe à concessionária a 
duplicação de 453,60 km até o 4º ano de concessão (vencido em 2018). Conforme já 
esclarecido, a concessionária cumpriu com 117,60 km, restando 336,00 km por concluir. 
Cumpre informar que da extensão total da rodovia em vias de duplicação, 281,10 km são de 
competência do DNIT e, portanto, não cabem à concessionária.

b) Qual extensão de rodovia já deveria encontrar-se duplicada, conforme os prazos 
contratuais, e qual a extensão efetivamente cumprida por parte da Concessionária; inclusive 
com a indicação do percentual de inexecução das obras de duplicação e dos respectivos 
trechos rodoviários.

R: Esclarecemos que, conforme disposição contratual (PER), toda a extensão de duplicação da 
rodovia, sob responsabilidade da concessionária, ou seja, os 453,60 km, já deveriam ter sido 
concluídos. Sendo assim, o percentual de inexecução corresponde à 74,07%.

c) Quais as obras de melhoria, previstas no PER, que já deveriam estar entregues aos 
usuários e, eventualmente, ainda encontram-se sem execução por parte da Concessionária, 
especialmente, no tocante à implantação de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, 
interconexões, retornos em desnível, passarelas, correções de traçado, e melhorias em 
acessos.



Conforme informações da GEFIR, são as seguintes as obras não implantadas:

• Passarela ID-1: km 688,2;
• Passarela ID-2: km 690,4;
• Passarela ID-4: km 753;
• Passarela ID-5: km 821;
• Passarela ID-6: km 827;
• Passarela ID-7: km 828;
• Passarela ID-8: km 830;
• Passarela ID-9: km 833;
• Passarela ID-10: km 836;
• Passarela ID-11: km 840,1;
• Interconexão Diamante ID-6: km 117,6;
• Interconexão Diamante ID-7: km 261,8;
• Interconexão Diamante ID-8: km 279,0;
• Interconexão Diamante ID-9: km 270,5;
• Interconexão Diamante ID-10: km 315,4;
• Interconexão Diamante ID-11: km 320,1
• Interconexão Diamante ID-12: km 347,7;
• Interconexão Diamante ID-13: km 465,4;
• Interconexão Diamante ID-14: km 476,9;
• Interconexão Diamante ID-15: km 480,0;
• Interconexão Diamante ID-16: km 503,5;
• Interconexão Diamante ID-19: km 598,6;
• Interconexão Diamante ID-24: km 758,3;
• Interconexão Diamante ID-25: km 762,7;
• Interconexão Diamante ID-26: km 819,7;
• Interconexão Diamante ID-27: km 831,5;
• Interconexão Diamante ID-28: km 833,3;
• Interconexão Diamante ID-29: km 838,9;
• Interconexão Diamante ID-30: km 854,2;
• Acesso ID-3: km 332,2;
• Acesso ID-4: km 488,0;
• Trombeta ID-3: km 796,6;
• Retorno em desnível ID-6: km 805;
• Trevo ID-1: km 322,8;
• Trevo ID-2: km 329,0;
• Trevo ID-3: km 339,1;
• Trevo ID-4: km 342,3;
• Via marginal ID-1 km 319,0 ao 320,1;
• Via marginal ID-3: km 595,3 ao 598,6;
• Via marginal ID-4: km 681,8 ao 686,2;
• Via marginal ID-5: km 708,9 ao 710,3.

d) Qual o montante de recursos financeiros, previstos no Edital da respectiva concessão, 
seriam necessários para a operação da rodovia concedida (OPEX); ou seja, qual o 
percentual da receita tarifária estimada seria necessária, tão somente, para manter a 
infraestrutura da rodovia.

R: Em consulta ao Modelo Econômico-Financeiro que serviu de base para definição da tarifa 
levada à leilão na época, é classificado como CAPEX o montante de R$ 4.597 (em milhões de 
reais) e como OPEX o montante de R$ 2.741 (em milhões de reais), que, portanto, equivale a 
37% do total.



e) Se os investimentos pertinentes à duplicação da rodovia e das obras de melhoria 
(CAPEX), que já deveriam ter sido implementados pela Concessionária e ainda não o foram, 
se realizados, doravante, conseguirão ser amortizados tão somente no prazo remanescente 
da concessão.

R: A execução, a qualquer tempo, dos investimentos previstos no contrato de concessão, 
incluindo aqueles relativos às duplicações e melhorias, deverá ser amortizada dentro do prazo 
remanescente da concessão.

f) Quais as eventuais justificativas da concessionária para as eventuais inexecuções de 
obrigações previstas no PER e contrato de concessão.

R: Até o presente momento, a única justificativa apresentadas pela concessionária é a 
dificuldades por ela enfrentadas na obtenção de financiamento de longo prazo.

g) Quais as medidas adotadas pela ANTT, ou por parte de outro Órgão da União, para 
apuração das responsabilidades da Concessionária, inclusive, concernente à apuração da 
hipótese de caducidade da concessão.

R: Como dito anteriormente,  foi instaurado procedimento administrativo, por meio da Portaria 
nº 127/2019, para averiguar descumprimentos contratuais, os quais podem desaguar em 
eventual declaração de caducidade. O procedimento, entretanto, ainda encontra-se em 
trâmite, sem definição de prazo para conclusão. 

h) Se a garantia de execução do contrato, prestada inicialmente pela Concessionária, por 
ocasião da celebração do contrato de concessão, ainda se encontra válida e eficaz, e se foi 
acionada em decorrência dos atrasos pertinentes à execução das obras de duplicação da 
rodovia, bem como das obras de melhoria. Se sim, em qual valor e percentual. Se não, quais 
teriam sido as justíficativas para tal.

R: A concessionária tem apólice de garantia de execução contratual vigente, conforme prevê o 
contrato de concessão.

i) Em qual fase encontra-se o procedimento para apuração da caducidade da concessão e sob 
qual instância de competência se encontra, e ainda quais seriam os tramites ulteriores a 
serem cumpridos para fins de sua apreciação final.

R: A SUINF concedeu prazo para que a Concessionária reiniciasse a implementação dos 
investimentos previstos em contrato. A Concessionária apresentou um plano de execução dos 
investimentos, que está em análise pela SUINF.

Após essa fase, se a ANTT não aceitar a proposta apresentada pela Concessionária, a SUINF 
poderá propor a constituição de comissão de caducidade à diretoria da ANTT.

Se acatada pela Diretoria, a ANTT constitui comissão que, após garantir a ampla defesa da 
concessionária, proporá a Diretoria da ANTT pela pertinência ou não da declaração de caducidade 
do contrato.

8. Sendo o que nos cumpre para o momento, colocamo-nos à disposição para 
eventuais esclarecimentos que se façam necessários.



Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Felipe Bragança Itaborahy

Gerente de Regulação Rodoviária Substituto

De acordo. À ASPAR.

(assinado eletronicamente)

Marcelo Alcides dos Santos

Superintendente de  Infraestrutura Rodoviária
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