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DO EMBASAMENTO CONTRATUAL
As desestatizações das Rodovias BR-101/SC e BR-376/PR , no segmento que liga a cidade de Palhoça (SC) e
Curitiba (PR), foram feitas, na modalidade de leilão, pelo regime da contratação da CONCESSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO precedida da execução de obra pública, através do edital nº 003/2007 de lote rodoviário da ANTT, pelo
critério de menor valor de Tarifa Básica de Pedágio.
Na licitação a ANTT disponibilizou um DATA ROOM com os projetos e documentos existentes relativos ás obras de
variantes e contornos previstas para o lote rodoviário, atendendo os princípios básicos da igualdade,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, e da vinculação ao
instrumento convocatório, permitindo que as empresas participantes do leilão fossem tratadas com isonomia, e
que o resultado final fosse também o mais vantajoso para a sociedade.
As empresas participantes do leilão elaboraram suas propostas comerciais, observando o preenchimento dos
cronogramas físicos e financeiros das obras e serviços com prazo de conclusão obrigatório, conforme previsto no
PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA- PER - que é o documento técnico que define e estabelece as
condições em que os serviços e obras serão executados pela concessionária, ou seja, é o Projeto Básico para a
execução do contrato.
Os cronogramas das obras e serviços obrigatórios incluídos no PER podem ser alterados, por decisão da ANTT,
em função da evolução do tráfego do lote rodoviário, das reais necessidades da rodovia e do interesse público,
sempre mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
O edital que precedeu a outorga em questão estabeleceu no PER prazos de início e execução dos diversos
serviços previstos, e igualdade de condições a todos os concorrentes, bem como que o equilíbrio físicofinanceiro será mantido, não causando prejuízos nem para a concessionária, nem para os usuários.
Nos contratos administrativos existem as cláusulas econômicas que são inalteráveis unilateralmente, porque
fixam a remuneração e os direitos do contratado perante à Administração e estabelecem a equação
financeira a ser mantida durante toda a execução do contrato.
A tarifa básica de pedágio- TBP é definida pela concessionária durante o processo de licitação, em função do
montante de recursos a serem investidos e do volume de veículos pagantes, previsto durante a operação da
concessão (volume de proposta).
A revisão da tarifa é prevista no contrato, podendo ocorrer por solicitação da concessionária ou por interesse
da ANTT e o seu objetivo principal é o de manter o “Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato". Esta revisão
pode gerar aumento ou redução no valor da TBP em decorrência, basicamente, da captação, pela
concessionária, de receitas extraordinárias e de alterações no cronograma de obras e serviços previsto no Plano
de Exploração da Rodovia.
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A CONCESSÃO

MAPA DA CONCESSÃO

DADOS DA CONCESSIONÁRIA
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OBRAS DE ARTE CORRENTES

PRAÇAS DE PEDÁGIO

HISTÓRICO DE ACIDENTES
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TIPOS DE ACIDENTES

CFTV.

CIRCUITO FECHADO DE TV.

INVESTIMENTOS

CUSTOS OPERACIONAIS
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OPERAÇÕES RELEVANTES CONTRATUAIS DA CONCESSIONÁRIA

Execução das edificações operacionais da concessionária, bem como a aquisição de todo o equipamento
necessário ao seu funcionamento.
Implantação do Centro de Controle Operacional- CCO, objetivando propiciar condições adequadas às equipes
que executarão as tarefas de apoio logístico à gestão da operação da rodovia e do seu patrimônio, visando
garantir a sua efetividade, eficácia e eficiência.
O CCO deverá ter capacidade para receber dados operacionais e a elaboração de relatórios gerenciais, entre
outros, sobre: (a) Fluxo de veículos; (b) Estatísticas de acidentes; (c) Dados de pesagem de veículos; (d)
Condições meteorológicas; (e) Condições físicas da rodovia.
Os serviços relativos à implantação e a instalação de toda a estrutura do CCO, incluindo a operacionalização
do Sistema de Gerenciamento Operacional- SGO-, a execução dos postos de fiscalização da ANTT e a reforma
dos postos da PRF, permitindo a operação plena da rodovia, deverão se dar até o final do 6º mês da
concessão.
O controle operacional da rodovia deve receber continuamente informações sobre as condições de tráfego,
através dos sistemas de (a) detecção e sensoriamento de pista; (b) painéis de mensagens; (c) sensoriamento
metereológico; (d) detecção de altura; (e) inspeção de tráfego; (f) circuito fechado de TV; (g) controle de
velocidade.
Cronograma de implantação e instalação: (1) Painéis de mensagens - até o final do 6º mês; (2) Sistema de
controle de velocidade - até o final do 1º ano; (3) Circuito CFTV - do 1º ao 3º ano; (4) Detecção e Sensoriamento
da pista - no 2º e 3º anos; (5) Sensoriamento meteorológico - no 3º ano; (6) Painéis fixos e de detecção de alturaaté o final do 3º ano.

EDIFICAÇÃO, NO CENTRO DE
JOINVILLE, ONDE ENCONTRA-SE
INSTALADO O CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL- CCODA CONCESSIONÁRIA.
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INFORMAÇÃO RELEVANTE SOBRE O DESEMPENHO PONTUAL DA CONCESSÃO
A concessionária teve no sistema rodoviário BR-101/SC e 376/PR um significativo aumento de 25,2% em sua
receita do período anual compreendido entre os terceiros trimestres de 2009 e de 2010, bem como do número
de veículos- equivalentes pedagiados de 14,7%.

CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS

O Contorno Rodoviário Metropolitano de Florianópolis, projetado pelo DNIT, possui uma extensão de 47,33 km,
em pista dupla, desenvolvendo-se nos municípios de Governador Celso Ramos, Biguaçu, Antônio Carlos, São
Pedro de Alcântara, São José, Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça, que - juntamente com Florianópolis possuem uma população estimada de 850,0 mil habitantes, e densidade demográfica de 353,69 hab./km2.
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Esta tão aguardada obra rodoviária irá propiciar a redução significativa do número de veículos pesados nas
áreas urbanas de Palhoça, São José, Florianópolis e Biguaçu, agilizando a movimentação dos veículos que
percorrem o atual trecho rodoviário, bem como os provenientes dos sistemas atendidos pelas Rodovias BR-282 ,
SC-407 ( São Pedro de Alcântara- São José), SC-408 ( Antônio Carlos- Biguaçu) e SC-410 (Governador Celso
Ramos/ Armação da Piedade- BR.101).
Proporcionará opções mais rápidas e seguras para quem circula de norte a sul do País, e durante a temporada
de verão, os turistas não precisarão enfrentar os freqüentes congestionamentos no perímetro da região
metropolitana.
Também irá minimizar os problemas de congestionamentos no trecho urbano de Florianópolis, permitindo mais
mobilidade do trânsito ao longo da Via Expressa que dá acesso a Florianópolis.

VISTA DO INTENSO TRÁFEGO NO SUB
TRECHO ENTRE SÃO JOSÉ E
PALHOÇA,

O anteprojeto de engenharia feito pelo DNIT, e aprovado pelos órgãos ambientais - licença de instalação
nº114/2000 do IBAMA, renovada em data que antecedeu ao leilão - visando atenuar o impacto do ponto de
vista ambiental, oferece soluções específicas de paisagismo e de engenharia, através da proposição de
implantação de: (a) Cortinas vegetais, (b) Canteiros centrais vegetados, (c) Pistas laterais independentes, para o
tráfego local, (d) Travessia da rodovia através de pistas em desnível, (e) Passarelas para travessia de pedestres,
(f) Sinalização de orientação aos motoristas e pedestres, horizontal e vertical.
Também fazem parte do investimento: Iluminação, trevos de interseção e construções de pontes sobre diversos
rios.
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VISTA DO CONTORNO LESTE DE
CURITIBA , COM CARACTERÍSTICAS
SEMELHANTES AO CONTORNO DE
FLORIANÓPOLIS, AMBOS COM
PROJETOS FEITOS PELO DNIT, NO
CORREDOR SÃO PAULO-CURITIBAFLORIANÓPOLIS.

Haverá necessidade de desapropriações da faixa de domínio, subtraindo terras hoje utilizadas na atividade
agropecuária, implicando modificações de uso do solo. Ele é predominantemente composto por minifúndios,
normalmente voltado para a produção de hortifrutigranjeiros e de leite, e chácaras de lazer. Do ponto de vista
imobiliário essas propriedades se valorizarão com a implantação da rodovia, trazendo benefícios para a
população proprietária.
O orçamento básico elaborado pela ANTT - parte integrante do edital de concessão - prevê um montante
significativo para as desapropriações da faixa de domínio de 50,00 metros de largura.
Novas opções de moradias, serviços e comércio atrairão investimentos adicionais em infra-estrutura urbana ao
longo das áreas do Contorno. Essa abertura de alternativas atrairá investimentos externos nas áreas industriais,
imobiliária, agroindustrial, turismo - inclusive rural- e uma nova demanda de serviços em novos espaços.
De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, a BR-101 se apresenta como a mais violenta rodovia
federal catarinense por representar cerca de 20% da malha rodoviária federal do Estado e concentrar quase
50% dos acidentes registrados. O trecho entre Governador Celso Ramos e Palhoça transformou-se numa extensa
avenida metropolitana, gerando inúmeros acidentes graves e fatais.
Estudo realizado em 2007 pela Polícia Rodoviária Federal, informava que 20% das mortes em rodovias federais
foram por atropelamento, sendo que a grande maioria ocorreu em rodovias que cortam áreas urbanas. A
imprudência e a falta de atenção de motoristas e pedestres, aliadas ao excesso de velocidade dos veículos,
são apontadas pela polícia como as principais causas dos acidentes.
Recentemente a PRF classificou o trecho duplicado Biguaçu- Palhoça da BR-101 como o 3º com maior número
de acidentes com vítimas fatais das rodovias federais brasileiras.
A prorrogação do prazo para realização dos investimentos previstos contratualmente às obras do CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS leva a se questionar
sobre o interesse público e equilíbrio econômico-financeiro que norteou a substituição do anteprojeto de engenharia feito pelo DNIT - e aprovado
pelos órgãos ambientais - pelo agora elaborado pela concessionária, reduzindo em 50% sua extensão e atrasando em mais de três anos a execução
desta importantíssima obra metropolitana.
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EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Neste contrato de concessão,
a grande dificuldade está no
fato de se apurar o ponto de
equilíbrio econômicofinanceiro nas prorrogações
dos prazos inicialmente
estabelecidos no edital.
As negociações relativas ao
cronograma físico-financeiro
dos serviços a serem
executados devem ter total
transparência de parte a
parte.
O grau de transparência é o
fator determinante da
confiança mútua, em especial
dos usuários.
Somente desta maneira
poderá se avaliar se a
concessionária está alocando
mais recursos ou os usuários
estão auferindo
proporcionalmente mais
benefícios, e se as projeções
dos fluxos de caixa para o
período contratual
proporcionam o equilíbrio
econômico-financeiro do
negócio.
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RELATÓRIO "IN LOCO"
REGIÕES POR ONDE SE DESENVOLVE O TRECHO OUTORGADO À CONCESSIONÁRIA
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LOCALIZAÇÕES DE PONTOS REFERENCIAIS DO TRAÇADO
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
1- Da extensão total de 382,30 km da concessão outorgada entre Palhoça (SC) e Curitiba (PR), 270,20 km (70,50%) se desenvolve
em território Catarinense e 112,0 km (29,50%) no Estado do Paraná;
2- Nas extensões acima estão inclusos os Contornos Metropolitanos das regiões de Florianópolis- extensão de 47,33 km- e de

Curitiba, com 43,90 km;

PONTE SOBRE O RIO INFERNINHO- KM.
176,50- ONDE, PELO PROJETO ORIGINAL, SE
INICIA O CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS,
QUE VAI ATÉ PALHOÇA, EM PISTA DUPLA,
NUMA EXTENSÃO DE 47,33 KM.

3- O orçamento básico da licitação previa para as obras do Contorno de Florianópolis, além da implantação, os viadutos, pontes,
iluminações e obras complementares previstos no anteprojeto de engenharia feito pelo DNIT, bem como verbas significativas para
as desapropriações necessárias;
4- Pelas exigências iniciais tais obras deveriam ser executadas até o final do 4º ano de concessão (Fev.2012), porem, após
outorgada, foram prorrogadas para serem executadas do 4º ao 7º ano, portanto até 2015;
5- Pela grandiosidade da obra projetada, o orçamento básico previu um montante de aproximadamente 20,00% do custo global
dos investimentos da concessão para tais obras;
6- Na BR-376/PR, entre os kms. 652 e 654 está sendo executada a correção de traçado da rodovia, incluindo as obras da Ponte
sobre o Rio São João, a qual, aparentemente, é a obra mais significativa que está sendo feita no trecho sob concessão.

CORREÇÕES DE TRAÇADOS ENTRE OS KM. 652 E
654 DA BR-376/PR
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7- A arrecadação das taxas de pedágio se dá em 4 praças (80,00%) arrecadadoras localizadas na BR-101/SC, e somente uma
(20,00%) na BR-376/PR;
8- Observa-se que na execução dos serviços de restauração dos pavimentos, a concessionária tem adotado critérios distintos.
Enquanto que na BR-376/PR adotam mais o critério de remoção do pavimento danificado com fresagem descontínua e reparos
profundos, na BR-101/SC utilizam mais a recomposição com reparos superficiais;

RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM
REPAROS SUPERFICIAIS, EM EXECUÇÃO
NA BR-101/SC, KM. 20,5

9- Na segurança dos pedestres, das 39 passarelas previstas até o quarto ano de concessão, somente quatro estão em execução,
sendo três no Contorno Leste de Curitiba, e somente uma em Palhoça (SC);

A ÚNICA PASSARELA EM
EXECUÇÃO NA BR-101/SC LOCALIDADE DO ARIRIÚ DA
FORMIGA, EM PALHOÇA .

10- Apesar da circunstância da transposição da Serra do Mar, dos 15 km previsto de execução de “terceiras faixas” no terceiro e
quarto anos do contrato, a distribuição priorizou significativamente a BR-376/PR, em detrimento à BR-101/SC;
11- A implantação dos Sistemas de Circuito Fechado de TV; de Detecção e Sensoriamento de Pista e de Sensoriamento
Meteorológico - que disponibilizarão informações preciosas também à Polícia Rodoviária Federal - deveriam estar em fase final de
instalações, porém encontra-se com significativo atraso.
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UMA DAS INÚMERAS TORRES PARA
FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE
MONITORAMENTO DOS PRINCIPAIS
LOCAIS DA RODOVIA, EM PROCESSO DE
INSTALAÇÕES.

12- Outras obras com custos de investimentos significativos também foram objeto de prorrogações de prazos executivos –
conforme discriminado nesta Avaliação Expedita - conseqüentemente acarretando um desequilíbrio econômico-financeiro no
contrato, que deve ser devidamente analisado para apuração do ponto de equilíbrio, não causando prejuízos nem a
concessionária, nem para os usuários;
13- Aparentemente observou-se que no tocante as OAE's existentes, foram contemplados mais os serviços de conservação
coretiva rotineira das mesmas, enquanto que no tocante a implantação das novas obras previstas no PER, com exceção das
correções de traçados na BR-376/PR, dos pórticos e da área de escape, muito pouco foi efetivamente executado.
14- São direitos e obrigações dos usuários receberem o serviço adequado e informações para a defesa de interesses individuais ou
coletivos. Deste modo é justo que se reivindique informações transparentes dos critérios que estão sendo ajustados entre a
concedente e a concessionária sobre alterações de cronograma físico das obras, bem como justificativas das especificações
diversas adotadas nos serviços prestados.
15- Os 110.000 usuários de veículos equivalentes que passam em média ao dia nas cinco praças de pedágio tem o direito de
receberem informações transparentes sobre os serviços programados nas Rodovias sob concessão, e não somente dos reajustes
das taxas de pedágio que ocorrem anualmente.

16- Aparentemente, nestes três primeiros anos da concessão rodoviária do trecho Palhoça(SC)- Curitiba (PR), os investimentos
físicos realizados nas Rodovias BR-101/SC e BR-376/PR, estão sendo inversamente proporcionais as arrecadações em suas
respectivas praças de pedágio.

GLOSSÁRIO
1: ANTT- Agência Nacional de Transportes Terrestres;
2: DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;
3: CVM- Comissão de Valores Mobiliários;
4: TCU- Tribunal de Contas da União;
5: MPF- Ministério Público Federal;
6: ABCR- Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias;
7: OAEs- Obras de Artes Rodoviárias ( Pontes e Viadutos);
8: OAC- Obras de Artes Correntes ( Bueiros);
9: RETALUDAMENTO: Reconformação de taludes de corte com recomposição da drenagem
superficial e do revestimento vegetal;
10: CFTV- Câmeras distribuídas estrategicamente ao longo da rodovia;
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FONTES PESQUISADAS
Vistoria " in- loco";
Edital de Concessão nº 003/2007;
Lei 8987;
Site ANTT;
CVM;
DNIT;
TCU;
MPF;
ABCR.
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