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Indica a urgente necessidade de realização de
novo processo licitatório para concessão da BR
163/MT.

 

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Infraestrutura e ao Excelentíssimo Senhor Diretor Geral
da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, sobre a urgente necessidade
urgente necessidade de realização de novo processo licitatório para concessão da BR
163/MT.

 

JUSTIFICATIVA

 

A Concessionária Rota do Oeste, empresa da Odebrecht Transport (OTP), 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. O Contrato
previa o investimento de 6,8 bilhões de reais na BR-163, que é a principal rota de
escoamento da safra de grãos do estado.

Ocorre que a empresa tornou-se inadimplente com as obrigações de investimento do
contrato, que determinava a duplicação de toda extensão não duplicada da via nos primeiros
cinco anos de concessão.

Com a inadimplência, a concessionária entrou, no dia 09 de dezembro de 2021, com pedido
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de devolução amigável da BR 163. A decisão, regrada pela Lei federal 13.448, de 05 de
junho de 2017, foi a alternativa encontrada pela empresa para garantir a prestação de
serviços nos 850,9 quilômetros de extensão sem prejuízo aos usuários, até que o Governo
Federal realize uma nova licitação da concessão.

Acontece que a Empresa não está prestando os serviços adequados na Rodovia, mesmo
que ainda continue realizando cobranças de pedágio.

Em julho de 2021, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito para apurar
supostas irregularidades no contrato firmado com a empresa Rota do Oeste, entre Nobres e
Nova Mutum.

Segundo o MPF, há a existência de representação, formulada por usuário e dotada de
potencial meta individual, acerca de irregularidades relacionadas a suposto descumprimento
das obrigações de ampliação e de manutenção da rodovia BR-163, no trecho compreendido
entre Nobres e Nova Mutum, como inexistência de acostamento, buracos na pista e ausência
de duplicação.

Além do fato investigado pelo MPF, existem dezenas de reclamações diárias a respeito da
má manutenção de toda extensão da via, o que coloca em perigo a segurança dos cidadãos
que por ela trafegam.

Pelo exposto, visando garantir a segurança e os melhores serviços prestados à população,
envio a presente Proposição no intuito de requerer que novo processo licitatório para
concessão da BR 163/MT seja realizado o mais brevemente possível.

São essas as relevantes razões da presente indicação, que espero ser aprovada pelo meus
pares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Fevereiro de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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