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Assunto: 7Q Revisão Ordinária e 1O Revisão Extraordinária e Reajuste da
Tarifa Básica de Pedágio da ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.

Referenda: Despacho ¯Q 01070/2018/PF-ANTT/PGF/AGU
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"De fato, na nova proposta de revisão, ha duas questOes
processuals que ainda precisa ser saneadas: a) auséncia de
justificativa clara para inclusão dos investimentos, mormente
porque não estamos diante de rev/são quinquenal; e, b) devem
ser renovadas as comun/caçôes ao Mm/steno da Fazendo e ao
Mm/steno dos Transportes, Portos e A v/acão Civil.

"Nas re v/söes
extraord/nãrias serão cons/deradas as
repercussöes, decorrentes, iThica e exclus/vamente, de fato de
forca ma/or, ocorrência superveniente, caso fortuito, fato da
Adm/n/stracão, a/teracão unilateral do contrato, ou fato do
prIncie que resultem, comprovadamente, em a/teração dos
encargos da concess/onár/a.

"Nas revisOes quinquenais serão consideradas as repercussOes
decorrentes de modiflcacdes par: a/teração, /nclusão, exclusão,
ante cia ção ou postergação de obras ou serviços, cam o
objetivo de compatibil/zar o PER com as necessi ades

apontadas par usuários, concessionária e cerpo técn/co da
ANTT, decorrentes da dinâmica do S/sterna Rode v/aria. '1

12. Diante do exposto, ern consonância corn o PARECER
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5251201 7fPF-AN7T/PCF/AGU e as consideraçOes adicionais
ac/ma, entende -se que a Adm/nistração deva ser or/entada nos
seguintes term as:
d) nas s/tuacães de trans/cão, ou seja, quando a AN7T ag/u sem
ter urna or/entação clara acerca da /nterpretação ora atribuIda a

Reso/ução no 5.17212016 e haja alteracdes do PER em
andamento, deve -se ponderar case a case e just/ficar expressa
e porrnenorLadamente nos autos se não ser/a rna/s oneroso ao
usuãr/o perder a que eventua/rnente Ia foi gasto (corn projetes
executives ou corn obras em andamento, per exernp/o) corn
vistas a aguardar o peri'odo da rev/são quinquenal.
Preferenc/almente, deve -se aguardar a rev/são quinquenal."
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9.4. determ/nar a Agéncia Nacional de Transportes Terrestres,
corn fundamento no art. 250, inc/so II, do Regimento Interno do
TCU, que:

9.4.2. no prazo de 60 (sessenta) d/as, apresente plane de ação,
contendo responsáveis e prazes para a /mp/antação do Centre
Nac/onal de Superv/são Operac/onal das redo v/as conced/das,
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