ISSN 1677-7042

Ano CLIV N o- 107
Brasília - DF, terça-feira, 6 de junho de 2017

Sumário

.

PÁGINA
Atos do Poder Legislativo .................................................................. 1
Atos do Poder Executivo.................................................................... 3
Presidência da República .................................................................. 22
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento .................... 24
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações .... 25
Ministério da Cultura ........................................................................ 27
Ministério da Defesa......................................................................... 27
Ministério da Educação .................................................................... 27
Ministério da Fazenda....................................................................... 37
Ministério da Integração Nacional ................................................... 47
Ministério da Justiça e Segurança Pública ...................................... 47
Ministério da Saúde .......................................................................... 50
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União . 54
Ministério das Cidades...................................................................... 55
Ministério das Relações Exteriores .................................................. 55
Ministério de Minas e Energia......................................................... 56
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços .................. 71
Ministério do Esporte........................................................................ 71
Ministério do Meio Ambiente .......................................................... 71
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ............... 73
Ministério do Trabalho ..................................................................... 77
Ministério dos Direitos Humanos .................................................... 78
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil ....................... 78
Conselho Nacional do Ministério Público....................................... 79
Tribunal de Contas da União ........................................................... 79
Poder Judiciário............................................................................... 112
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais . 213

.

Atos do Poder Legislativo
LEI No 13.448, DE 5 DE JUNHO DE 2017
Estabelece diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos contratos de parceria
definidos nos termos da Lei no 13.334, de
13 de setembro de 2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal, e altera a Lei
no 10.233, de 5 de junho de 2001, e a Lei
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Esta Lei estabelece diretrizes gerais para prorrogação
e relicitação dos contratos de parceria definidos nos termos da Lei no
13.334, de 13 de setembro de 2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal, e altera a
Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, e a Lei no 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.
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Art. 2o A prorrogação e a relicitação de que trata esta Lei
aplicam-se apenas a empreendimento público prévia e especificamente qualificado para esse fim no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).
Art. 3o O ministério ou a agência reguladora, na condição de
órgão ou de entidade competente, adotará no contrato prorrogado ou
relicitado as melhores práticas regulatórias, incorporando novas tecnologias e serviços e, conforme o caso, novos investimentos.
Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se:

II - quanto à concessão ferroviária, a prestação de serviço
adequado, entendendo-se como tal o cumprimento, no período antecedente de 5 (cinco) anos, contado da data da proposta de antecipação da prorrogação, das metas de produção e de segurança
definidas no contrato, por 3 (três) anos, ou das metas de segurança
definidas no contrato, por 4 (quatro) anos.
Art. 7o O termo aditivo de prorrogação do contrato de parceria deverá conter o respectivo cronograma dos investimentos obrigatórios previstos e incorporar mecanismos que desestimulem eventuais inexecuções ou atrasos de obrigações, como o desconto anual de
reequilíbrio e o pagamento de adicional de outorga.

I - prorrogação contratual: alteração do prazo de vigência do
contrato de parceria, expressamente admitida no respectivo edital ou
no instrumento contratual original, realizada a critério do órgão ou da
entidade competente e de comum acordo com o contratado, em razão
do término da vigência do ajuste;

Art. 8o Caberá ao órgão ou à entidade competente, após a
qualificação referida no art. 2o desta Lei, realizar estudo técnico
prévio que fundamente a vantagem da prorrogação do contrato de
parceria em relação à realização de nova licitação para o empreendimento.

II - prorrogação antecipada: alteração do prazo de vigência
do contrato de parceria, quando expressamente admitida a prorrogação contratual no respectivo edital ou no instrumento contratual
original, realizada a critério do órgão ou da entidade competente e de
comum acordo com o contratado, produzindo efeitos antes do término
da vigência do ajuste;

§ 1o Sem prejuízo da regulamentação do órgão ou da entidade competente, deverão constar do estudo técnico de que trata o
caput deste artigo:

III - relicitação: 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.
CAPÍTULO II
DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA
Art. 5o A prorrogação contratual e a prorrogação antecipada
do contrato de parceria nos setores rodoviário e ferroviário observarão
as disposições dos respectivos instrumentos contratuais, balizando-se,
adicionalmente, pelo disposto nesta Lei.

I - o programa dos novos investimentos, quando previstos;
II - as estimativas dos custos e das despesas operacionais;
III - as estimativas de demanda;
IV - a modelagem econômico-financeira;
V - as diretrizes ambientais, quando exigíveis, observado o
cronograma de investimentos;
VI - as considerações sobre as principais questões jurídicas e
regulatórias existentes;
VII - os valores devidos ao poder público pela prorrogação,
quando for o caso.

§ 1o As prorrogações previstas no caput deste artigo poderão
ocorrer por provocação de qualquer uma das partes do contrato de
parceria e estarão sujeitas à discricionariedade do órgão ou da entidade competente.

§ 2o A formalização da prorrogação do contrato de parceria
dependerá de avaliação prévia e favorável do órgão ou da entidade
competente acerca da capacidade de o contratado garantir a continuidade e a adequação dos serviços.

§ 2o Exceto quando houver disposição contratual em contrário, o pedido de prorrogação contratual deverá ser manifestado
formalmente ao órgão ou à entidade competente com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato
originalmente firmado.

Art. 9o Sem prejuízo das demais disposições desta Lei, as
prorrogações dos contratos de parceria no setor ferroviário também
serão orientadas:

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, e desde que já não tenha
sido prorrogado anteriormente, o contrato de parceria poderá ser prorrogado uma única vez, por período igual ou inferior ao prazo de
prorrogação originalmente fixado ou admitido no contrato.
Art. 6o A prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual vigente, observado o disposto no art. 3o desta Lei.
§ 1o A prorrogação antecipada ocorrerá apenas no contrato
de parceria cujo prazo de vigência, à época da manifestação da parte
interessada, encontrar-se entre 50% (cinquenta por cento) e 90%
(noventa por cento) do prazo originalmente estipulado.
§ 2o A prorrogação antecipada estará, ainda, condicionada ao
atendimento das seguintes exigências por parte do contratado:
I - quanto à concessão rodoviária, a execução de, no mínimo,
80% (oitenta por cento) das obras obrigatórias exigíveis entre o início
da concessão e o encaminhamento da proposta de prorrogação antecipada, desconsideradas as hipóteses de inadimplemento contratual
para as quais o contratado não tenha dado causa, conforme relatório
elaborado pelo órgão ou pela entidade competente;
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I - pela adoção, quando couber, de obrigações de realização
de investimento para aumento de capacidade instalada, de forma a
reduzir o nível de saturação do trecho ferroviário, assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
II - pelos parâmetros de qualidade dos serviços, com os respectivos planos de investimento, a serem pactuados entre as partes;
III - pela garantia contratual de capacidade de transporte a
terceiros outorgados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), garantindo-se o direito de passagem, de tráfego mútuo e de
exploração por operador ferroviário independente, mediante acesso à
infraestrutura ferroviária e aos respectivos recursos operacionais do
concessionário, garantida a remuneração pela capacidade contratada.
§ 1o Os níveis de capacidade de transporte deverão ser fixados para cada ano de vigência do contrato de parceria prorrogado,
e caberá ao órgão ou à entidade competente acompanhar o seu atendimento pelo contratado.
§ 2o Os planos de investimento pactuados poderão prever
intervenções obrigatórias pelo contratado, compatíveis com os níveis
de capacidade ajustados.
§ 3o Mediante anuência prévia do órgão ou da entidade
competente, os planos de investimento serão revistos para fazer frente
aos níveis de capacidade, nos termos do contrato.
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