
 
 

 Página 1 
 

PARECER JURÍDICO Nº 121/2018 

 

INTERESSADO: GERÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 

TRANSPORTE COLETIVO E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS - AGIR.  

 

OBJETO: Análise ao Procedimento Administrativo nº 088/2018 – Pedido de Reajuste 

Tarifário do Transporte Coletivo de Indaial/SC, referente a Prestação e Exploração do 

Serviço de Transporte Coletivo no município de Indaial, prestados de forma precária 

pela Auto Viação Rainha Ltda. 

 

I – Relatório: 

Trata-se de análise do Procedimento Administrativo n° 088/2018,  

formalizado através do Memorando Interno n° 133/2018, da Gerência de Controle, Regulação 

e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos da AGIR – solicitando 

Parecer Jurídico relativo ao pedido de “reajuste tarifário dos serviços de Transporte Público 

Coletivo de Passageiros do Município de Indaial/SC”. 

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito da Empresa foi encaminhado 

ao município de Indaial, em 28 de setembro de 2018,  e por Despacho do Excelentíssimo Sr. 

Prefeito André Luiz Moser, e do Procurador-Geral do Município, Sr. Rodrigo Koenig França, 

o mesmo foi encaminhado a esta Agência de Regulação, reportando assim, tal incumbência a 

esta, por força da Lei Ordinária Municipal n° 5.397/2017. 

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

Demais Serviços Públicos da AGIR, através do Parecer Administrativo n° 067/2018, após 

análise contida dos autos, em síntese concluiu ser procedente o pedido de reajuste tarifário, 

referente a concessão da inflação acumulada para o período compreendido entre agosto/2017 

a agosto de 2018 (13 meses) do Índice de Preços ao Consumidor Amplo como critério de 

cálculo, concedendo um reajuste de 4,39% (quatro virgula trinta e nove por cento),  

correspondendo a um aumento de R$0,17 (dezessete centavos de real) na tarifa atual praticada 
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de R$ 3,951 (três reais e noventa e cinco centavos), passando a tarifa ao valor de  R$ 4,12 

(quatro reais e doze centavos). 

Instrui o presente auto: 

I - Despacho do Município de Indaial; 

II - Requerimento da Empresa Auto Viação Rainha Ltda: 

a) Relatório Média Anual; 

b) Planilha de Custo Transporte Coletivo de Indaial; 

III - Decreto n° 1722, de 21/01/2016 – Reajuste da Tarifa do Transporte 

Coletivo de Indaial; 

IV – Decreto n° 705, de 24/08/2017 – Reajuste da Tarifa do Transporte 

Coletivo de Indaial; 

V – Parecer Administrativo n° 067/2018. 

 

 É o breve relato. 

 

II – Análise Jurídica 

A Empresa Auto Viação Rainha Ltda, solicita à Administração Pública o 

reajuste tarifário em virtude do lapso temporal de 12 (doze) meses da concessão do último 

reajuste tarifário, “visando o equilíbrio do sistema no menor espaço de tempo possível”.  

  Antes de adentrarmos ao mérito da viabilidade da concessão do reajuste 

tarifário dos serviços de transporte Público Coletivo de passageiros do município de Indaial, 

necessário se faz a contextualização sobre o histórico dos pleitos com a mesma causa de 

pedir, já analisados  por esta Agência de Regulação. 

Seguindo esta linha, constata-se que já foi objeto de análise desta Agencia 

de Regulação o valor da tarifa do transporte público coletivo aplicada no município de 

Indaial, devido a competência que lhe fora atribuída em dois momentos distintos, ou seja, 

através do Procedimento Administrativo n° 032/2017 – tendo por objeto: O acompanhamento 

do processo licitatório objetivando a concessão dos serviços de transporte coletivo do 

município de Indaial/SC, no qual  incidentalmente foi protocolado um pedido de reajuste 

tarifário/reequilíbrio econômico-financeiro, referente aos serviços de transporte público de 

passageiros prestados no Município de Indaial pela empresa Auto Viação Rainha Ltda, no 

                                                           
1 Decreto n° 705, de 24 de agosto de 2017. 
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qual foi proferida a Decisão Final n° 34/2017, que transcrevemos partes necessárias para 

análise em tela: 

[...] 

Assim, a presente Decisão fica circunstanciada na possibilidade de conceder um 

reajuste/revisão ao Contrato precário, qual será o percentual a ser aplicado e baseado 

em que indicador, o lapso temporal contemplado, além de eventuais outras           

recomendações/determinações apontadas para execução/cumprimento das partes 

envolvidas. 

2.1.1 DA OPORTUNIDADE DO PEDIDO DE REAJUSTE 

Com a edição da Lei Municipal nº 5.397, de 17 de abril de 2017, o município 

Concedente, delegou para a AGIR, a regulação, o controle e  a fiscalização, também 

do serviço de transporte público coletivo, e assim, perfeitamente legal o pleito da 

Concessionária, mesmo entendendo que tal Contrato hoje vigora em situação de 

precariedade. Mesmo sob tal condição, a de precariedade, não é possível, sob o 

aspecto legal de regulação, deixar que a remuneração do mesmo seja corroída, a 

grosso modo, por fatos alheios, em tese, contra a vontade do prestador do serviço 

concedido. Muito pertinente o Parecer Jurídico nº 062/2017, que em seus itens 11 a 

13, fundamenta o reajuste e a partir do item 14, depois de apontar como índice de 

reajustamento o IPCA, apresenta, até o item 19, inclusive, a fundamentação 

doutrinária e legal para a utilização do mesmo. Tais argumentos ali expressos 

integram também essa Decisão, a título de fundação legal.  

2.2  DO ÍNDICE APROVADO  

Para a aplicação, a Agência Reguladora tem o seu entendimento fundamentado entre 

a data do último reajuste ( Decreto Municipal de Indaial nº 1.722/16, de 21/01/2016)  

até julho deste ano, período esse que corresponde a dezenove meses (19), quando o 

correto deveria ter sido um período de doze (12) meses, mas efetivamente não 

observado pelo Poder Público municipal à seu tempo.  

[...] 

 2.3 CONCLUSÃO 

[...] 

Isto posto, dá-se provimento parcial aos pedidos de reajuste, nos seguintes termos e 

condições: 

I.Utiliza-se para o reajuste do contrato, o percentual arredondado de 7,81% (sete 

vírgula oitenta e um por cento), e, aplicando-se esse percentual sobre a tarifa vigente 

de R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos), que resultará em R$ 3,94 (três 

vírgula noventa e quatro centavos), aplicável a todos os valores do contrato vigente; 

II.Acatando o entendimento expresso no Parecer Jurídico deste Procedimento, em 

especial os itens 22 e 23, quando, de forma bastante objetiva e justificada, aponta 

para o arredondamento da tarifa, visando a praticidade e a eventual dificuldade de 

troco, louvando-se em decisão normativa da ANTT (cópia nos autos). Decide a 

Agência de regulação e recomenda, o arredondamento da tarifa que deverá ser 

fixada em R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos), abrangendo o período 

cumulativo do IPCA compreendido entre os meses de janeiro de 2016 até o mês de 

julho de 2017; 

[...] 

Blumenau (SC), em 18 de agosto de 2017. 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

 

No segundo momento através do Procedimento Administrativo n° 062/2018 

– tendo como objeto: Reajuste tarifário dos serviços de Transporte Público coletivo de 
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Passageiros do município de Indaial/SC, no qual foi proferida a Decisão Final n° 34/2018, que 

transcrevemos partes necessárias para análise em tela: 

[...] 
Inicialmente ratifico e convalido o Parecer Jurídico nº 0103/2018, bem como o 

Parecer Administrativo, ambos documentos que integram o presente procedimento. 

[...] 

Ambos os pareceres, com justo convencimento apontam para a impossibilidade de 

se aplicar uma revisão, como solicitado pela empresa, que na realidade, detém o 

serviço de forma precária, com base em um Decreto Municipal de Permissão. Não 

nega a permissionária, ter sido beneficiado por reajustes anteriores e que, mesmo 

assim, o que se impõe é uma revisão das tarifas e preços praticados. Junta, de sua 

parte, planilhas com valores e outras informações. 

O Parecer Jurídico, com muita precisão, aponta que o último reajuste é datado de 

agosto de 2017, o que, pela aplicação da Lei nº 8.666/93, impede novo reajuste e, 

por outro lado, o Decreto de Permissão não autoriza a revisão solicitada.  

[...] 

O que não se pode negar, é o direito de pedir da empresa, até porque pelos números 

apurados, o exercício da atividade, tal como está sendo prestado, aponta para vários 

desequilíbrios de ordem econômico-financeiras, que no entendimento técnico da 

agência, devem ter uma solução urgente, tanto de ordem legal como de ordem de 

gestão e funcional, sob pena de comprometer, para todas as partes envolvidas e 

interessadas, situações contrárias ao pleno funcionamento do sistema, mesmo que de 

modo precário. 

Já em outra oportunidade, a agência, por intermédio de seus técnicos, expediu 

orientações e determinações para que a administração pública municipal tomasse 

providências para a regularização da situação, que em parte vem sendo atendida, 

como a elaboração de novo edital para o serviço de transporte coletivo de 

passageiros na cidade de Indaial. 

Por tudo que foi apresentado nos Pareceres já mencionados, a decisão dessa 

Diretoria apoia-se em especial no art. 37, inciso XXI, da CF, art. 55, inc. III, art.  65, 

inc. II, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e mais a Lei Federal nº 10.192/2001, art. 1º, 2º e 3º e 

nas demais precisas legal e econômicas, apontada, para não acatar o pedido de 

revisão, pelos seus próprios princípios legais e nem acatar o pleito em forma de 

reajuste, uma vez que não transcorridos mais de uma (01) ano, desde a data do 

último reajuste concedido.  

Reconhecer qualquer dos dois pleitos (revisão e ou reajuste) seria ingressar no 

terreno das ilegalidades e trazer consequências deveras prejudiciais aos envolvidos. 

Por tudo isso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela Empresa Auto Viação 

Rainha Ltda., em sua totalidade. 

Recomenda-se, uma vez mais, que a administração pública municipal, por 

intermédio de seus órgãos competentes e legais, agilize as tomadas de decisão para o 

lançamento de um novo edital de concessão dos serviços de transporte coletivo 

municipal, e dessa forma, possa, em futuro muito próximo, fazer a gestão de tal 

obrigação sem toda a segurança jurídica necessária e fundamental. 

Publique-se e registre-se, com as cautelas legais e necessárias, e que sejam intimadas 

as partes, para querendo, apresentar, no prazo legal, recurso para análise do Comitê 

de Regulação. 

 

 

Blumenau, 30 de abril de 2018 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral 
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Seguindo a análise do pleito e a contextualização dos Procedimentos 

Administrativos: 32/2017 e 62/2018, verifica-se que: 

O pleito referente ao reajuste constante no Processo Administrativo n° 

32/2017 o foi PARCIALMENTE DEFERIDO, por tratar-se de uma situação de precariedade, 

contudo, mesmo diante de tal situação, inviável sob o aspecto legal regulatório, deixar que a 

remuneração dos serviços fossem corroídos pela inflação, motivo pelo qual foi decidido pela 

concessão  do reajuste do contrato, no percentual arredondado de 7,81% (sete vírgula oitenta 

e um por cento), e, aplicando-se esse percentual sobre a tarifa vigente de R$ 3,65 (três reais e 

sessenta e cinco centavos), que resultou em uma tarifa no valor de R$ 3,94 (três vírgula 

noventa e quatro centavos), apontando ainda, para o arredondamento da tarifa, visando a 

praticidade e a eventual dificuldade de troco, tendo por base a decisão normativa da ANTT 

recomendando o arredondamento da tarifa, fixando-a em R$ 3,95 (três reais e noventa e 

cinco centavos), abrangendo o período cumulativo do IPCA compreendido entre os meses de 

janeiro de 2016 até o mês de julho de 2017. O que foi devidamente acatado pelo município de 

Indaial, culminando com o Decreto n° 705, de 24 de agosto de 2017, fixando a tarifa do 

transporte coletivo de Indaial no valor de R$3,95 (três reais e noventa e cinco centavos). 

Constata-se ainda, que o pleito constante do Procedimento Administrativo 

n° 62/2018, foi INDEFERIDO, devido a continuidade da situação de precariedade, 

considerando que os serviços prestados permanecem tendo por base um Decreto Municipal de 

permissão, bem como, houve concessão de reajuste em um lapso temporal inferior a 12 (doze) 

meses, sendo este impeditivo legal para a concessão de novo reajuste nos termos da Lei nº 

8.666/93, bem como, pelo fato do Decreto de Permissão não autorizar a revisão solicitada.  

 

III– Da análise do pedido de reajuste em face das legislações aplicáveis 

à espécie. 

Feitas as considerações iniciais, necessário se faz a análise do pedido de 

“reajuste tarifário” a operação do serviço público de transporte coletivo de passageiros do 

município de Indaial, e os diplomas legais aplicáveis à matéria. 
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Constata-se que no pleito consta “reajuste tarifário”, contudo, o serviço de 

transporte coletivo de passageiros é prestado de “forma precária”, pela empresa Requerente, 

nos Termos do Decreto Municipal n° 879/2006, ou seja, sem a realização de processo 

licitatório. 

Neste contexto os Tribunais Pátrios já têm consolidado que as delegações 

com contratos ou não, firmados antes ou depois da Constituição de 1988 cujas delegações não 

foram precedidas de licitação, não possuem qualquer direito a recomposição do equilíbrio 

contratual ou indenização. 

Embora, pairasse dúvida quanto as permissões de serviço público que não 

possuíam até a Constituição Federal de 1988 a obrigatoriedade de prévio procedimento 

licitatório, porém, ante a ausência da previsão legal da obrigatoriedade da realização de 

licitação, se afastava também a proteção ao equilíbrio contratual as permissões qualificadas, 

ou seja, as realizadas sem prévio procedimento licitatório, mas intrinsecamente carreada de 

características de concessão. 

Esta questão foi definida no Recurso Especial 403.905, com o voto do 

Ministro Relator José Delgado, vejamos:  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. 

PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REAJUSTE DE TARIFAS. 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE 

LICITAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO 

CONTRATO. SÚMULA Nº 07/STJ. I - Este Sodalício já se manifestou a respeito do 

tema, por meio de diversos julgados oriundos do Estado de Minas Gerais, tendo a 

jurisprudência firmado entendimento no sentido de que não é cabível cogitar-se 

indenização aos permissionários de serviço público de transporte coletivo, em face 

da ocorrência de tarifas deficitárias, tendo em vista a inexistência de prévia licitação  

e em atendimento à supremacia do interesse público. Precedentes: REsp nº 443.796/MG, 

Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 03/11/03; REsp nº 400.007/MG, Rel. Min. 

ELIANA CALMON, DJ de 07/04/03 e REsp nº 403.905/MG, Rel. Min. JOSÉ 

DELGADO, DJ de 06/05/02. II - Para se concluir que o contrato em comento se trata de 

concessão e não de permissão de serviço público, necessário o reexame do substrato 

fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 07/STJ, porquanto a Corte a quo 

concluiu que o contrato em comento é de permissão. Precedente: AgRg no REsp nº 

437.620/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 01/07/04. III - Agravo 

regimental improvido 

(STJ - AgRg no REsp: 739987 MG 2005/0055496-0, Relator: Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, Data de Julgamento: 17/11/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 19.12.2005 p. 255) 
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O “reajuste”, como disse o saudoso Hely Lopes Meyrelles2, "é conduta 

contratual autorizada por lei para corrigir os efeitos ruinosos da inflação. Não é decorrência da 

imprevisão das partes; ao contrário, é previsão de uma realidade existente, diante da qual o 

legislador pátrio institucionalizou o reajustamento dos valores contratuais". 

Enquanto a revisão no contexto brasileiro é também definida como 

equilíbrio econômico-financeiro (EEF) que deve ser entendido de duas diferentes formas, uma 

aplicada às revisões extraordinárias e outra às revisões ordinárias.  

Nas revisões extraordinárias, como previsto na alínea “d” do inciso II, do 

art. 65 da Lei 8.666/93, refere-se ao equilíbrio do contrato de concessão, vejamos: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

[...] 

II - por acordo das partes: 

[...] 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 

serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (grifo nosso) 

 

Entende-se então que um contrato está em equilíbrio se o balanço entre 

direitos e obrigações estabelecidos na assinatura do mesmo se mantém. Se devido a fatos fora 

do controle da prestadora, o balanço entre direitos e obrigações é alterado, o contrato precisa 

ser recolocado em equilíbrio através de uma revisão tarifária extraordinária, considerando 

como base a data da efetiva ocorrência.  

Portanto, a revisão extraordinária visa acontecimentos inesperados ou, 

mesmo que esperados, de efeitos imprevisíveis, que podem comprometer a viabilidade dos 

contratos de concessão.  

Já a revisão ordinária que em regra já são previstas contratualmente e visa o 

resultado financeiro da empresa.  

 Entretanto, considerando os conceitos supracitados, se faz necessário 

destacar que o reajuste dos contratos administrativos firmados pela Administração Pública 

                                                           
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25ª edição. São Paulo: Malheiros, 2000. 
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direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, deverá pautar-

se dentre outras normatizações legais, pelo que dispõe a Lei nº 10.192/01 e, também com 

aquelas que não conflitarem, com as disposições da Lei nº 8.666/93. 

Neste contexto, registra-se o que dispõe o art. 3º, caput, da Lei nº 

10.192/2001: 

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública 

direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão 

reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta 

Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Seguindo a análise, importante destacar, que as normas gerais que 

regulamentam os reajustes dos preços praticados nos contratos administrativos, encontram-se 

atualmente disciplinados nos artigos 37, inc. XXI e os artigos 55, inc. III; 65 inc. II, § 8º 

ambos da Lei nº 8.666/93, bem como, artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, e também pelos 

demais normativos que regem os contratos administrativos em geral, in verbis: 

CF/88: 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao 

seguinte: 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo 

nosso) 

 

Lei Federal n° 8.666/1993: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

[...] 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 

do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 

do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; (grifo nosso) 

[...] 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

[...] 

§ 8o A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 

próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 

dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
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caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento. 

 

Lei Federal n°10.192/2001: 

Art. 1o As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no 

território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal. 

[...] 

Art. 2o É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices 

de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou 

dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a 

um ano. 

[...] 

Art. 3o Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública 

direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições 

desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993. (grifo nosso) 

 

 

IV – Conclusão 

 

Como já mencionado a empresa opera de forma “precária” sem contrato que 

estabeleça as regras para concessão de Revisão e/ou Reajuste, contudo, conclui-se que o pleito 

visa tão somente a concessão de REAJUSTE TARIFÁRIO, referente ao período de 

agosto/2017 a agosto/2018 (13 meses), porquanto os documentos e fundamentos legais 

aplicáveis autorizam a análise do pleito.  

 

Por todo o exposto, a par das razões de ordem legal e julgados supra 

transcritos, conclui-se num juízo de cognição sumária, e considerando ainda as bem lançadas 

razões e fundamentos anotados no Parecer Administrativo nº 067/2018 deste Procedimento 

Administrativo nº 088/2018 – da lavra conjunta do Gerente de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos (Daniel Antonio Narzetti), e 

do Economista (Ademir Manoel Gonçalves) da AGIR, esta Assessoria Jurídica, ENTENDE, 

CONCLUI E OPINA: 

a) Acompanhar o Parecer Administrativo nº 067/2018, pelas suas razões e 

fundamentos, reconhecendo a aplicação de reajuste da tarifa para os 

serviços de transporte do município de Indaial em 4,39% (quatro vírgula 

trinta e nove por cento) sobre o preço atual praticado de R$3,95% (três 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm


 
 

10 

 

virgula noventa e cinco centavos), atualizando este para R$4,12% 

(quatro reais e doze centavos). 

b)  Opinar pelo arredondamento do valor das tarifas, utilizando os critérios 

adotados na Resolução nº 2132 de 03/07/07, da ANTT - Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (em anexo), cuja alínea C do seu 

Anexo, prevê então o arredondamento da segunda casa decimal para 

0 (zero) ou 5 (cinco) centavos, considerando que a regulação dos 

serviços de transporte público pela AGIR é recente, e que neste diapasão 

não há ainda regramento sobre tema, contudo, registrando que no caso 

de concessão deste, por se tratar de “reajuste” de contrato com 

permissão de forma “precária”, o valor utilizado para o arredondamento 

“não” será considerado no cálculo do ano seguinte. 

c) Orienta que seja notificado o Município de Indaial da necessidade de 

instaurar processo licitatório nos termos da legislação aplicável a 

matéria. 

 

É o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas, devendo o mesmo, 

ser encaminhado e submetido à municipalidade, após despacho do Diretor Geral da AGIR. 

 

Blumenau (SC), em 05 de outubro de 2018.  

 

 

 

MARIA DE FÁTIMA MARTINS 

Assessora Jurídica da AGIR - OAB-SC 35.127. 


