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PARECER JURÍDICO n° 003/2017 

 

Referência: ANALISE MINUTA DE EDITAL DE 

CONCESSÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 

DO MUNICÍPIO DE GASPAR. 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO 

PÚBLICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLETIVO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N.TC – 22/2015. LEI N° 12.587/2012 – POLITICA 

NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. 

 

Trata-se de solicitação de análise da minuta do Edital de Concessão do Transporte Coletivo 

Urbano do Municipio de Gaspar, encaminhada pela Comissão responsável pela instrução do processo 

administrativo para o planejamento do processo licitatório, através do ofício n° 36/2017-DCL. 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí – AGIR, desde o ano de 

2010, atua como ente regulador dos Serviços de Saneamento Básicos do Município de Gaspar, por 

força da Lei Complementar n° 48, de 20/12/2010 e recentemente através da Lei Complementar n° 76, 

01/03/2017, que ratificou o Novo Protocolo de Intenções da AGIR, incluindo a competência da 

Regulação dos Serviços de Transporte Público de Passageiros. 

 

Embora o Processo Administrativo para a elaboração do Edital que visa a Concessão do 

Serviço Público de Transporte Coletivo, ter iniciado antes da inclusão da referida competência à 

AGIR, esta se fez presente nas audiências públicas que precederam a elaboração da minuta em análise, 

bem como da reunião realizada junto ao Setor de Licitações de Gaspar, realizada em 07/04/2017, no 

qual ficou acordado que a já citada minuta seria encaminhada a esta Agência antes de submetida a 

análise do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em cumprimento aos disposto na Instrução 

Normativa N.TV – 22/2015. 
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A Diretoria Administrativa e Institucional e a Assessoria Jurídica da AGIR, no âmbito de suas 

atribuições previstas nas cláusulas 50, 58 e 107 do Protocolo de Intenções desta Agência de 

Regulação, bem como, a previsão estabelecida no inciso XII, da Cláusula 8ª do Protocolo de Intenções 

que prevê que a AGIR se manifestará quando for provocada, vejamos:  

 

XII - manifestar-se, quando provocada pelo Poder Concedente, sobre as propostas de 

legislação e normas que digam respeito aos serviços públicos efetivamente regulados 

pela AGIR; 

 

Após análise da equipe técnica da AGIR, segue alguns apontamentos e sugestões à minuta do 

Edital de Concessão do Transporte Coletivo Urbano do Municipio de Gaspar, conforme segue: 

Gaspar  

Objeto: Concessão para exploração do serviço público de transporte coletivo urbano. 

EDITAL 

Tipo Licitação 

Menor preço da tarifa (preço global) 

Observações 

 

Anexos 

 

Rever numeração, classificação e arquivos dos 

anexos do presente edital. Exemplos: 

a) Valor Máximo da Tarifa (Anexo IV): 

Anexo Repetido - Anexo IV – Termo de 

Referência – Especificações acessibilidade e 

Anexo IV – Minuta do Contrato. 

b) 4. DA PROPOSTA E PREÇO 

4.2 Exigências Anexo IV. 

Mesma situação anterior. 

c) 5.1.3.1 - Termos de Compromisso Edital 

Anexo III   

Arquivo como Anexo II. 

d) 5.1.3.3 – Declaração da Empresa – Anexo 

III 

Arquivo como Anexo II. 

e) Minuta do Contrato – Edital menciona 

Anexo II 

Arquivo como Anexo IV. 

Prazos Verificar diferença entre os prazos elencados no 

Edital, Termo de Referência e Minuta de 

Contrato. Exemplos: 

Prazos para cumprimento das condições para 

assinatura (60 dias), prazo para assinatura (dez 

dias úteis) e prazo para início das atividades (dia 

seguinte à assinatura do contrato). 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

3.6.3 

 

 

Esclarecer sobre o Parecer Técnico. 

Propõe-se que o mesmo deverá ser da 

Contratada, com análise posterior por parte do 

Poder Concedente, bem como aferição pela 

Agência de Regulação nos seus aspectos 

econômico-financeiros. 

Não somente Parecer Jurídico do Poder 

Concedente. 

i) DAS ISENÇÕES Verificar procedimentos para novas isenções. 

MATRIZ DE RISCO? Exemplo dia “livre” 

Anexo I – do Termo de Referência 

Descrição detalhada dos serviços: 

1.4 Sugere-se descrever quantidade de ônibus por 

tipo bem como quantidade reserva para início 

dos serviços. 

5.1 e 5.2 Verificar prazos para alteração por parte do 

Contratado, formas e prazos de comunicação de 

alteração de rotas aos usuários e, incluir que toda 

e qualquer solicitação de alteração deverá seguir 

com cópia à Agência de Regulação. 

Anexo II  - do Termo de Referência 

Atendimento Recomendações e especificações: 

  

Anexo III – do Termo de Referência 

Dimensionamento e Especificações da Frota 

1.4 Propõe-se alterar para que a média da frota deve 

ser de até 8 (oito) anos, ou estipular um 

intervalo.  

39.9 Sugere-se incluir que as alterações deverão ser 

comunicadas à Agência de Regulação e, 

respeitar o equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato. 

Anexo IV – do Termo de Referência 

Especificações do Sistema de Acessibilidade 



 
 

4 

 

4. Responsabilidade 

4.1 Cabe à empresa Concessionária, à Prefeitura 

de Gaspar, à Secretaria Municipal de 

Administração, cada qual segundo suas 

competências, garantir a implantação das 

providencias necessárias na operação no terminal, 

nas estações, nos pontos de parada e nas vias de 

acesso e veículos de forma a assegurar as 

condições de acessibilidade previstas na 

Legislação. 

5 . Adequação da Frota 

5.1 A adequação da frota de veículos deverá ser 

gradual, até que cem por cento da frota sejam 

acessível [...]. 

Quanto ao item 4, sugere-se explicitar as 

competências da Prefeitura e da Secretaria, pois 

os itens seguintes, 4.2, 4.2 e 4.4 trazem as 

competências da Concessionária e dos usuários. 

Quanto ao item 5, sugere-se explicitar como se 

dará a adequação gradual da frota, por exemplo, 

por prazo de adequação e por objeto. 

 

Anexo V – do Termo de Referência 

Especificações do sistema de bilhetagem automática e monitoramento 

1.2 – A empresa vencedora da licitação deverá 

garantir o Sistema de Bilhetagem Automática e 

Eletrônica a partir do início da operação do 

sistema, de forma que os usuários não tenham 

perda de qualidade no serviço, conforme 

estabelecido no edital, contados da assinatura do 

contrato de concessão. 

8.1 – A concessionária deverá apresentar à 

Fiscalização, até, no máximo, 30 dias após a 

assinatura do contrato de concessão, o plano de 

implantação do sistema de bilhetagem [...]. 

1.3 – custos relativos ao desenvolvimento, 

implantação, manutenção e atualização correrão 

por conta da concessionária e não integrarão os 

cálculos tarifários. 

O item 1.2 diverge sobre o início da operação 

constante no item 8.1, que concede 30 dias para 

o plano de implantação do sistema de 

bilhetagem. 

Quanto ao item 1.3, deve ser justificado o 

motivo para estes custos não integrarem os 

cálculos tarifários, pois considera-se o sistema de 

bilhetagem um bem reversível conforme a 

cláusula 48 da Minuta do Contrato. 

Anexo VI – do Termo de Referência 

Especificações da Garagem 

  

Anexo VII – do Termo de Referência 

Especificações do Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC 

6.3 alínea g: 

“g) Divulgação de notícias relevantes do sistema 

de transporte coletivo, como mudanças de linhas e 

horários;” 

 

8.4  No caso do serviço de informação e 

atendimento ao cliente através de site na internet, 

a concessionária deverá apresentar, num prazo 

máximo de 90 (noventa) dias contados da 

Sugere-se incluir na alínea “g” do item 6.3 

também a divulgação de reajustes tarifários. 

Segue sugestão de redação:  

“g) Divulgação de notícias relevantes do 

sistema de transporte coletivo, como mudanças 

de linhas, horários e reajustes tarifários;” 

 

Sugere-se diminuição dos prazos constantes nos 

itens 8.4 e 8.5, referentes a apresentação do 
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assinatura do Contrato de Concessão, os 

respectivos projetos à Diretoria de Transporte 

Coletivo, o qual procederá às análises pertinentes 

e a discussão de sugestões ou revisões a serem 

incorporadas. 

 

8.5 A concessionária deverá disponibilizar o 

serviço de informação e atendimento ao cliente 

através de site na internet no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura 

do Contrato de Concessão. 

 

projeto do serviço de informação e atendimento 

ao cliente via internet para aprovação da 

Diretoria de Transporte Coletivo (90 dias) e 

disponibilização deste serviço através de site na 

internet (180 dias). 

Justificativa:  

Faz-se necessária a divulgação, em menor prazo 

possível, das informações referentes ao item 6 

(SITE NA INTERNET), tendo em vista que no 

início da concessão inevitavelmente surgem 

diversas dúvidas dos usuários quanto aos 

itinerários das linhas e horários, por exemplo. 

Por isso é importante manter site atualizado com 

informações relevantes, divulgando inclusive o 

contato do 0800 e endereço da Central de 

Atendimento.  

Anexo VIII – Termo de Referência 

Sistema de Fiscalização. 

2 DO SISTEMADE FISCALIZAÇÃO 

2.1 [...]. 

Sugere-se incluir o item 2.1.1 com a seguinte 

redação: 

“A função de fiscalização (fiscal do contrato de 

concessão) é de competência da Diretoria de 

Transporte Coletivo, contudo, não prejudica as 

atribuições legais da Agência de Regulação 

(AGIR) pela qual o Poder Concedente é 

regulado”. 

Anexo IX – do Termo de Referência 

Critérios de Reajuste e Revisão das Tarifas 

1.4 Sugere-se alteração: 
Deverá a Concessionária, o encaminhamento dos 

cálculos ao Poder Concedente, ou à Agência 

Reguladora (se existente), e após manifestação do 

Poder Concedente e Agência Reguladora dar 

ampla divulgação para a sociedade da nova tarifa 

reajustada, devendo as tarifas ser tornadas públicas 

com a antecedência mínima legalmente prevista.  

1.5 

  

Sugere-se que: 

Prazo para manifestar a respeito da exatidão da 

nova tarifa do reajuste tarifário de 30 (trinta) dias 

corridos, contados da apresentação do cálculo 

pela Concessionária 

1.8: Cesta de índices   

P1 25% 

P2 5% 

P3 15% 

Dúvida: 

Procede na equação do P3: apresentar como 

reajuste tarifário o preço por atacado do veículo, 

enquanto na planilha são incrementados os 

custos de manutenção, peças e acessórios e 
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P4 45% 

P5 10% 
 

depreciação. 

2.3 e 2.4 Dúvida: Não seria texto descontinuo e marcando 

no item acidentalmente? 

2.5  Sugestão: Evidenciar fonte para as regras de 

valor residual dos ônibus. 

2.9 Sugestão: O processo de revisão tarifária será 

autuado e deverá, sempre que possível, ser 

concluído no prazo de até 90 (noventa) dias 

contados da sua instauração [...] 

2.10  Sugestão: [...] deverão realizar consultas e/ ou 

audiências públicas com o objetivo de buscar 

subsídios técnicos e a participação dos usuários 

no processo de revisão tarifária. 

  

Anexo X – do Termo de Referência 

Matriz de Risco 

 Nada a considerar. 

Anexo XI – do Termo de Referência 

Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo 

de Passageiro do Município de Gaspar 

5.2 e 5.7  

5.8 

Sugere-se que os Relatórios de Avaliação 

Trimestral e Anual dos índices de Desempenho 

Operacionais do Serviço de Transporte Coletivo 

de Passageiros do Município de Gaspar devam 

ser apresentados à Concessionária e à Agência 

de Regulação (AGIR). 

No item 5.8, de quem será a obrigação de 

divulgar o Relatório de Avaliação Anual? 

Anexo XII – do Termo de Referência 

Indicadores de Sustentabilidade Econômico Financeira. 

 Nada declarar. 

Anexo XIII– do Termo de Referência 

Planilha de Custos e Preço Maximo da Tarifa 

Item 1.3;  

Planilha de Custos 

Sugere-se informar a data de coleta das 

informações (mês e ano) e atualizar até a 

presente data. 

Item 1.3;  

Planilha de Custos do Anexo e Planilha 

Eletrônica. 

Questiona-se que a Planilha Eletrônica não 

espelha a Planilha de Custos do edital quanto 

aos valores. 

Item 1.3,  

Da Planilha 1.1 Despesas de Combustível 

Questiona-se não segrega o consumo de 

combustível do Micro com o Convencional. 
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Item 1.3;  

Da Planilha. Custo Variável Total 

Questiona-se quanto aos valores trocados entre 

Micro e Convencional. 

Item 1.3;  

Custo Variável Total/Km 

Questiona-se: Idem ao anterior, sem informação 

da Quilometragem por tipo de veículo. 

Apresenta no Termo de referência 550.000 km 

em 10 anos por veículo em média. Incompatível 

com o registrado na planilha quando trazido ao 

mês. 

Item 1.3;  

Encargos sociais considerados: 62,87% c/c 

Cálculo Tributário 

Questionamentos quanto ao INSS: 

Na planilha de custos: utiliza 

Encargos sociais considerados: 62,87%, sendo 

20% para INSS. No Cálculo Tributário na 

planilha consta mais 3% INSS. O tributo de 

INSS corresponde a Desoneração da Folha, em 

se considerando não deveria ser uma das duas 

opções ou alíquota reduzida?  

Item 1.3;  

Encargos sociais considerados: 62:87% 

Questiona-se acerca dos Sistemas “S”: 

Apresenta alíquota SEST/SENAT: 1% e 

Apresenta alíquota SESI/SESC: 1,5%; 

Deveria ser um dos dois? Pois o primeiro atende 

o setor de transporte e o segundo o setor da 

indústria? 

Item 1.3; Cálculo Tributário 

Taxa de Gerenciamento 6,00% 

Questiona-se:  O que seria a taxa de 

gerenciamento? 

Item 1.3; Alíquota impostos sobre a Renda  

Custo de Gerenciamento 

Questiona-se: Porque Percentual de 

gerenciamento modificou para 4%? 

Item 1.3; Resumo do Custo Fixo e Variável 

Custo fixo variável mensal – total receita 

eventual/ km 

Sugere-se de informar a quantidade de 

quilometragem a percorrer, caso contrário retirar 

o dado. 

Item 1.3; Alíquota impostos sobre a Renda (renda 

até R$ 240.000,00/ano) 

Taxa de gerenciamento...... 

Sugere-se retirar está variação e ou simulação 

sendo apenas informativa para não confundir o 

licitante. 

Item 1.3; Total de Impostos e taxas até R$ 

240.000,00/ano) 

Taxa de gerenciamento...... 

Recomenda-se clarificar a planilha a partir deste 

item.  

Questiona-se se a tarifa é apurada pelo total dos 

custos verificado em relação ao passageiro 

equivalente considerando o índice de ocupação? 

Item 1.3; Análise de Investimento 

 

A planilha de custo não remete a planilha de 

investimentos quanto aos valores de receita e 

custos. 

Anexo XIV – do Termo de Referência 

Informações para Execução dos Serviços de operação, vigilância e outros serviços do terminal. 

4.1 prazos Verificar os prazos em relação ao Edital, 

Contrato e Termo de Referência. 
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ANEXO II – MODELOS DE TERMOS 

DE COMPROMISSO E 

DECLARAÇÕES  

Verificar a numeração dos Anexos e arquivo 

digital 

 

ANEXO IV MODELOS PROPOSTAS 

DE PREÇOS 

Informações para Execução dos Serviços de 

operação, vigilância e outros serviços do 

terminal. 

 

Este é o parecer, que resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas, devendo ser submetido à 

municipalidade, após despacho do Diretor Geral da AGIR. 

Blumenau (SC), 31 de maio de 2017. 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo – AGIR 

 

                    VANESSA FERNANDA SCHMITT 

                      Diretora Administrativa - AGIR 
                                CRA-SC nº 6000528 / Reg. Prof.  

                                  nº 1284/SC (Sec. Ex.) 

 

MARIA DE FATIMA MARTINS  

Assessora Jurídica 

OAB/SC 35.127 


