
 

 
 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Procedimento Administrativo nº 033/2017. 

 

OBJETO: Acompanhamento do Edital de Licitação, Processo Licitatório nº 038/2016, e o 

Contrato de Concessão 042/2017, que trata da prestação e exploração do serviço de 

Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no Município de Blumenau, exclusivamente na 

modalidade convencional.  

 

SOLICITANTE: Município de Blumenau, através do SETERB.  

 

INTERESSADO: Município de Blumenau. 

 

Em 25 de outubro de 2017, Daniel Antonio Narzetti, Gerente de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos da AGIR, e Ademir Manoel 

Gonçalves, economista da AGIR, fizeram o primeiro contato com a rotina de viagens do 

ônibus da empresa BluMob, operadora do Transporte Público Coletivo no Município de 

Blumenau. A primeira linha a ser observada foi a denominada Troncal 30, que serve o 

Terminal Fonte, da rua Amazonas, ao Terminal Velha na rua José Reuter, passando pela rua 

Governador Jorge Lacerda. A viagem se iniciou tomando o ônibus na Rua Humberto de 

Campos em frente a feira, aproximadamente as 09:30 horas. O retorno aconteceu através do 

Troncal 31, que serve o Terminal Fonte, da rua Amazonas, ao Terminal Velha na rua José 

Reuter, passando pela rua dos Caçadores. Foi percorrida toda a linha. As 10:31 horas, a linha 

a ser observada foi o Troncal 10, que serve o percurso entre o Terminal Aterro até o Terminal 

Garcia, passando pelo Terminal Fonte. A chegada no Terminal Garcia aconteceu às 10:45 

horas. O retorno aconteceu através da mesma linha, saindo do Terminal Garcia, as 

10:55horas, chegando ao Terminal Aterro as 11:30horas. A saída do Terminal Aterro, 



 

 
 

aconteceu através do Troncal 12, passando pela Escola Agrícola, Terminal Proeb e chegando 

no Terminal Fonte. O desembarque aconteceu às 12:00 horas, no terminal PROEB. A partir 

daí o Troncal 32, que serve o Bairro Água Verde foi utilizado para desembarque no ponto de 

partida.  

Nesta primeira ação pode-se constatar que as condições de limpeza dos veículos, condução 

dos motoristas e comportamento dos funcionários, tanto nos veículos como nos terminais 

visitados, que nestes aspectos não gerou nenhum apontamento crítico. 

Já no que diz respeito ao funcionamento da rede Wi-Fi, em nenhum dos veículos utilizados 

obteve-se acesso à rede, mesmo testando em diferentes aparelhos. No que diz respeito às 

gratuidades, pode-se observar que o embarque dos idosos são realizados pelas portas traseiras, 

durante as viagens, apenas com o levante do RG, não foi observada nenhuma conferência 

efetiva dos documentos por parte dos cobradores. 

Quanto a estrutura, a operação está sendo realizada com a frota prevista no contrato, onde 

todos os veículos foram vistoriados e emplacados no município de Blumenau, conforme 

Contrato de Concessão. 

A estrutura dos terminais, no que diz respeito aos quadros de horários, funcionamento das 

bilheterias, chegadas e partidas de veículos, não se constatou nenhuma irregularidade, tais 

como a falta de horários divulgados nas plataformas, não funcionamento das catracas dos 

terminais e também, enquanto nos terminais, não se verificou nenhum atraso nas partidas 

planejadas. Sendo que, em todos os terminais foi constatada a presença dos fiscais da 

Concessionária e também os fiscais do SETERB. No que diz respeito a estrutura física dos 

terminais, no dia desta fiscalização, o clima foi de chuva, assim pode se verificar goteiras 

devido a precariedade das condições das coberturas.  

Além disso, os banheiros encontram-se em estado de difícil uso, visto a necessidade de 

manutenção destes. Outro ponto notado foram as placas de Proibido Fumar, que estão postas 

nas colunas dos terminais, porém, em todos os terminais notou-se pelo menos um usuário a 

fumar. Ao questionar os fiscais da empresa sobre tal prática, foi informado que os 

funcionários respeitam a legislação, porém, não cabe à empresa coibir o ato ilícito e ainda, nas 



 

 
 

extremidades dos terminais continham lixeiras para depósito das xepas descartadas pelos 

usuários fumantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blumenau (SC), em 31 de outubro de 2017. 

 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 

Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização 

de Transporte Coletivo e Demais Serviços 

Públicos da AGIR 

CORECON-SC nº 3512 

 

ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC Nº1463 

 

 


