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Parecer Administrativo nº 035/2017 

 

Procedimento Administrativo nº 037/2017. 

OBJETO: Análise sobre a tomada de decisão a respeito da necessidade ou não da pintura dos 

ônibus seminovos de cor branca da BluMob, Concessionária do serviço de Transporte 

Coletivo Urbano de Passageiros no município de Blumenau, vencedora do Processo 

Licitatório nº 038/2016, e detentora do 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.  

 

INTERESSADOS: BluMob, SETERB e o município de Blumenau. 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto 

6.017/2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme 

demonstra-se na figura 1:  

  



 

2 
 

Figura 1 - Área de Abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI (2016). 

 

O município de Blumenau, parte interessada no presente Procedimento 

Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da  

Lei Complementar nº 7.502, de 10 de março de 2010 e alterado pela Lei Complementar 8.363 

de 15 de dezembro de 2016. 

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços assim compreendidos pela Lei 

Federal nº 11.445/2007: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

Também é objeto de regulação por parte da AGIR, os serviços de transporte coletivo, 

cujas atribuições foram delegadas a esta Agência através da Lei n° 8.363, de 15/12/16, deste 

município, e considerando a ratificação destas atribuições pelo número legal dos entes 

consorciados, ou seja, pelo 8º (oitavo) ente consorciado que ratificou o Novo Protocolo de 
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Intenções, com a promulgação da Lei Complementar n° 136, em 13/04/2017, pelo município 

de Doutor Pedrinho. 

Em 18 de abril de 2017, foi assinado o Contrato n° 042/2017, cujo objeto é a 

Concessão dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano, firmado entre o município de 

Blumenau e a empresa BluMob - Concessionária De Transporte Urbano De Blumenau SPE. 

LTDA., no qual nos termos do § 5ª da Cláusula Sétima, atribui-se ao SETERB – Serviço 

Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte de Blumenau a função de acompanhar as ações 

realizadas pela Concessionária, visando o acompanhamento dos prazos e exigências, 

relacionadas ao Edital de Concessão e ao respectivo Contrato. 

Porém, conforme Cláusula Oitava, do referido contrato, “no caso de criação de Agência de 

Regulação, dos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros, competirá ao 

SETERB a função de fiscal do presente contrato de concessão, sem prejuízo das atribuições 

legais da Agência de Regulação. ” 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também o transporte coletivo . Além disso, é papel da Agência 

Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 

aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos, etc.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito da 

prestadora e demais pontos a destacar do seu relatório entregue a esta Agência Reguladora.  

 

2. DO RELATÓRIO 

 

Relata-se que em 02 de agosto de 2017, a BluMob Concessionária de Transporte 

Urbano de Blumenau SPE Ltda., encaminhou Documento ao SETERB, dizendo estar pronta 

para promover a pintura dos veículos usados, padronizando assim a cor dos veículos, novos e 

usados conforme definido no Edital de Concorrência Nº. 38/2016 Concessão do Serviço de 
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Transporte Público Coletivo Urbano no Município de Blumenau Anexo I.3 – Especificação 

Básica dos Veículos Da Frota. 

Porém, neste documento a empresa teve o cuidado de expor fatos relevantes que talvez 

justificassem a manutenção dos veículos usados em sua cor branca. Em opiniões que 

conseguiram obter com os usuários do sistema de transporte urbano de passageiros no 

município em pesquisas informais e em postagens em redes sociais (opinião popular), 

verificaram que a população usuária desse sistema identifica facilmente quais são os veículos 

0 (zero) km e aqueles que têm sido utilizados desde a assinatura do primeiro contrato 

emergencial. Forneceu ainda a BluMob, outros elementos que levam a reflexão de que a 

mudança da cor pode até levar os usuários a questionar sua eficácia. 

O SETERB, através do Oficio nº 686, de 11 de agosto de 2017, respondeu à BluMob, 

reconhecendo, que a manutenção da cor branca dos veículos usados, de fato favorece a 

distinção por parte do usuário entre os veículos novos e os veículos usados que integram a 

frota. Segundo as informações, contidas neste mesmo Ofício, há um cronograma de 

substituição dos veículos seminovos, de cor branca, por veículos novos, resumido no Quadro 

1, o qual demonstra que a frota dos seminovos será em breve toda substituída, não se 

constituindo efetivamente ao usuário, um ganho que venha a contribuir com a qualidade do 

transporte. 

Quadro 1: Cronograma de substituição dos veículos seminovos do transporte coletivo 

urbano de passageiros no município de Blumenau. 
NOVOS Set/out 

2017 

Fev 

2018 

Abr 

2018 

Maio 

2018 

Ago 

2018 

Out 

2018 

Mar/Maio 

2019 

TOTAL 

101 10 9 29 3 43 27 18 240 

Fonte: OFÍCIO/PRESIDENTE/SETERB N. 686/2017, de 11 de agosto de 2017. 

Elaborado/adaptado pelos autores. 

 

3. DO PARECER  

 

Não obstante as considerações da BluMob, dizendo estar pronta para fazer a pintura 

dos ônibus seminovos, de forma a padronizá-los, mas não vendo seu real benefício, bem 
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como, considerando ainda observações relevantes sobre a opinião popular, obtidas através das 

redes sociais, em que os ônibus na cor branca os identificam como não novos, afirma a 

Concessionária a não justificativa para tal investimento, podendo este valor ser realocado em 

frentes com maior necessidade. 

Considerando a concordância da Concedente, leia-se SETERB, de que a padronização 

da pintura dos veículos seminovos não trará nenhum benefício ao usuário e apresentando um 

cronograma para a substituição dos veículos, o qual se iniciará já em outubro de 2017, não 

sendo razoável, portanto, a atitude de pintar ônibus que em seguida serão substituídos, tendo 

já em 2019, toda a frota renovada. Estas datas e prazos para renovação da frota, foram 

retiradas da proposta vencedora da Concorrência Pública, Processo Licitatório nº 038/2016, 

com base na regra do Edital para idade média da frota de veículos do transporte coletivo 

urbano de passageiros no município de Blumenau, onde até o ano de 2019 toda a frota de 

veículos seminovos será substituída, iniciando um novo ciclo de renovação da frota apenas no 

oitavo ano da Concessão de transporte coletivo urbano de passageiros.  

Mediante o exposto, a Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte 

Coletivo e Demais Serviços Públicos, não se opõe às posições de Concedente e 

Concessionária, de que seria um desperdício monetário, pintar estes ônibus, que serão logo 

substituídos, pautando ainda o uso do material de pintura, que como se sabe, deriva de 

compostos de matéria prima limitada na natureza. Além disso, o usuário ao perceber nova 

maquiagem no ônibus, imaginará que é um argumento para mantê-lo rodando. Os 

comentários não serão interessantes, nem trarão vantagens expressivas para o bem da 

mobilidade via transporte público coletivo. Demonstrando assim, que todo investimento em 

padronização dos veículos usados, representa um baixo retorno à sociedade. 

Considerando o fato já apresentado, deixar de padronizar a cor dos veículos 

seminovos, conforme definição do Edital, implica em medida compensatória que deve 

acontecer, de forma que, vise ganhos efetivos aos usuários, em substituição à exigência 

contratual de padronização da cor dos veículos. Deverão as medidas compensatórias equivaler 

ao montante financeiro alocado no fluxo de caixa da proposta vencedora para padronização da 

frota, a fim de que, estas medidas possam retornar ao sistema de transportes coletivo urbano 

de passageiros no município de Blumenau, em forma de benefícios distribuídos pelas três 
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esferas (usuários, Concedente e Concessionária), com igual valor monetário definido na 

proposta, uma vez que a tarifa foi projetada considerando estes investimentos.  

Assim, conforme a proposta apresentada pela empresa, estas melhorias devem atender 

às demandas existentes, que não estão previstas no contrato de Concessão e também não 

implicar em superposição de função, a fim de promover soluções que elevem a eficiência, a 

eficácia e a efetividade da prestação deste serviço.  

Para tal, a Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

Demais Serviços Públicos, sugere que sejam apresentados os projetos, bem como, os mesmos 

sejam aprovados pelo Poder Concedente, pelo SETERB, e por esta Agência de Regulação, 

dando claridade à alteração prevista em contrato e demonstrando ganhos reais para os 

usuários do serviço de transporte público. 

Os projetos, deverão ainda indicar com transparência, as unidades de recursos 

financeiros alocados no fluxo de caixa, buscando engajamento entre as entidades envolvidas, 

a fim de obter o maior retorno para dinheiro investido, a respeitar os limites de investimentos, 

sem prejudicar a modicidade da tarifa, de maneira a elevar a qualidade do serviço e manter a 

manutenção do equilíbrio econômico financeiro deste Contrato de Concessão.  

Destaca-se ainda, que os investimentos deverão ser direcionados para atividades que 

sejam de responsabilidade da Concessionária, de forma a evitar sobreposição de 

responsabilidades entre as instituições. 

Quanto a substituição dos veículos, mesmo de forma antecipada, como destacado na 

documentação que tramita neste processo, a Coordenadoria de Transportes da AGIR 

questiona o compromisso para com tais trocas, visto que, no mês das primeiras substituições 

dos veículos com idade máxima já houveram atrasos, estando quatro veículos com idade 

superior a oito anos, de cor branca, sendo utilizados na operação do serviço de transporte 

público de passageiros no mês de outubro de 2017, como registra o 

OFÍCIO/PRESIDÊNCIA/SETERB N. 913/2017 de nove de outubro de 2017. 

Por fim, registra-se que, caso nenhuma ação seja efetivamente realizada consoante ao 

interesse comum, o montante financeiro referenciado na proposta destinado à padronização da 
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frota, ensejará estudos de revisão da tarifa praticada, Aditivo Contratual e ainda outras 

medidas legais. 

Afirmando que, a regulação dos serviços públicos se apresenta como parceiro técnico, 

para o desenvolvimento de soluções que assegurem o maior retorno para o desenvolvimento 

coletivo. 

Encaminha-se ao departamento jurídico para análise da legalidade da proposta em 

questão. 

 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

 

 

 

Blumenau (SC), em 17 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 

 


