
 

 

 

DECISÃO Nº 029/2018 

Decisão interlocutória 

 

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. 

 

SOLICITANTE: Município de Blumenau, através do SETERB. 

 

INTERESSADOS: BluMob, SETERB e o município de Blumenau. 

 

 

1. BREVE RELATÓRIO 

Em data de 02 de agosto de 2017, a BluMob Concessionária de Transporte Urbano de 

Blumenau SPE Ltda., encaminhou Documento ao SETERB, comunicando estar tudo preparado 

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 

Transporte Público Coletivo Urbano no Município de Blumenau Anexo I.3 – Especificação 

Básica dos Veículos Da Frota. 

Juntamente com esta afirmativa, a empresa expôs fatos relevantes que, em tese, 

justificassem a manutenção dos veículos usados em sua cor branca. Junta informações sobre 

opiniões de usuários, que não se opõe a mudança, dentre outras ponderações que, SMJ, podem e 

devem ser avaliadas.  

O SETERB, através do Oficio nº 686, de 11 de agosto de 2017, em resposta, também 

entendeu ser possível tal mudança, visto que toda frota será em breve substituída (ver Quadro 1, 
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do Parecer Administrativo), até o final de maio de 2019. Que até, sem a mudança nas cores, os 

usuários terão mais facilidade em identificar a nova frota. 

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

Serviços Públicos, em sua manifestação no respectivo parecer, também não se opõe à mudança 

proposta, por entender que a pintura dos carros usados, em nada irá contribuir para a mobilidade 

e ou para a comodidade dos usuários.  

Já a implantação da padronização visual, como proposta e já apresentada, com toda 

certeza irá em muito contribuir para a melhoria dos terminais urbanos e, consequentemente o uso 

racional da frota em busca de seus destinos, o que hoje efetivamente não ocorre, muito pelo 

contrário, para quem não é usuário habitual do sistema, sente-se completamente perdido e 

sempre vai depender das informações e boa vontade de terceiros.  

A padronização visual proposta, além de auxiliar na mobilidade, irá contribuir para que o 

fluxo de passageiros tenha a sua disposição, não só as placas indicativas, mas também, um 

conjunto de cores que, segundo os especialistas, auxiliam de modo eficiente os deslocamentos 

daqueles usuários não diários. Aponta ainda o parecer, que, necessariamente, os valores 

dispendidos devem se equivaler, para que não haja nenhuma alteração no fluxo de caixa e que 

eventuais sobras possam retornar ao sistema de transportes coletivos urbanos de passageiros do 

município de Blumenau, de forma que as partes envolvidas tenham retorno desta vantagem. 

Menciona ainda o referido parecer, outros detalhes de ordem técnica, financeira e 

econômica que necessariamente, para a mais perfeita transparência, devem ser pontuados e 

respeitados. Por fim, concorda com a alteração proposta e que esta seja devidamente 

transformada em um aditivo, após verificadas as demais condições e os pareceres que serão 

exarados pela Comissão especialmente composta para o aperfeiçoamento contratual da 

concessão. 

 

 

2. DECISÃO  
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Após analisada tecnicamente a proposta encaminhada para a Agência de Regulação no 

sentido de não se fazer a nova pintura na frota antiga (ônibus brancos) e sim, implantar a Padro-

nização Visual nos terminais urbanos, essa se mostrou mais conveniente para a melhoria da mo-

bilidade dos usuários. 

Adotar uma Padronização Visual vem de encontro aos desejos e a aplicação da tecnicida-

de nos terminais de passageiros e ao mesmo tempo, auxilia a gestão do contrato no controle da 

modicidade tarifária, um dos pontos relevantes na proteção dos usuários, de modo geral.  

Pode-se constatar que a pintura da frota antiga, ao contrário de alguns comentários, não é 

um custo exorbitante, diante da capacidade técnica da Concessionária. Isso está demonstrado nas 

ações diligentes da equipe do SETERB, que, após pesquisas de mercado, apresentou valores in-

feriores àqueles inicialmente apontados pela Concessionária. De posse dos dados levantados e 

que foram confrontados entre as partes, verifica-se haver uma sobra financeira na ordem de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), aproximadamente, visto que a pintura e a padronização visual, tam-

bém após levantamento de preços, se mostraram menor, em comparação aos valores iniciais 

apresentados. 

Sob o aspecto da gestão do contrato, a ação fiscalizatória do SETERB, se mostrou efici-

ente e eficaz, resultando em clara vantagem aos usuários, vez que a pintura da frota velha não 

está integrada no fluxo de caixa e por isso, a eventual sobra na substituição do objeto, deve in-

gressar no cálculo tarifário. Assim não o fazendo, não se tem temor e nem cautela em afirmar 

que o fato poderá incidir em ação/omissão de ordem administrativa e passível de punição, tanto 

por parte do órgão regulador, como por parte dos demais órgãos fiscalizadores com atribuições 

sobre o serviço concedido. 

Para melhor embasar a decisão, sirvo-me do parecer da decisão administrativa, que assim 

se expressa: 

“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.” 
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Tal assertiva deve necessariamente ser observada para que não ocorra uma sobreposição 

de responsabilidades entre as partes.  

Está registrado de forma clara e inequívoca, que, por força de um questionamento 

efetuado quando do lançamento do edital, sobre quem seria o responsável pela conservação dos 

terminais, quando o SETERB, de forma medianamente clara, fixou a ser sua (nosso grifo), tal 

competência, por isso, os recursos provenientes da “pintura da frota”, alterada para a 

PADRONIZAÇÃO VISUAL dos terminais e as sobras daí advindas, não podem ser aplicadas 

em outros objetivos, sob pena de desvio de valores, atos esses, puníveis com as regras legais 

aplicáveis ao caso. 

Ressalte-se também, que tudo devidamente realizado por atos administrativos legais, com 

a expedição e assinatura dos respectivos atos e aditivos. 

Aponta-se, do mesmo modo, sejam juntados nestes autos, todos os documentos que 

possibilitaram o convencimento desta Agência de Regulação e também os membros da 

Comissão Especial Mista designada, e que está atuando de modo a debater tecnicamente, as 

mudanças apontadas e com elas, concordando ou não, quando for o caso. 

Para a completa validação desta alteração contratual, aguarde-se a juntada dos 

documentos, propostas e também as propostas visuais da Padronização Visual, uma vez que tais 

documentos dispõem dos elementos que irão, posteriormente, permitir a fiscalização da efetiva 

implantação do que está sendo proposto. 

Isso posto, e com a cautelas acima enunciadas, tanto nos pareceres administrativo e 

jurídico, que integram a decisão, a AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, por intermédio de seu Diretor 

Geral, no âmbito de suas atribuições e com respaldo nas recomendações técnicas, DEFERE o 

pedido no sentido de substituir, conforme previsto no Contrato de Concessão nº 042/2017, 

firmando em 18 de abril de 2017, a pintura da frota antiga (ônibus brancos) pela implantação, 

nos 06 (seis) terminais, da PADRONIZAÇÃO VISUAL, conforme proposta apresentada e 

aprovada pelo SETERB, além de observadas as recomendações acima destacadas.  

Todas as exigências complementares acima, serão objeto de avaliação e de análise no 

próximo pedido de revisão e/ou reajuste e o não atendimento e/ou cumprimento, poderá servir 
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como redutor do índice a ser solicitado, salvo situações consensadas ou reconhecidas como não 

aplicáveis, após análise da AGIR. 

 

Extraia-se cópia desta, bem como dos demais documentos pertinentes (Parecer 

Administrativo nº 035/2017 e Parecer Jurídico nº 069/2017) e, encaminhe-se para as partes (leia-

se: SETERB-Blumenau, Executivo Municipal de Blumenau, Comissão Mista Especial e 

BluMob) para conhecimento e providências legais cabíveis. 

 

A presente Decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de 

também ser publicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

 

Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO que este 

procedimento administrativo, juntadas as publicações e os recibos de entrega, seja encaminhado 

para a Direção Geral. 

Essa a nossa Decisão. 

 

Blumenau (SC), em 06 de fevereiro de 2018. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

http://www.agir.sc.gov.br/

