
  

  

OFÍCIO Nº 747/2019/ADM/AGIR     

Blumenau, em 26 de novembro de 2019. 

Ao Senhor 
EDER BORON 
Diretor Presidente do SETERB 
Rua 2 de Setembro, 1.222 – Itoupava Norte  
Blumenau /SC – CEP: 89.052-003 
 
Assunto: Resposta ao Ofício/Gabinete/Seterb/SMTT nº 744/2019. 

 

Prezado Senhor Diretor, 

 

1.  Em atenção e resposta ao Ofício/Gabinete/Seterb/SMTT nº 744/2019, com a devida 

vênia, esclarecemos os pontos que ali foram apontados: 

 

a) Esclarecimentos técnicos acerca do valor apurado para a tarifa do transporte coletivo no 
Município de Blumenau; 
 

Resposta:  

   A apuração do valor final a ser aplicado ao reajuste anual (tarifa) ao Contrato de 

Concessão nº 42/2017 parte da aplicação da fórmula paramétrica que foi definida no referido Edital e 

Contrato. Todos os números/índices utilizados para a composição tarifária, são extraídos dos índices 

oficiais (FGV – IBGE – etc.) que são amplamente divulgados pela mídia brasileira. 

   Os dados com o número de passageiros, as quilometragens percorridas, dentre outros, 

são encaminhados mensalmente (Prefeitura/Seterb – BluMob) à Agência e que por aqui são 

auditados. O Parecer Administrativo nº 087/2019, faz a demonstração dos valores que são utilizados 

para a aplicação nas equações, como o preço dos combustíveis, a variação salarial, a variação dos 

veículos da frota, os dados para o cálculo de IPKe e as demais variáveis contratualmente 

convencionadas. 

 

b) Que seja informado se os ajustes operacionais realizados pelo Poder Concedente foram 
considerados no valor tarifário definido pelo Procedimento Administrativo 117/2019 e se estes 
resultaram em diminuição da tarifa autorizada; 
 

Resposta: 

   Sim. Todo trabalho da Gestão do Contrato realizado pelo Poder Concedente que foram 

executados ao longo do ano de 2018 e 2019, apresentaram sim, resultados que reduziram, não só a 



  

  

tarifa atual, mas também a anterior. O caso mais visível pode ser constatado diretamente quando da 

aplicação do IPKe na equação correspondente.  

   O valor tarifário inflacionário quando da simples apuração da equação, foi de: TDP=  

4,22 x {1,027} / 1,0109, que resulta em 4,33, ou seja, se não houvessem os esforços para os ajustes, a 

tarifa mínima hoje, ou a tarifa inflacionária seria de R$ 4,33 (quatro reais e trinta e três centavos) e 

esse valor com o arrendamento previsto pelo item 3.6, do Anexo V, do referido contrato de concessão 

seria de R$ 4,35 (quatro reais e trinta e cinco centavos). Como ocorreu um aumento no número de 

passageiros equivalentes (mesmo que de pouca relevância estatística), em termos reais trouxe 

significativa redução para a tarifa, uma que a TDP = 4,33/1,0109 resultou na tarifa técnica de R$ 4,28 

(quatro reais e vinte e oito centavos), e que, uma vez mais, por força do contrato, deve ser 

arredondada para o valor de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos). 

 

c) Que seja encaminhada a respectiva planilha pormenorizada de composição dos custos da 
tarifa do período compreendido entre o mês de novembro/2018 e outubro de 2019. 
 

Resposta: 

   Todos os dados da planilha ora anexa, também constam da íntegra do Parecer 

Administrativo, inclusive fazendo-se ali, a demonstração das equações correspondentes que fazem 

parte da fórmula paramétrica que contratualmente deve ser aplicada. 

 

2.   Essas considerações que entendemos, vêm atender aos questionamentos formulados 

e encaminhados. 

 

3.   No mais, como sempre, ficamos à disposição de Vossa Senhoria para, em sendo 

necessário, para maiores esclarecimentos. 

 

   Atenciosamente,  

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

C/Cópia 
A Sua Excelência o Senhor  
MARIO HILDEBRANDT  
Prefeito do Município de Blumenau  
Praça Victor Konder, 2 – Centro  
Blumenau/SC – CEP: 89.010-904 


