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PARECER CONJUNTO Nº 098/2020 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 135/2020 

SOLICITANTE: Diretor Geral da AGIR. 

INTERESSADO: Município de Blumenau, BluMob, SETERB. 

 

OBJETO: Análise do pedido de redução de veículos da frota prevista no Contrato de Concessão 

de transporte público coletivo do município de Blumenau nº 042/2017, devido os efeitos da 

pandemia de Covid-19  

 

 

I – BREVE RELATÓRIO  
 

Trata-se de análise do Procedimento Administrativo n° 135/2020, em 

virtude da determinação do Diretor Geral da AGIR, diante da solicitação do Município de 

Blumenau/SETERB, da elaboração de um parecer abordando a efetividade do pedido 

formulado pela Blumob, em relação à proposta de redução da frota como forma de atenuar 

os impactos causados pelas medidas restritivas adotas em virtude da pandemia oriunda do 

coronavírus (COVID-19), com “a redução de 15 (quinze) veículos leves em toda a operação, 

seus impactos financeiros e de investimentos, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

de concessão, a modicidade da tarifa, a qualidade na oferta e na prestação do serviço, como 

demais pontos necessários ao correto julgamento,” através do ofício: SETERB_GAB Nº. 

186/2020, de 15/07/2020. 

Acompanhou o ofício acima citado a correspondência encaminhada pela 

empresa BluMob/Concessionária ao Poder Concedente, solicitando a redução de frota acima 

transcrita. 

Registra-se que a presente manifestação foi elaborada com base nos 

documentos encaminhados pelo Município de Blumenau e nas correspondências da 

Concessionária, encaminhadas em cópia a esta Agência de Regulação e consulta as recentes 

decisões e entendimento sobre o tema aventado.  
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Este é o breve e necessário relatório. 

 

 

II – ANÁLISE CONTRATUAL 
 

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito foi formulado pela Empresa 

BluMob/Concessionária mediante correspondência  apresentada ao Município de 

Blumenau/SETERB, sendo por este submetido à análise desta Agência de Regulação, por ter 

esta como objeto a regulação da prestação dos serviços de transporte público coletivo nos 

termos da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, bem como o Novo Protocolo de 

Intenções, devidamente ratificado  pela Lei Municipal nº 8.363, de 15 de dezembro de 2016.   

Constata-se que a Concessionária busca a autorização para redução de 15 

(quinze) veículos que compõe a frota total do sistema de transporte, representando 

aproximadamente de 7% (sete por cento) desta frota. 

A Concessionária em síntese alega que as medidas adotadas para a 

retomada dos serviços em virtude dos efeitos da pandemia se deram de forma lenta e com 

demanda reduzida, demonstrando a perspectiva para o cenário futuro de curto prazo após a 

pandemia. Atualmente a operação dos serviços está em 50 % de oferta, bem como o número 

de passageiros (a demanda) se mantém na faixa de 22% a 24% em relação aos padrões 

normais de operação, ou seja, a demanda está aquém da oferta no primeiro período de 

retomada. 

Em sua exposição, a BluMob seguiu apontando os motivos que justificam a 

diminuição da demanda, bem como registrando as medidas adotadas com a nova realidade 

que refletem na diminuição da utilização do transporte público. 

Importante destacar que a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI 

e art. 175, regulamentados pelas Leis nº 8.666/93 e nº 8.987/1995, respectivamente, 

disciplina que as concessões de serviços públicos, se dão necessariamente através da 

instauração do procedimento licitatório, no caso em tela se der através Edital de Concorrência 
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nº 03-038/2016, de 30 de janeiro de 2017, que culminou com a assinatura do Contrato de 

Concessão nº 042/2017.  

Seguindo a análise, verifica-se que o referido contrato tem por objeto a 

concessão da exploração e prestação do serviço de transporte coletivo modalidade 

convencional no âmbito do município de Blumenau, que detém cláusulas rígidas pelas 

disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 8.987/93 e Lei Municipal nº 7.127/07. 

Contudo, referente a demanda apresentada pela Concessionária o 

instrumento legal assim dispõe:  

CONTRATO Nº 042/2017 
... 
CLAUSULA SEGUNDA 
As viagens do transporte coletivo a serem executadas pela CONCESSIONÁRIA 
serão organizadas pelo PODER CONCEDENTE em forma de “linhas”, cujas 
especificações serão expressas através de Ordens de Serviço de Operação – 
OSO. 
... 
§ 2º ao longo do prazo da concessão, as (linhas, horários e itinerários, 
dispostas (os) no Anexo I.2 do Edital – fls. 51-211, da concorrência 03-038/16) 
serão adequadas às necessidades de melhor atendimento da população, do 
desenvolvimento urbano, da racionalidade e economia dos serviços, 
sempre de acordo com a orientação do PODER CONCEDENTE , através do 
SETERB. (grifo nosso) 
 
CLAUSULA DÉCIMA  
Os serviços objeto deste contrato caracterizam -se pela execução das viagens 
de transporte coletivo urbano por meio dos veículos disponibilizados para 
tanto, que no momento de início da operação serão organizadas nas linhas 
apresentadas no Anexo I.2 do Edital (fls. 51-211, da concorrência 03-038/16). 
... 
§ 2º. Na execução dos serviços a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA, 
deverão ser empregados veículos na quantidade necessária à execução das 
viagens, que comporão a frota operacional, e veículos adicionais, que 
comporão a reserva técnica, correspondendo ao máximo de veículos que 
poderão estar paralisados para manutenção ou qualquer outro motivo, e que 
no decorrer da vigência da concessão não poderá ser inferior a 10% (dez por 
cento) da frota operacional, conforme disposto no Anexo I.2 do Edital (fls. 
51-211, da concorrência 03-038/16) 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
O SETERB poderá, a qualquer tempo, alterar a quantidade de veículos 
vinculados ao serviço, aumentando-a ou diminuindo-a, em função da 
necessidade do atendimento dos usuários, resguardado o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato. (grifo nosso) 
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CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA 
São direitos do PODER CONCEDENTE, além de outros previstos nas normas 
aplicáveis ao serviço público de transporte coletivo: (grifo original) 
I. O livre exercício de suas atividades de gerenciamento, respeitadas as 
competências e determinações expressas na legislação, no Regulamento e 
demais atos normativos. 
... 
VI. Promover a alteração unilateral do contrato de concessão, de modo a 
zelar pela adequação e expansão do serviço público, com a necessária 
modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e 
instalações, assegurada, quando for o caso, a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA 
São obrigações do PODER CONCEDENTE 
... 
IV. Decidir sobre a criação, fusão ou extinção de linhas, alteração de 
itinerários, alteração de tabela de horários ou quaisquer outros aspectos 
operacionais dos serviços. 
VII. Receber e analisar as propostas e solicitações da CONCESSIONÁRIA, 
informando-a de suas conclusões. 
... 
IX. Estimular a racionalização, a eficiência e a melhoria constante dos 
serviços. 
... 
XI. Intervir na prestação dos serviços, quando houver riscos de 
descontinuidade.  
... 
XIV. Avaliar e decidir a respeito dos pedidos de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato. (grifo nosso) 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA NONA 
São direitos da CONCESSIONÁRIA, além de outros nas normas aplicáveis ao 
serviço público de transporte coletivo: 
... 
II. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, 
respeitados os princípios legais e regulamentares que regem a forma de 
exploração do serviço.  
III. Garantia de análise nos prazos definidos, por parte do SETERB, das 
propostas apresentadas em relação à especificação dos serviços, à 
organização da operação e a recursos relativos ao sistema de avaliação da 
qualidade. 
... 
IV Recebimento de respostas em relação às consultas formuladas nos prazos 
fixados. 
[...] 
CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA 
São partes integrantes deste contato o Edital de fls.454-481, da 
Correspondência 03-038/16, e seus respectivos anexos, constantes às fls. 33-
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448, da concorrência 03-038/16, bem como a Proposta apresentada pela 
CONCESSIONÁRIA (fls.725/745, DA CONCORRENCIA 03-038/16). 
.. 
ANEXO I.2 – ESPECIFICACAO OPERACIONAL SERVIÇOS 
ANEXO I. 3 – ESPECIFICAÇÃO BÁSICA VEÍCULOS FROTA 
... 
CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCERIRA  
... 
§ 4º todos os acertos entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE 
objeto desta cláusula deverão ser realizados na forma de aditivo contratual 
e deverão ser devidamente publicados. 

 
Constata-se que o Município de Blumenau, ao lançar o Edital que culminou 

com a assinatura do Contrato em análise esmerou-se em estabelecer os dispositivos que 

garantissem a manutenção da prestação dos serviços em prol do interesse público, pois, além 

de estabelecer que a organização  dos serviços prestados são de sua competência, sendo 

executados mediante Ordens de Serviço de Operação-OSO, podendo assim, serem adequadas 

às necessidades impostas pela própria dinâmica da demanda e do interesse público, sempre 

primando pela racionalidade e a economia dos serviços (Cláusula 2ª, § 2º), segue 

estabelecendo que a quantidade de veículos empregados na execução dos serviços deverão 

atender a demanda, definindo a frota operacional e o cadastro de reserva técnica  (Cláusula 

10ª, § 2º). 

Segue delegando ao Poder Concedente através do SETERB a possibilidade de 

a qualquer tempo alterar a quantidade de veículos vinculados ao serviço, podendo para tanto 

“aumentar ou diminuir” o quantitativo, em virtude da necessidade do atendimento ao 

usuário, mediante a preservação do equilíbrio econômico-financeiro (Clausula 13ª). 

Estabeleceu com direito da Administração o exercício do gerenciamento das 

atividades e a possibilidade de alteração unilateral com o intuito de zelar pela adequação e 

expansão dos serviços, entre outros (incisos I e VI da Cláusula 37ª), como também, instituiu 

como própria   obrigação avaliar e decidir sobre pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato (Cláusula 38ª), bem como, garantiu a CONCESSIONÁRIA o direito a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, respeitados os princípios legais e 

regulamentares que regem a forma de exploração do serviço (Cláusula 39ª). Fixou também 

regras e especificações dos serviços e da frota, devidamente elencadas nos Anexos integram 

o contrato em cometo nos termos da Cláusula 58º, e ainda estabeleceu a possibilidade de 
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acertos e acordo entre as partes mediante aditivo contratual devidamente justificados com a 

ampla divulgação. (§ 4º da Cláusula 53ª)  

Seguindo a análise verifica-se que para a manutenção da operação do 

serviço, o instrumento contratual permite que o Poder Concedente altere a quantidade de 

veículos, bem como decida sobre a organização dos itinerários e linhas, desde que atenda a 

necessidade da população e que estas ações sejam pautadas na racionalidade e obtenção de 

economia nos serviços em prol do serviço de Transporte Coletivo  Urbano do Município de 

Blumenau. 

Importante registrar, que nesta Agência de Regulação foi instaurado à 

pedido do Poder Concedente o Procedimento Administrativo nº 128/2020, que tem por 

objeto o acompanhamento das medidas de contingências para preservação do equilíbrio 

econômico financeiro do Contrato de Concessão de transporte público coletivo do município 

de Blumenau nº 042/2017, em virtude da pandemia oriunda do coronavírus (COVID-19), no 

qual o Município sugere a necessidade de auditar os valores apresentados pela Concessionária 

através da contratação de  empresa especializada. 

Considerando que a redução de 15 (quinze) veículos impactará na 

composição dos investimentos e no equilíbrio do contrato, passamos a análise dos 

investimentos.  

 

III – ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS 
 

A proposta vencedora do Edital de Concorrência nº 03-038/2016, de 30 de 

janeiro de 2017, que culminou com a assinatura do Contrato de Concessão nº 042/2017, 

apresenta o valor de investimento em veículos para cada tipo de veículo da frota. O Quadro 1 

a seguir traz o valor de aquisição unitário, por tipo de veículo, proposto pela BluMob. 
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Quadro 1: Valor de aquisição unitário, por tipo de veículo, proposta BluMob 

Tipo 
Valor de 
Compra 

Micro 225.000,00 

Leve 266.617,50 

Pesado 303.000,00 

Pesado Especial 560.000,00 

 

O veículo tipo Leve foi apontado pelo Prestador e Concedente para redução 

de 15 unidades. Atualmente são 129 unidades deste tipo de veículo, sendo 122 operacionais 

e 7 reservas. A redução de 15 veículos implica diretamente na redução de investimentos na 

ordem de quatro milhões de reais a cada ciclo de renovação (8 anos). Considerando que todos 

os veículos deste modelo já foram renovados pela Concessionária e que não há nenhum 

veículo a ser adquirido no curto prazo, a economia gerada impacta diretamente o equilíbrio 

com Contrato.  

Pode-se considerar que reduzir 15 veículos da frota leve proporciona uma 

economia de quase 8 milhões de reais até o final do contrato e ainda será possível diminuir a 

depreciação anual destes 15 veículos, ou seja, aumentar a receita residual destes veículos. 

Estima-se que a redução total possa chegar a 9,5 milhões de reais em investimentos. O Quadro 

2 a seguir, apresenta os valores de economia de investimentos estimados, a partir do valor de 

aquisição unitária, da quantidade de veículos a serem reduzidos, do total de investimento para 

cada ciclo de renovação e a vida útil deste tipo de veículo. Pode-se observar também no 

quadro abaixo, a quantidade de renovações previstas até o final do Contrato, bem como o 

montante a ser investido e o valor a residual dos veículos. Destaca-se, que o cálculo do valor 

residual dos veículos, foi estimado a partir do valor de investimentos necessários para 

comprar 15 veículos leves divido pela vida útil e multiplicado pelos anos em operação da frota 

atual no município, especificamente três. 
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Quadro 2: Economia de investimentos com redução de 15 veículos da frota leve. 

Tipo 
Valor de 
Compra 

Quantidade 
Investimento 

total 
Vida 
útil 

Leve 266.617,50 15 3.999.262,50 8 

Quantidade de 
renovações até 

o final do 
contrato 

Valor a ser 
investido 

Valor a 
residual dos 

veículos 
Economia total 

2,50 7.998.525,00 1.499.723,44 9.498.248,44 

 

Na tarifa o impacto com a redução de 15 veículos apresenta impacto com a 

redução de um centavo. Todavia, o grande impacto almejado por esta redução é condicionar 

uma nova projeção da operação deste serviço em Blumenau, uma vez que o maior impacto 

tarifário fica guardado na relação custo por quilometro, ou seja, reduzir a quilometragem 

percorrida maiores reduções tarifárias. Para efeito de exemplo se aplicarmos o percentual de 

redução da frota proposto (7%) na quantidade de quilômetros atualmente percorridos pelos 

veículos leves podemos considerar uma redução estimada de dez centavos na tarifa. 

Esse exercício de simulação, com otimização e redução da quilometragem 

percorrida por veículos tipo leve, justifica o grande esforço necessário para otimizar os 

itinerários e horários do serviço ofertado. Diante do cenário atual, imposto pela Pandemia 

COVID-19, o serviço de transporte público coletivo foi diretamente atingindo, no caso de 

Blumenau, teve sua operação suspensa e, durante o processo de retomada se verificou 

baixíssimos índices de passageiros, o que acentua o desequilíbrio econômico financeiro do 

Contrato de Concessão. Considerando ainda, a forte tendência de isolamento social, home 

office, tele trabalho, adaptações aos meios locomoção para trabalho, desemprego, crise 

econômica, entre outros, impactará as projeções para demanda futura de passageiros por 

ônibus, considerar uma reprogramação da operação deste serviço na cidade pode ser uma 

saída viável para manutenção do Contrato. 
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IV – CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, em vista dessas razões e das previsões contratuais 

aliadas aos reflexos das medidas adotas em decorrência da pandemia oriunda do coronavírus 

(Covid 19), nos contratos administrativos, consideramos: 

1. Prudente e legalmente possível a redução da frota de veículos do 

contrato, com redução dos investimentos futuros e pequeno 

impacto na tarifa; 

2. Necessária verificação da viabilidade operacional do sistema 

projetado com a frota restante, por parte do SETERB; 

3. Necessário estudo e proposta para otimização da oferta atual com 

redução de quilômetros percorridos; 

4. Elaboração do aditivo contratual, nos termos do § 4º da Cláusula 

Quinquagésima Terceira do Contrato de Concessão 042/2017; 

5. Seja noticiado a esta Agência de Regulação em que fase se encontra 

a contratação de empresa especializada para auditar os valores 

apresentados pela Concessionária. 

É o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas, devendo o mesmo, 

ser encaminhado e submetido à municipalidade, após despacho do Diretor Geral da AGIR. 

 

 

 

Blumenau, em 22 de julho de 2020.  

 

 

 
DANIEL ANTONIO NARZETTI 

Gerente de Controle, Regulação e 
Fiscalização de Transporte Coletivo e 

Demais Serviços Públicos da AGIR 
CORECON-SC: nº 3513 

 
MARIA DE FATIMA MARTINS  

Assessora Jurídica da AGIR 
OAB/SC 35.127 

 

 


