
 

 
 

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, Presidência da Câmara de 

Vereadores de Blumenau 

 

INTERESSADO: Município de Blumenau e Câmara de Vereadores de Blumenau. 

 

 

DESPACHO INTERLOCUTÓRIO 

 

 

Dentro das atribuições desta Agência de Regulação, o acompanhamento do Contrato de Concessão 

n. 042/2017, que trata do Transporte Coletivo Urbano é uma de suas ações fundamentais, e, por isso, 

desde a abertura do Procedimento Administrativo nº 033/2017, vários assuntos vem sendo objeto de 

análises e deliberações. O despacho interlocutório ora proferido, por sua vez aborda assuntos de 

interesse comum, que foram objeto de questionamentos por parte da Presidência do SETERB 

(Ofício Gab. Pres. Nº 510/2018, de 06.06.18), da Presidência da Câmara (Ofício nº 354/18, de 

11.06.18, e Ofício nº 355/18, de 11.06.18).  O Ofício da Presidência do SETERB veio em atenção a 

pedido do Senhor Prefeito Municipal, indagando sobre a possibilidade da redução da Tarifa, em 

razão da redução da CIDE, bem como a redução do valor do combustível (óleo diesel) utilizado pela 

frota de ônibus da concessão municipal.  

Por sua vez, os pedidos formulados pela Câmara Municipal, são no sentido da redução da tarifa do 

transporte coletivo, em razão da diminuição do valor do combustível, paralização da frota pela falta 

do mesmo, corte de linhas e diminuição de horários. 

 

I – Inicialmente, para fins de direito, reconheço e ratifico os pareceres técnicos emitidos, bem como 

o Parecer Administrativo nº 064/2018 e que fazem parte, como se integrantes fossem, desse 

despacho interlocutório; 



 

 
 

 

 

II - Para resposta direta aos questionamentos dos Senhores Vereadores, foram exarados os Pareceres 

Técnicos, lavrados e concluídos em data de 20 de julho do corrente ano, bem como o Parecer 

Administrativo nº 064/2018, com a mesma data, que por si só, SMJ., atendem todos os 

questionamentos e dúvidas decorrentes da tão alardeada redução do preço do combustível para a 

frota nacional (óleo diesel), como um dos itens fechados pelo Governo Federal para terminar a 

“Greve dos Caminhoneiros” no Brasil. 

 

III – De outra banda, a de ser atentado aquilo apontado no item 5. Conclusões & Recomendações, do 

Parecer Administrativo nº 064/2018, em suas páginas 18-19, onde, como conclusão final, duas (02) 

propostas podem ser extraídas, ambas em razão da desoneração da CIDE e outros tributos: 

a) A primeira proposta seria a de aplicar a redução de R$ 0,03 (três centavos) à atual tarifa de 

R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos), imediatamente, passando  esta ao valor de R$ de 

4,02 (quatro reais e dois centavos), observado que por força contratual, está estabelecida a 

obrigatoriedade de  haver o arredondamento para menor na tarifa, ou seja, a mesma passaria 

a ser exigida aos usuários, ao preço de R$ 4,00 (quatro reais), até o próximo reajuste, quando 

então, haverá um saldo credor em favor da Concessionária, de R$ 0,02 (dois centavos), por 

passageiro equivalente e que impactará em desfavor dos usuários. 

b) A segunda hipótese seria a da não aplicação desta redução, neste momento, aproveitando-se 

tal benefício ao usuário, quando do próximo reajuste, somando-se esse valor aqueles 

apontados pela Comissão Especial, que então serão aplicados em favor aos usuários, gerando 

assim uma redução tarifária que será incorporada ao período de vigência do contrato e não 

apenas temporariamente.  

c) Deve ser ressaltado ainda, que tais alterações tarifárias, decorrentes da desoneração, só 

permanecerão enquanto não revogadas as normas federais instituidoras. 

 

IV - Encaminhem-se cópias deste despacho e três (03) pareceres para o Senhor Presidente do 

SETERB e ao Senhor Vereador Presidente da Câmara de Vereadores. 

 



 

 
 

V - Abro prazo de quinze (15) dias, para, em querendo, apresentar qualquer manifestação e ou 

novos questionamentos sobre os casos ora apreciados. 

 

Blumenau, 25 de julho de 2018. 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral. 

 


