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Parecer Administrativo nº 60/2018  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017. 

OBJETO: Acompanhamento do processo de novas instalações de garagem do Contrato de 

Concessão nº 042/2017. 

SOLICITANTE: AGIR. 

INTERESSADOS: Município de Blumenau, AGIR, SETERB e BluMob. 

 

1. DA IDENTIFICAÇÃO DO PARECER 

 

O presente parecer visa acompanhar o processo das novas instalações da estrutura de 

garagem para a frota do transporte público de Blumenau, item previsto no Contrato de 

Concessão nº 042/2017, que trata da prestação e exploração do Serviço de Transporte Público 

Coletivo de Passageiros do Município de Blumenau, o qual é celebrado entre a empresa 

BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA., vencedora do Edital 

de Concorrência nº 038/2016, e o próprio Município. 

A prestação dos serviços previstos no Contrato, que possui duração de 20 anos, contados 

a partir do início da operação, em primeiro de julho de 2017, sujeita-se à fiscalização e controle 

de suas especificações de ordem operacional pelo Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e 

Transportes de Blumenau – SETERB, autarquia responsável pelo gerenciamento e fiscalização 

do sistema de trânsito de transporte no município de Blumenau, e à fiscalização regulatória pela 

Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização  de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR. 

 

2. DO PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA 

 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, foi encaminhado à Agência de 

Regulação a cópia do ofício encaminhado pela BluMob ao SETERB e à Prefeitura de 
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Blumenau, com data do dia 11 de abril de 2018, no qual a Concessionária detalha, em resposta 

ao Ofício Dir. Transp. nº 222/18 do SETERB, informações a respeito do cronograma de 

instalação da estrutura de garagem para a Concessão, assim como solicita uma nova dilatação 

do prazo para o cumprimento do Anexo 1.4 – Especificação Mínima para Instalações de 

Garagem do Edital de Concorrência nº 038/2016, ao qual foi vencedora. 

No documento, inicialmente, a empresa relata reconhecer que, em outubro de 2017, o 

SETERB aceitou sua solicitação de prorrogação do prazo para o cumprimento do Anexo 1.4 

em 180 (cento e oitenta) dias, sendo este pleito deferido através do Ofício SETERB 945/17. 

Diante desta prorrogação, o prazo para a apresentação das novas instalações cessaria no dia 18 

de abril de 2017. Entretanto, a Concessionária segue a requisitar nova dilatação desse prazo, 

desta vez pelo período de 12 (doze) meses. 

A empresa informa que, atualmente, vem operando através de um espaço comodatado 

na garagem localizada na Rua Almirante Tamandaré, 1500 – Parte – Vila Nova – Blumenau, 

assim como na garagem pública cedida nos termos do Contrato de Concessão, possuindo esta 

última o total de 8.142 m², e que ambas dispões de área construída que atendem de forma 

satisfatória, para o momento as áreas de manutenção, administrativo e abastecimento. 

Para justificar seu pedido, a BluMob argumenta que, desde a assinatura do Contrato de 

Concessão nº 042/2017, esta vem informando ao SETERB sobre seus esforços para adquirir o 

terreno ou propriedade que atenda às necessidades de implantação das suas novas instalações 

de garagem. 

Segundo a Concessionária, conforme o Contrato de Concessão, diversos indicadores de 

qualidade e atendimento vem sendo medidos desde o primeiro dia da Concessão pela autarquia 

fiscalizadora, SETERB, e acompanhados por esta Agência de Regulação. Argumenta também 

que, durante este período, com instalações ainda não definitivas, em momento algum 

aproximou-se de descumprir os índices relacionados aos processos de garagem ou quaisquer 

outros. Continua: 

“O contrato de Concessão demanda que a concessionária possua 

instalações que somem 25.376 m². 
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Assim, a primeira opção da BluMob seria no sentido de adquirir terreno 

de, no mínimo, 17.234 m², de forma que passaria a operara apenas nas novas 

instalações conjugada mente com a garagem pública. 

Entretanto, algumas exigências pontuais foram fixadas para determinar 

como ideal a busca de tal terreno, tal como: 

 O imóvel deveria estar localizado preferencialmente na região 

do Bairro Velha ou proximidades; 

 O imóvel deveria ser o menos suscetível possível a enchentes – 

fato comum na região de Blumenau; 

 O imóvel deveria localizar-se em região a mais remota possível 

de vizinhos residenciais; 

 O imóvel deveria possuir, no mínimo, 17.234 m² ou, no 

máximo, 20.000m². 

Tais exigências decorrem da análise do que seria melhor para fins de 

otimização das prestações dos serviços concedidos com o menor impacto 

financeiro possível. ” 

 

Portanto, alega a prestadora, busca-se o êxito na localização de um imóvel que reúna 

estas características, tidas como ideais para a construção de suas novas instalações. Quanto a 

localidade, ao priorizar um imóvel nas proximidades do Bairro Velha, objetivou-se otimizar a 

operação e minimizar os custos da empresa com a denominada “quilometragem ociosa”, que 

seriam os percursos em que os veículos se deslocam diariamente entre a garagem e os pontos 

iniciais de embarque. Frisa que, para chegar-se ao resultado desta localização como a ideal, 

foram realizados diversos estudos por sua área operacional, considerando, principalmente, a 

ramificação das linhas e terminais, as necessidades de recolhas diárias para manutenção, 

lavação e abastecimento. Prezou-se também, sabendo-se dos transtornos causados por 

enchentes naturais nos períodos chuvosos, sobretudo para a manutenção da operação ao maior 

nível possível do transporte público nestes períodos, identificou-se a necessidade que o imóvel 

se localizasse numa região que não seja tão afetada, de forma a viabilizar a manutenção dos 

veículos em operação. Ainda, observou-se que atividades executadas em garagens, como a 

manutenção pesada, borracharia e funilaria, são geradoras de ruídos e podem gerar distúrbios 

sociais com vizinhança, sendo este o motivo pelo qual recomenda-se que tais espaços sejam 

distantes, ou pelo menos o mais distante possível, de áreas residenciais. 

Baseado no que foi descrito em seu ofício, a Concessionária, em um primeiro momento, 

encontrou um terreno que respeitasse tais exigências. Alega ainda que o referido imóvel, por se 



 

4 

 

tratar de um loteamento recente e ainda não comercializado por seu proprietário, ainda constava 

como área comercial perante a municipalidade de Blumenau, mas que todos os procedimentos 

administrativos necessários para a conversão para área comercial já haviam sido providenciados 

e, portanto, a empresa acreditava estes iriam permitir a instalação de empreendimentos 

comerciais naquele loteamento, iniciando assim as tratativas necessárias, como o 

desenvolvimento do projeto de arquitetura e planta baixa das instalações e a minuta do contrato 

firmado entre as partes. Porém, a empresa aponta que o processo acabou demorando além do 

previsto em razão da mudança da área de destinação mostrar-se mais complexa que o 

antecipado e que, apesar disso, por acreditar que este seria o imóvel ideal, resolveu aguardar a 

conclusão (positiva) de tal processo. 

Ocorre que, até o final do ano de 2017, o procedimento ainda não havia chegado ao seu 

término, e por esse motivo, conforme a Concessionária, a mesma passou a entrar em contato 

com diversos corretores de imóveis locais de Blumenau, e a ela foram apresentados diversos 

imóveis, dos quais, os que se mostraram inicialmente com a metragem pretendida, acabavam 

localizando-se em regiões muito afastadas, o que traria um efeito imediato “altamente negativo 

e nocivo” para a quilometragem ociosa. Para exemplificar tais efeitos, incluiu-se no documento 

uma planilha com comparações entre diferentes localizações para a garagem. (Ver Figura 1) 
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Figura 1 – Comparativo entre diferentes localizações de garagem. 

 

Fonte: BluMob (2018). 
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Por fim, a BluMob discorre que, ao longo dos 12 meses requeridos pela mesma para 

extensão do prazo da aquisição e instalação de suas operações, teria plenas condições de atender 

à exigência contratual, e reconhece o descumprimento da data aprazada para apresentação de 

suas obrigações contratuais e que isto poderá ser entendido pelo Poder Concedente como 

passível de aplicação de sansões previstas no Contrato, mas que, não obstante, em nenhum 

momento deixou de enviar os esforços necessários para que as exigências de instalações de 

garagem fossem cumpridas, inclusive trazendo o assunto à tona em diversas oportunidades em 

reuniões operacionais e da Comissão Mista de Transporte. 

Conclui seu documento explicando que, na verdade, houve um “excesso de zelo da 

signatária da presente na busca do terreno/imóvel que melhor atendesse as exigências acima 

descritas”, e que, infelizmente, fatores externos e independentes acabaram por interferir no 

atendimento da data contratualmente determinada.  

Pelas razões aqui citadas, a Concessionária, portanto, solicita que: 

 “seja deferido a prorrogação do prazo de entrega da garagem por mais 12 

(doze) meses, a contar de 18 de abril de 2018; 

 seja a previsão inserida no fluxo de caixa de investimentos em garagem 

relocado para o ano de 2019, devendo os reflexos financeiros de tal 

solicitação considerados na planilha tarifária de dezembro de 2018; 

 seja desconsiderada a penalidade contratual pelo descumprimento das datas 

aprazadas inicialmente para a instalação de garagens nos termos do 

Contrato de Concessão em decorrência da ausência de má-fé e das 

dificuldades havidas na localização de terreno/imóvel que melhor atendesse 

a operação do sistema de transportes público de passageiros em Blumenau, 

conforme demonstrado acima.” 
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3. DA RESPOSTA DO SETERB 

 

O SETERB, por meio do OFÍCIO/PRESIDÊNCIA/SETERB nº 398/2018 datado de 02 

de maio de 2018, em resposta ao pedido da BluMob, exposto acima, emitiu seu despacho que 

defere as solicitações feitas pela Concessionária. 

Neste documento, a Autarquia aponta que o requerimento da Concessionária foi 

submetido à sua Diretoria Jurídica, que manifestou-se em favor da concessão do prazo para a 

entrega da(s) garagem(ns), com a devida compensação do investimento postergado, previsto no 

fluxo de caixa, e mediante a apreciação e/ou referendo desta Agência de Regulação. 

Portanto, em seu deferimento, o SETERB estabelece: 

- que compete à concessionária BLUMOB apresentar ao SETERB o cronograma 

detalhado das obras de instalação da(s) garagem(ns) no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento do ofício; 

- que o prazo para conclusão das obras da garagem seja prorrogado por 180 (cento e 

oitenta) dias, correspondentes ao prazo inicialmente concedido pelo contrato de concessão para 

adoção da providência, contados do encerramento do prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do cronograma de obras; 

- que o não cumprimento do prazo de instalação das garagens deve ensejar, salvo melhor 

juízo, a instauração pelo Poder Concedente de procedimento próprio para apuração de 

responsabilidade e eventual aplicação de sanção contratual à Concessionária, nos termos e na 

forma preconizados pela Cláusula 42ª do Contrato de Concessão nº 042/2017; 

- que fique registrado o entendimento da Autarquia de que a não realização do 

investimento em garagem(ns) prometido pela concessionária deve ser objeto da correspondente 

compensação tarifária, esta, seguindo-se a metodologia indicada pela Agência de Regulação, 

com o propósito de evitar-se prejuízos aos usuários. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 

 

Considerando-se o exposto, a AGIR, em exercício de suas competências enquanto 

Agência de Regulação, avalia o impacto desta alteração com vistas ao equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato. 

Os efeitos proporcionados pela alteração, considerando-se apenas os aspectos 

regulatórios, foram analisados por meio do movimento dos investimentos previstos para este 

fim, inicialmente especificados para o primeiro ano da Concessão, porém, prorrogados para o 

segundo ano do Contrato. Ou seja, o cumprimento do Anexo I.4 – Especificação Mínima para 

as Instalações de Garage, previsto inicialmente para o Ano 01 da Concessão, em decorrência 

da não execução do mesmo dentro prazo inicialmente estabelecido e, posteriormente, a dilação 

deste prazo por 180 (cento e oitenta) dias, através do OFÍCIO GAB. PRES. Nº 945/17 e, para 

além disso, mais 180 (cento e oitenta) dias, através do OFÍCIO/PRESIDÊNCIA/SETERB N. 

398/2018, foi, portanto, projetado para execução no Ano 02, ocasionando assim um movimento 

dos investimentos, como demonstra-se no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Alteração nos investimentos previstos no Ano 1 da Concessão para o ano 2. 

 
Fonte: AGIR (2018). 

 

 

O deslocamento dos investimentos para aquisição do terreno e construção da garagem 

para o segundo ano do Contrato ocasiona uma redução de R$ 0,01 na tarifa referente à proposta 

inicial da Concessionária para o início das operações, conforme Quadro 2. A diferença 
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apresentada se dá, pois, ao deslocar o investimento para o segundo ano, o Valor Presente 

Líquido (VPL) do Contrato se altera, reduzindo a necessidade de capital no primeiro ano. 

Destaca-se que esta alteração deverá ser considerada de forma aleatória ao calcular-se 

as compensações financeiras referente aos meses de concessão já decorridos. Isso se dará em 

virtude do fato que esta ação regulatória reflete em 100% do Contrato de Concessão, ou seja, 

não há necessidade da Concessionária de ser compensada. 

 

Quadro 2: Efeitos sobre a tarifa referente a alteração nos investimentos previstos para o 

ano 1.  

 
Fonte: AGIR. (2018). 

 

Desta forma, a alteração dos investimentos, do primeiro para o segundo ano de 

Concessão, causa uma redução efetiva de R$ 0,01 na tarifa original. Referente a esta diferença, 

sugere-se que a mesma seja reduzida integralmente da tarifa vigente e que o saldo de - R$ 

246.428,22, referente ao resultado da multiplicação da quantidade de passageiros equivalente 

projetados para o primeiro ano da Concessão pela diferença da tarifa (R$ 0,01), seja 

compensado positivamente ao sistema de transporte público e coletivo de Blumenau. 

Conforme indicado pela própria Concessionária, caso haja aplicações de penalidades 

referentes às alterações dos investimentos previstos para o primeiro ano de Concessão, pelo 

Poder Concedente ou SETERB, sugere-se que a penalidade seja convertida em medida 

compensatória e que esta possa retornar, de maneira positiva, a todos os usuários do sistema. 

Resumo da tarifa por centro de custo Edital Comissão Diferença

Motorista 0,92 0,92 0,00

Subsídios tarifários e gratuidades 0,47 0,47 0,00

Investimentos 0,47 0,47 -0,01

Manutenção e Seguro 0,52 0,52 0,00

Combustível 0,54 0,54 0,00

Cobrador 0,60 0,60 0,00

Impostos 0,13 0,12 0,00

Gastos Administrativos 0,24 0,24 0,00

TOTAL 3,90 3,89 -0,01
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Conforme indicado acima, caso haja aplicações de penalidades referente as alterações 

dos investimentos previstos no primeiro ano de Concessão, pelo Poder Concedente ou 

SETERB, sugere esta Comissão que a penalidade seja convertida em medida compensatória e 

que esta possa retornar, de maneira positiva, a todos os usuários do sistema. 

 

Este é nosso relatório.  

 

Blumenau (SC), em 20 de abril de 2018. 

 

 

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 

 

 


