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AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2020
Publicação Nº 2519900

A U T O R I Z A Ç Ã O
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de leiloeiro público oficial com a finalidade de promover a alienação dos bens móveis passíveis de leilão e de outros 
bens que venham a ser identificados como inservíveis a AGIR.

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Artigo 25, caput, da Lei nº. 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita, 
objetivando o serviço acima evidenciado, em favor do seguinte profissional:

· JULIO RAMOS LUZ (34.414.538/0001-64)
Valor Total Julgado: o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de arrematação de cada bem imóvel arrematado, a ser pago 
pelo arrematante do leilão.
Descrição do item Fornecedor
Contratação de leiloeiro público oficial com a finalidade de promover a 
alienação dos bens móveis passíveis de leilão e de outros bens que venham 
a ser identificados como inservíveis a AGIR.

JULIO RAMOS LUZ

Ordeno que se proceda a realização do respectivo contrato e/ou empenho e a publicação do objeto mencionado, como condição de sua 
eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau (SC), em 09 de junho de 2020.

HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR

DESPACHO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020
Publicação Nº 2519957

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.
OBJETO: Medidas de contingências para preservação do equilíbrio-econômico financeiro do Contrato de Concessão de transporte público 
coletivo do município de Blumenau nº 042/2017.
SOLICITANTE: Município de Blumenau e BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob e Município de Blumenau/SC – Secretaria de Trânsito e Transportes - SETERB

DESPACHO:
I – Veio-me este Parecer Administrativo nº 097/2020, junto com o Parecer Jurídico nº 261/2020, ambos oriundos dos autos do Procedimento 
Administrativo nº 128/2020, que restou aberto em razão dos pedidos formalizados pela Concessionária BluMob em razão da determinação 
da paralização da pandemia do COVID-19, para a minha manifestação;
II – Ambos pareceres, em suas conclusões, entendem que os pedidos apresentados pela Concessionária BluMob têm amparo legal e que é 
necessário e urgente, observadas as cautelas daí decorrentes, pontuar as argumentações e ponderações que devem envolver, neste primei-
ro momento, Concedente e Concessionária.
III – Como já é voz corrente em todo o meio regulatório, diante das atuais situações geradas por força da pandemia, contratos de longa 
duração, como no caso das concessões, dentre outros, devem ser discutidos com um olhar acima da letra fria da lei, ou das cláusulas con-
tratuais, sem contundo, sob essas óticas, desvirtuar ou alterar o objeto dos mesmos.
IV – Como se está diante de excepcionalidades, também é possível, pertinente e até legal, promover alterações/mudanças que tenham 
como finalidade, a continuidade da prestação dos serviços, dado o seu interesse público.
V – Por outro lado, também é dever tratar de encontrar o mais justo equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem, por outro lado, levar 
os valores à um patamar que possa fugir a capacidade econômica dos usuários, e assim inviabilizar o direito que é uma tarifa justa e dentro 
do conceito de “modicidade tarifária”.
VI – Por todas essas razões, incialmente reconheço como válidos os dois pareceres firmados pela equipe técnica da Agência Reguladora, no 
âmbito de suas competências, e os RATIFICO e ACATO, smj. e que, com a vinda de outros documentos e informações, possam dar espaço 
para outras interpretações e conclusões.

Postas essas ponderações, determino:
a) Ficam as partes, Concedente e Concessionária, intimadas para que continuem as tratativas para a solução destas demandas, de forma 
amigável como o vem sendo até a presenta data, prevalecendo sempre e não medindo esforços, de levar todos os trabalhos através do 
diálogo construtivo e conciliatório;
b) Fica o Gerente de Transportes da AGIR, inicialmente designado como o articulador desta conciliação, cabendo ao mesmo, sempre de 
comum acordo, instituir um calendário para as atividades e um Grupo de Trabalho para a execução do mesmo;
c) Todas as ações que forem tomadas, em sendo cabível e necessário, serão levadas para as instâncias deliberavas obrigatórias, no estrito 
dever de obediência das normas legais e da necessária participação popular, através dos meios próprios aplicáveis, quando assim o for 
exigido;
d) Cumpra-se o determinado, na maior brevidade possível e necessária, ficando a AGIR e sua equipe administrativa, disponível para auxiliar 
no bem-fazer dos trabalhos;
e) Fica aberto o prazo de 15 (quinze dias), para eventual manifestação em relação aos dois pareceres, que deverão ser também encaminhados, 
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junto com este parecer;
f) Os trabalhos determinados para a Gerência de Transportes da AGIR, devem iniciar de imediato, independentemente das manifestações 
sobre os pareceres.
g) Publique-se.

Blumenau, 08 de junho de 2020.

HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral em Home Office
(Original Assinado)

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2020
Publicação Nº 2519903

EXTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 050/2020
OBJETO: Contratação de leiloeiro público oficial com a finalidade de promover a alienação dos bens móveis passíveis de leilão e de outros 
bens que venham a ser identificados como inservíveis a AGIR.
CONTRATADO: JULIO RAMOS LUZ (34.414.538/0001-64)
VALOR TOTAL DO CONTRATO: O valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de arrematação de cada bem imóvel arrematado, 
a ser pago pelo arrematante do leilão.
DATA VIGÊNCIA: 09/06/2020
DATA VENCIMENTO: 31/12/2020
BASE LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei nº. 8.666/93.

Blumenau (SC), em 09 de junho de 2020.

HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR.

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2020
Publicação Nº 2519902

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2020

OBJETO: Contratação de leiloeiro público oficial com a finalidade de promover a alienação dos bens móveis passíveis de leilão e de outros 
bens que venham a ser identificados como inservíveis a AGIR.

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Artigo 25, caput, da Lei nº. 8.666/93, RATIFICO os atos do procedimento em favor 
da empresa JULIO RAMOS LUZ (34.414.538/0001-64), para contratação de leiloeiro público oficial com a finalidade de promover a alienação 
dos bens móveis passíveis de leilão e de outros bens que venham a ser identificados como inservíveis a AGIR, no valor correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor de arrematação de cada bem imóvel arrematado, a ser pago pelo arrematante do leilão. E, ordeno que se 
proceda a realização do respectivo contrato, bem como a publicação do objeto supramencionado, para sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Blumenau (SC), em 09 de junho de 2020.

HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR.


