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Parecer Administrativo nº 081/2019  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019. 

OBJETO: Reajuste tarifário dos serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros do 

município de Apiúna/SC. 

SOLICITANTE: Alvostur Transportes. 

INTERESSADOS: Alvostur Transportes e Município de Apiúna/SC. 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale Do Itajaí (AGIR) é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição da 

República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005 e Decreto 6.017 

de 17 de janeiro de 2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 15 (quinze) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, 

conforme demonstra-se na Figura 1. 

O município de Apiúna, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, 

aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 108, de 12 de 

março de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 131, de 28 de junho de 2013, e ao Novo 

Protocolo de Intenções através da Lei Complementar nº 167, de 11 de novembro de 2017. 
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Figura 1 – Área de Abrangência da AGIR. 

 
Fonte: AGIR (2019). 

 

Desta forma, são objetos de regulação por parte da AGIR os serviços públicos de 

transporte coletivo de passageiros municipal, nos termos da Lei Federal nº 12.587/2012, e de 

saneamento básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007, compreendidos como os serviços 

públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

Considera-se a ratificação das atribuições de regulação dos serviços públicos de 

transporte à Agencia Reguladora a partir da ratificação do Novo Protocolo de Intenções pelo 8º 

(oitavo) ente consorciado, com a promulgação da Lei Complementar n° 136, de 13 de abril de 

2017, pelo município de Doutor Pedrinho. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também do transporte coletivo. Além disso, é papel da Agência 

Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 

aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos etc.  
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2. DO MUNICÍPIO 

 

O município de Apiúna localiza-se no estado de Santa Catarina, na região do Médio 

Vale do Itajaí, e faz divisa com os municípios de Ascurra, Ibirama, Indaial, Lontras e Presidente 

Nereu. A seguir, no Quadro 1, apresentam-se alguns dados quantitativos do município. 

 

Quadro 1: Dados do município de Apiúna. 

Área Territorial Total: 493,34 km² (IBGE - 2017) 

 

População: 9.600 hab. (IBGE - 2010) 

População Urbana: 4.288 hab. 

População Rural: 5.312 hab. 

População estimada em 2018: 10.636 hab. (IBGE - 2018) 

 

PIB a preços correntes: 386.749,04 mil reais (IBGE - 2016) 

PIB per capita: 37.073,34 reais 

IDH: 0,708 (PNUD - 2010) 

Fonte: IBGE Cidades – (2019). 

 

3. DA CONCESSIONÁRIA 

 

A empresa Alvostur Transportes, CPNJ 81.351.553/0001-90, vencedora da 

Concorrência nº 35/2008, cujo Edital de Licitação foi lançado dia 21 de fevereiro de 2008, pelo 

Município de Apiúna, é detentora do Contrato nº 43/2008, que tem como objeto a “Outorga de 

concessão para operação do Serviço Público de transporte coletivo de Passageiros, inclusive 

escolar, na modalidade de serviço convencional, envolvendo a operação, conservação, 

limpeza, manutenção e reposição dos veículos e equipamentos necessários, nas linhas 

especificadas no edital de licitação – concorrência nº 000035/2008 (cujo aviso resumido foi 

devidamente publicado nos termos da Lei nº 8.666/93), e demais obrigações constantes do 

Edital, seus anexos, e deste contrato1”. O prazo de vigência do Contrato de Concessão era de 

                                                 
1 Edital de Licitação Nº 35/2008 – Prefeitura Municipal de Apiúna. 
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10 (dez) anos, com término em 20 de maio de 2018, prorrogados por mais 10 (dez) anos por 

meio do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Nº 043/2008, Edital de Licitação 

Concorrência 35-2008, de 20 de maio de 2018, conforme previsto na cláusula quinta do 

Contrato. 

 

4. DO PLEITO 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, a Agência Intermunicipal de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí 

(AGIR) recebeu do Município de Apiúna, via correio eletrônico, cópia do pedido de reajuste 

para o serviço público de transporte coletivo de passageiros, requerido pela Concessionária, no 

qual a empresa solicita reajuste tarifário de 9,59% (nove vírgula cinquenta e nove por cento). 

Anexo ao pedido e fundamentando sua solicitação de reajuste, a empresa enviou também versão 

atualizada da planilha de custo de passageiros prevista no Contrato, exposta abaixo, no Quadro 

2: 

Quadro 2 – Planilha de custos pleito da Concessionária – 2019. 

Item Descrição 2018 2019 

1 Passageiros transportados 13468 13030 

1.1 Normais 3081 2942 

1.2 Estudantes 10387 10088 

        

2 Quilometragem Percorrida 9.480 9.480 

        

3 Frota 4 4 

3.1. Efetivos 3 3 

3.2. Reserva 1 1 

        

4 Consumo Combustível R$ 10.460,69 R$ 11.768,28 

4.1 Km/litro 2,9 2,9 

4.2. Preço combustível R$ 3,20 R$ 3,60 

        

5. Óleo do motor R$ 245,70 R$ 255,06 

5.1. Baldes de 20l 1,17 1,17 

5.2. Preço do balde R$ 210,00 R$ 218,00 

        

6. Óleo de caixa R$ 56,00 R$ 58,00 

6.1. Baldes de 20l 0,2 0,2 

6.2. Preço do balde R$ 280,00 R$ 290,00 
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Item Descrição 2018 2019 

7. Óleo de diferencial R$ 56,00 R$ 62,00 

7.1. Baldes de 20l 0,2 0,2 

7.2. Preço do balde R$ 280,00 R$ 310,00 

        

8. Lubrificação R$ 325,00 R$ 390,00 

8.1. Nº Lubrificações 13 13 

8.2. Preço da Lubrificação R$ 25,00 R$ 30,00 

        

9. Peças, acessórios e motor¹ R$ 2.833,90 R$ 3.078,75 

        

10. Gasto mensal com pneus R$ 2.388,96 R$ 2.639,23 

10.1 Frota efetivos 3 3 

10.2. Pneus por ônibus 6 6 

10.3. Vida útil do pneu 50.000,00 50.000,00 

10.4. Preço do pneu R$ 2.100,00 R$ 2.320,00 

10.5. Quilometragem mensal 9.480,00 9.480,00 

10.6. Quantidade de pneus da frota 18 18 

        

11. Depreciação R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 

11.1. Valor estimado da frota R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 

11.2. Alíquota 0,65% 0,65% 

        

  Subtotal R$ 18.316,25 R$ 20.201,32 

        

12. Licenciamento e seguro obrigatório R$ 733,07 R$ 733,07 

12.1. Licenciamento R$ 114,40 R$ 114,40 

12.2. Seguro Obrigatório R$ 164,82 R$ 164,82 

12.3. Seguro Deter (Passageiros) R$ 1.920,00 R$ 1.920,00 

12.4. Número de veículos 4 4 

        

13 IPVA R$ 300,00 R$ 300,00 

13.1 IPVA Anual R$ 900,00 R$ 900,00 

13.2 Número de veículos 4 4 

        

14. Despesa com pessoal R$ 30.199,85 R$ 31.229,28 

14.1 Motoristas (05) R$ 12.211,68 R$ 12.546,70 

14.2 Cobrador (01) R$ 1.390,50 R$ 1.373,34 

14.3 Pessoal de Manutenção e limpeza (02) R$ 4.200,00 R$ 4.410,00 

14.4 Pessoal Administrativo (01) R$ 3.243,00 R$ 3.405,15 

14.5 Provisão 13º Salário R$ 1.753,77 R$ 1.811,27 

14.6 Provisão Férias R$ 2.338,29 R$ 2.414,96 

14.7 FGTS R$ 1.683,61 R$ 1.738,82 

14.8 Vale Refeição R$ 3.195,00 R$ 3.335,85 

14.9 Horas Extras R$ 184,00 R$ 193,20 

        

15. Estimativa de custo mensal R$ 49.970,46 R$ 53.101,83 

  ISS (3%) -   

  PIS (0,65%)   

  Finsocial (2%)   

  Imposto SIMPLES R$ 6.196,34 R$ 6.584,63 



 
 

6 
 

Item Descrição 2018 2019 

  Remuneração Capital (R$ 450 mil) R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 

  Ponto de Ônibus   

  Gratuidades (1%) R$ 499,70 R$ 531,02 

  Taxa de Regulação R$ 421,28 R$ 638,16 

Custo estimado por passageiro/Alíquota R$ 4,37 R$ 4,79 

Fonte: Alvostur (2019). 

5. DA ANÁLISE 

 

Analisa-se o pleito de reajuste realizado pela Concessionária, bem como a 

documentação encaminhada pelo mesmo. Avalia-se ainda os preços dos insumos registrados 

pelo Concedente em sua Ata de Registro de Preços e, por fim, faz-se uma análise dos principais 

insumos contidos na planilha de custos definida no Anexo II do Contrato de Concessão nº 

43/2008. 

5.1. Análise do Pleito de Reajuste Tarifário 

Com base no pleito de reajuste, no dia 13 de maio de 2019 foi enviado à Concessionária, 

por meio do Ofício nº 333/2019 – Administrativo/AGIR, solicitação de comprovações, por 

meio de Notas Fiscais (NFs), dos preços informados para os principais insumos da planilha de 

custos por passageiro, a fim de verificar a variação de preço ocorrida nos últimos 12 meses. 

Em resposta ao Ofício nº 333/2019, a Concessionária encaminhou, via e-mail, as 

comprovações solicitadas e a planilha de cálculo de reajuste, contida no pleito oficial 

encaminhado ao município de Apiúna, com uma alteração no item 1.1 Passageiros normais 

transportados, com um incremento de 308 passageiros, conforme Quadro 3. A diferença pode 

ser verificada ao comparar o item 1.1 contido no Quadro 2 com o mesmo item no Quadro 3. 

Essa diferença foi justificada pela Concessionária, que esclareceu que a elevação na média 

anual de passageiros normais transportados deu-se em virtude da apuração final da quantidade 

de passageiros normais transportados no mês de abril de 2019. 

A partir da alteração realizada no item 1.1 da estrutura de custos, o pleito de reajuste 

tarifário reduziu de 9,59% (nove vírgula cinquenta e nove por cento), anteriormente solicitado, 

para 7,06% (sete vírgula zero seis por cento). Essa redução ocorre especificamente em 

decorrência da estimativa de custo mensal em função da quantidade de passageiros 

transportados.  
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Quadro 3 – Planilha de custos pleito da Concessionária (atualizado) – 2019 

Item Descrição 2018 2019 

1 Passageiros transportados 13468 13338 

1.1 Normais 3081 3250 

1.2 Estudantes 10387 10088 

        

2 Quilometragem Percorrida 9.480 9.480 

        

3 Frota 4 4 

3.1. Efetivos 3 3 

3.2. Reserva 1 1 

        

4 Consumo Combustível R$ 10.460,69 R$ 11.768,28 

4.1 Km/litro 2,9 2,9 

4.2. Preço combustível R$ 3,20 R$ 3,60 

        

5. Óleo do motor R$ 245,70 R$ 255,06 

5.1. Baldes de 20l 1,17 1,17 

5.2. Preço do balde R$ 210,00 R$ 218,00 

        

6. Óleo de caixa R$ 56,00 R$ 58,00 

6.1. Baldes de 20l 0,2 0,2 

6.2. Preço do balde R$ 280,00 R$ 290,00 

        

7. Óleo de diferencial R$ 56,00 R$ 62,00 

7.1. Baldes de 20l 0,2 0,2 

7.2. Preço do balde R$ 280,00 R$ 310,00 

        

8. Lubrificação R$ 325,00 R$ 390,00 

8.1. Nº Lubrificações 13 13 

8.2. Preço da Lubrificação R$ 25,00 R$ 30,00 

        

9. Peças, acessórios e motor R$ 2.833,90 R$ 3.078,75 

        

10. Gasto mensal com pneus R$ 2.388,96 R$ 2.639,23 

10.1 Frota efetivos 3 3 

10.2. Pneus por ônibus 6 6 

10.3. Vida útil do pneu 50.000,00 50.000,00 

10.4. Preço do pneu R$ 2.100,00 R$ 2.320,00 

10.5. Quilometragem mensal 9.480,00 9.480,00 

10.6. Quantidade de pneus da frota 18 18 

        

11. Depreciação R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 

11.1. Valor estimado da frota R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 

11.2. Alíquota 0,65% 0,65% 

        

  Subtotal R$ 18.316,25 R$ 20.201,32 

        

12. Licenciamento e seguro obrigatório R$ 733,07 R$ 733,07 

12.1. Licenciamento R$ 114,40 R$ 114,40 
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Item Descrição 2018 2019 

12.2. Seguro Obrigatório R$ 164,82 R$ 164,82 

12.3. Seguro Deter (Passageiros) R$ 1.920,00 R$ 1.920,00 

12.4. Número de veículos 4 4 

        

13 IPVA R$ 300,00 R$ 300,00 

13.1 IPVA Anual R$ 900,00 R$ 900,00 

13.2 Número de veículos 4 4 

        

14. Despesa com pessoal  R$ 30.199,85 R$ 31.229,28 

14.1 Motoristas (05) R$ 12.211,68 R$ 12.546,70 

14.2 Cobrador (01) R$ 1.390,50 R$ 1.373,34 

14.3 Pessoal de Manutenção e limpeza (02) R$ 4.200,00 R$ 4.410,00 

14.4 Pessoal Administrativo (01) R$ 3.243,00 R$ 3.405,15 

14.5 Provisão 13º Salário R$ 1.753,77 R$ 1.811,27 

14.6 Provisão Férias R$ 2.338,29 R$ 2.414,96 

14.7 FGTS R$ 1.683,61 R$ 1.738,82 

14.8 Vale Refeição R$ 3.195,00 R$ 3.335,85 

14.9 Horas Extras R$ 184,00 R$ 193,20 

        

15. Estimativa de custo mensal R$ 49.970,46 R$ 53.101,83 

  ISS (3%) -    

  PIS (0,65%)   

  Finsocial (2%)   

  Imposto SIMPLES  R$ 6.196,34 R$ 6.584,63 

  Remuneração Capital (R$ 450 mil) R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 

  Ponto de Ônibus   

  Gratuidades (1%) R$ 499,70 R$ 531,02 

  Taxa de Regulação R$ 421,28 R$ 638,16 

  Custo estimado por passageiro/Alíquota R$ 4,37 R$ 4,68 

Fonte: Alvostur (2019). 

5.2. Documentação Encaminhada pela Concessionária 

A Concessionária encaminhou à AGIR, em atendimento ao Ofício nº 333/2019 – 

Administrativo/AGIR, os comprovantes de aquisição dos insumos utilizados para a prestação 

do serviço de transporte público coletivo do município de Apiúna. Faz parte da documentação 

encaminhada, as NFs que comprovam a aquisição de óleo de motor, óleo de caixa, óleo de 

diferencial, combustível Diesel S500 e gastos com pneus. Além disso, foi enviado o histórico 

de passageiros transportados nos últimos 12 meses, demonstrando a variação ocorrida por mês, 

o total de passageiros transportados e a média em 12 meses. Verificou-se que foram 

transportados 160.056 (cento e sessenta mil e cinquenta e seis) passageiros nos meses 

compreendidos entre maio de 2018 a abril de 2019. Em média (mensal), foram 10.088 (dez mil 
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e oitenta e oito) passageiros estudantes e 3.250 (três mil, duzentos e cinquenta) passageiros 

normais, como pode ser observado no Quadro 4, abaixo. 

Quadro 4 – Evolução de passageiros transportados em 12 meses – Alvostur. 

Fonte: Alvostur (2019). 

Com base na documentação encaminhada pela Concessionária, a AGIR elaborou um 

resumo contendo as principais informações de cada insumo adquirido (Ofício nº 333/2019), que 

pode ser observado no Quadro 5. Neste quadro consta a NF de referência, a data de aquisição, 

o código, a descrição, a quantidade e o valor unitário de cada produto.  

Quadro 5 – Resumo das Notas Fiscais de aquisição dos insumos pela Concessionária. 

 
Fonte: AGIR (2019). 

5.3. Documentação Encaminhada pelo Concedente 

A AGIR, em contrapartida, solicitou ao poder concedente que apresentasse a Ata de 

Registro de Preço contendo os insumos utilizados pelo município de Apiúna para fins de 

comparação com os preços registrados pela Concessionária de serviço. Nessa ata, consta o 

registro de preço de diversos insumos utilizados pela administração pública, dessa forma, foram 

selecionados apenas os insumos relacionados à prestação do serviço de transporte público 

ÙLTIMOS 12 MESES mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 TOTAL MÉDIA 12 MESES

PASSES ESCOLARES 13.700 11.940 9.940 10.340 12.450 10.167 12.702 7.600 0 9.555 10.750 11.917 121.061 10.088

PASSAGEIROS mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 TOTAL MÉDIA LOCALID

SÃO JORGE 1 1 16 8 19 11 13 5 2 13 4 14 107 8,92

ANTA GORDA 3 0 29 4 10 5 10 1 0 2 7 1 72 6,00

SANTO ANTÔNIO 562 414 421 507 417 488 448 337 313 405 473 506 5.291 440,92

SUBIDA 1301 1215 1227 1245 1234 1296 1243 438 698 1280 1406 1476 14.059 1171,58

SÃO PEDRO 746 638 653 806 708 790 674 493 400 634 743 743 8.028 669,00

Rio Novo 126 118 85 95 103 101 124 67 117 129 134 124 1.323 110,25

SALÃO 295 281 286 324 268 346 272 181 207 319 268 217 3.264 272,00

NEISSE CENTRAL 247 206 186 258 161 227 211 142 89 170 233 84 2.214 184,50

VARGEM GRANDE 384 309 419 451 389 416 410 251 262 426 393 527 4.637 386,42

TOTAL POR MÊS 3.665 3.182 3.322 3.698 3.309 3.680 3.405 1.915 2.088 3.378 3.661 3.692 38.995 3250

RELAÇÃO DE PASSAGEIROS TRANSPORTE COLETIVO UTIMOS 12 MESES

Nº NF Data NF Código Descrição do Produto Quantidade Valor Unitário

391127 24/01/2018 111551 Mobilube HDA 85W90 - BB 20L 3 R$ 252,40

391127 24/01/2018 110984 Mobilube GXA 80W - BB 20L 3 R$ 232,32

391127 24/01/2018 119035 Mobil Delvac Power 15w40 BB 20L 12 R$ 194,93

449437 08/04/2019 119034 Mobil Delvac Power 15w40 Granel 150 R$ 10,65

41016 15/05/2019 13285 Diesel B S-500 Comum 103 R$ 3,66

40105 17/04/2019 13285 Diesel B S-500 Comum 106 R$ 3,61

10375 29/01/2018 219 Pneus 275/80R22,5 FG 85 FG 01 Misto 4 R$ 1.620,00

18055 19/01/2019 1 Reforma 275/80R22,5 VDY 240Dot 1 R$ 545,00

Resumo dos insumos - Alvostur (notas fiscais)
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coletivo da Concessão. O Quadro 6 apresenta a referência de preço do municipio de Apiúna, 

para pneus, óleos lubrificantes e combustível. 

 

Quadro 6 – Resumo da Ata de registro de preços da Prefeitura de Apiúna. 

 
Fonte: AGIR (2019). 

5.4. Análise Agir 

Neste item se analisará as condições contratuais, os preços dos insumos contidos na 

planilha de custos, principalmente aqueles que são passíveis de debates e por fim, uma análise 

da planilha de custos com base nas definições da Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR. 

5.4.1. Análise contratual 

Em posse destas informações, parte-se para a análise do reajuste em questão. Nesta 

etapa, é importante destacar o item 7 do Edital de Licitação – Concorrência Nº 35/2008, 

Contrato de Concessão Nº 43/2008, que discorre sobre a política tarifária:  

 

7. PLANILHA DE CUSTOS (anexo 2): 

[...] 

7.2.2. Para apuração dos valores componentes da planilha de custos o PODER 

CONCEDENTE considerará os que obtiverem o menor preço em sua cotação. O 

PODER CONCEDENTE poderá considerar como preço de insumos os preços 

praticados pela indústria ou distribuidora de cada insumo, colocados à disposição 

na cidade de Apiúna. (grifo nosso) 

7.2.3. A CONCESSIONÁRIA será remunerada pela arrecadação integral da tarifa 

que deverá efetuar diretamente do usuário que se utiliza do sistema de transporte, 

conforme planilha de custo constante no anexo 02, proposta de tarifa única para 

usuários estudantes e valores máximos praticados para usuários normais, conforme 

mencionado no anexo 04. (grifo nosso) 

 

É importante ainda destacar o Anexo 2 do Edital, ao qual o item 7.2 faz referência: 

 

Item Descrição Valor Unitário

29 Pneu Radial 275/80 r22.5 borrachudo, com no mínimo 23,00mm R$ 1.420,00

2 Óleo Diesel s500 R$ 3,30

12
Óleo lubrificante para engrenagens hipoides com nível de desempenho api gl-5 

viscosidade grau sae 80 - b 20l
R$ 191,00

10
Óleo lubrificante para motores eletronicos de alta potencia, com viscosidade de sae 

15w40 - b 20l
R$ 197,00

11
Óleo lubrificante para engrenagens hipoides com nível de desempenho api gl-5 e 

viscosidade grau sae 90 - b 20l
R$ 191,00
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ANEXO – II 

PLANILHA DE CUSTO DE PASSAGEIROS PARA FINS DE CALCULO DA TARIFA 

DO TRANSPORTE COLETIVO 

[...] 

Obs.: 1) No concernente à quilometragem mensal percorrida é acrescido um 

percentual de 5% correspondente a distância estimada entre a garagem e o ponto 

inicial (Quilometragem Morta). 

2) Os valores utilizados para confecção da presente planilha levaram em 

consideração os preços de mercado praticados em nossa região e os demais valores 

das compras, aquisições e registros nos cadastros da municipalidade. 

3) A alteração do equilíbrio econômico financeiro será verificada, dentre outros 

fatores, quando houver alteração no custo estimado por passageiro, de acordo com 

os critérios desta planilha. 

4) O custo estimado por passageiro é acrescido de um percentual de 3% 

correspondente ao Imposto Sobre Serviços – ISS. 

5) No cálculo do número de passageiros por veículo considerou-se um mês de 16 dias, 

tendo em vista que o transporte será efetivado de acordo com a planilha do anexo 4, 

prioritariamente nos dias letivos, podendo haver, de acordo com critério 

discricionário da Administração e havendo demanda, alteração na frequência dos 

variados trajetos, razão pela qual fora diluído no ano o período de recesso escolar, 

férias entre outros. 

6) No concernente a quilometragem mensal, considerando que os horários dos ônibus 

serão fixados de acordo com a necessidade da demanda, sendo que o coletivo irá 

atuar, prioritariamente durante os dias letivos, considerou-se o mês da mesma forma 

como calculado no item acima, ou seja, 16 dias. 

7) Considerou-se, para estimativa de durabilidade dos pneus, para fins de 

averiguação do custo de rodagem, dados estatísticos empreendidos por outras 

municipalidades, como por exemplo o município de Aracaju/SE, e os gastos médios 

dos veículos da municipalidade, estimando-se a durabilidade de um pneu igual a 

aproximadamente 50.000Km. 

8) No concernente aos gastos com óleo de motor, caixa, diferencial e lubrificação, 

considerou-se a necessidade de manutenção de acordo com as condições de 

conservação e trafegabilidade de nossas estradas no transcorrer de 2005. 

9) Quanto aos gastos com pessoal, levou-se em consideração os valores estatuídos 

pelo respectivo sindicato da categoria (R$950,00), considerando-se ainda a 

desnecessidade de contratação de “cobrador”, adicionando-se R$50,00, acrescendo-

se ao 13º durante 12 meses, estimando-se um salário mensal bruto líquido na ordem 

de com todos os encargos, impostos e outros, acrescendo-se ao valor 9% a título de 

contribuição previdenciária, para 7 motoristas, utilizando-se o mesmo valor para o 

cálculo de despesas administrativas com um funcionário para atender no escritório 

conforme requisição do edital de licitação e estimando-se mais um funcionário para 

manutenção dos veículos. 

10) Todas as demais despesas, considerar-se-ão aquilatadas pela empresa licitante, 

com base em sua análise estatística no concernente aos valores fixos, já estipulados, 

para usuários normais, e na proposta apresentada pela licitante, para a tarifa única 

dos usuários estudantes. (grifo nosso) 

11) Outros valores deverão ser considerados no risco do empreendimento 

empresarial. 

 

5.4.2. Análise dos preços dos insumos 

Como destacado no item 5.4.1 – Análise contratual, que cita o Anexo II do Contrato de 

Concessão nº 43/2008, em destaque, o segundo item das observações “2) Os valores utilizados 

para confecção da presente planilha levaram em consideração os preços de mercado 
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praticados em nossa região e os demais valores das compras, aquisições e registros nos 

cadastros da municipalidade.”, ou seja, os preços dos insumos informados e comprovados pela 

Concessionária de serviço serão comparados, conforme definido no Contrato de Concessão, 

com os preços da municipalidade. Tomando-se por base as definições do Anexo II do Contrato 

de Concessão nº 43/2008, assim como os valores estabelecidos no 1º Termo Aditivo ao Contrato 

de Concessão, de 2018, a AGIR, no exercício de suas atribuições e com vistas à modicidade 

tarifária e ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão, analisa o preço dos insumos 

informados pela Concessionária, sendo estes, o preço do diesel, do óleo do motor, óleo de 

diferencial, óleo de caixa, pneus, e ainda os salários. Por fim, faz-se uma análise da planilha de 

custos de passageiros. 

5.4.2.1. Diesel S500 

O preço do Diesel apresentado pela Concessionária de serviço, com base nas NFs 

apresentadas referente à aquisição deste insumo no mês de abril e maio de 2019, 

respectivamente R$3,609 e R$3,659 por litro. Em contraponto ao preço praticado pela 

Concessionária, foi avaliado a última Ata de Registro de Preços realizada pelo município de 

Apiúna (conforme destacado no item 5.3 deste parecer) onde o preço do Diesel S500 registrado 

foi de R$3,30 por litro. Uma diferença de aproximadamente R$ 0,30. 

Ainda, a fim de verificar o preço do Diesel S500 registrado pela pesquisa da Agência 

Nacional de Petróleo e Gás (ANP), buscou-se o preço deste combustível nas principais cidades 

próximas à Apiúna, sendo elas Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul e Joinville, uma vez que 

não há registro de preço na ANP para o município de Apiúna. Assim, foram verificados os 

preços médios do Diesel S500 entre meses de março a maio de 2019 para o consumidor e 

distribuidor, conforme a Figura 2. 

Figura 2 – Preço médio do Diesel S500 de março a maio de 2019, segundo a ANP. 
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Fonte: AGIR. Adaptado de ANP. 

Assim, verifica-se a alta variação do preço deste insumo nos municípios pesquisados. 

Por conta da atual política de preços dos combustíveis praticadas no Brasil na atualidade, esse 

comportamento volátil do preço diesel e demais combustíveis é natural. Ocorre que, em média, 

no mês de abril de 2019 o maior preço médio registrado para o consumidor foi R$3,569, em 

Jaraguá do Sul, acima do preço registrado pelo Concedente e abaixo do preço registrado pela 

Concessionária. Verificou-se ainda que o preço apresentado pela Concessionária, para o mesmo 

mês, condiz mais com os preços médios ao consumidor, ou seja, nas bombas, e o preço 

registrado pelo Concedente fica entre os preços médios ao consumidor e os preços médios no 

distribuidor.  

De toda forma, considerando a premissa Contratual contida no Anexo II e já citada, 

dever-se-ia aplicar o preço registrado na Ata de Registro de Preços do Concedente, porém, 

considerando a variação do preço deste insumo e com base nos preços regionais registrados 

pela ANP, esta Gerência entende que o preço a ser considerado na planilha de custo deverá ser 

o maior preço registrado no mês de abril 2019 pela ANP, ao consumidor. Ou seja, conforme a 

Figura 2, o maior preço médio verificado no mês de referência foi em Jaraguá do Sul, R$3,569. 

Esse entendimento busca a modicidade tarifária, com base na avaliação da sustentabilidade para 

a prestação deste serviço. Assim, considerando os preços registrados tanto pelo Concedente 

como pela Concessionária e a grande variação entre os dois registros no mesmo mês, optou-se 

pela utilização do preço médio registrado pela ANP no município de Jaraguá do Sul. 

5.4.2.2. Óleo de Motor 

O óleo de motor utilizado nos veículos é o de viscosidade 15w40 e é outro componente 

da estrutura de custo previsto no Anexo II do Contrato de Concessão. Assim como na análise 

anterior, neste item são comparados os preços praticados pela Concessionária e registrados pelo 

Concedente. No item 5.2, no Quadro 5 foi apresentada a relação de preços praticada pela 

Concessionária, onde o preço deste insumo possui dois registros de preço, o primeiro, via NF 

de 24/01/2018 com preço R$194,93 para o balde de 20 litros, e o segundo, também via NF, 

porém de 08/04/2019 (mais recente) com preço R$10,65 por litro, equivalente a R$213,00 para 

20 litros (para efeito de comparação de preço e volume).  

Para o mesmo insumo o Concedente registrou em sua Ata de Registro de Preços, em 

janeiro de 2019, o valor de R$197,00 para o balde de 20 litros (ver item 5.3 Quadro 6). Ou seja, 
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a Concessionária registrou em seu pleito de reajuste o valor de R$218,00 para este insumo, 

acima do valor de R$213,00 (equivalente a 20 litros, multiplicado pelo valor a granel contido 

na NF para este insumo). O valor registrado no pleito de reajuste é maior que o valor de 

referência da NF da Concessionária e maior que o preço registrado pelo Concedente. Dessa 

forma, esta Gerência entende que o preço a ser considerado na planilha de custo deverá ser o 

preço registrado pelo Concedente para este insumo (R$197,00), visto a liberdade econômica 

que a Concessionária tem para barganhar menores preços e ainda em entendimento ao item 2 

das observações constantes no Anexo II do Contrato de Concessão. 

5.4.2.3. Óleo de Caixa 

Da mesma forma, para o insumo óleo de caixa, este item busca analisar e comparar o 

preço praticado pele Prestador e pelo Concedente. Como referência para essa análise, o item 

5.2 e o Quadro 5 e ainda o item 5.3 e o Quadro 6, deste Parecer. No pleito de reajuste tarifário 

a Concessionária registrou o valor de R$290,00 para o balde de 20 litros deste insumo, porém 

a NF apresentada pelo mesmo, com data 24/01/2018 o valor registrado é de R$ 232,32. O 

mesmo insumo, quando registrado na Ata de Registro de Preços do Concedente em janeiro de 

2019, tem valor de R$191,00. 

Esta Gerência entende que o preço a ser considerado na planilha de custo para este 

insumo deve ser o preço registrado pelo Concedente (R$191,00), visto a liberdade econômica 

que a Concessionária tem para barganhar menores preços e ainda em entendimento ao item 2 

das observações constantes no Anexo II do Contrato de Concessão. 

5.4.2.4. Óleo de Diferencial 

Da mesma forma, para o insumo óleo de diferencial, novamente este item busca analisar 

e comparar o preço praticado pelo Prestador e pelo Concedente. Como referência para essa 

análise, o item 5.2 e o Quadro 5 e ainda o item 5.3 e o Quadro 6, deste Parecer. No pleito de 

reajuste tarifário a Concessionária registrou o valor de R$310,00 para o balde de 20 litros deste 

insumo, porém na NF apresentada, com data 24/01/2018 o valor registrado é de R$252,40. Na 

Ata de Registro de Preço do Concedente de janeiro de 2019 não há este insumo registrado, ou 

ao menos um insumo equivalente que possa ser comparado ao preço praticado pela 

Concessionária.  
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Para este insumo esta Gerência entende que o preço a ser considerado na planilha de 

custo deverá ser o preço registrado pela Concessionária para este insumo (R$252,40), em 

entendimento ao item 2 das observações constantes no Anexo II do Contrato de Concessão. 

5.4.2.5. Pneu 

O insumo pneus é outro componente da estrutura de custo deste serviço e tem 

durabilidade prevista para 50.000 quilômetros. No pleito de reajuste a Concessionária informou 

que o preço deste insumo é R$2.320,00, informando que esse valor equivale ao preço de 

aquisição de um pneu novo mais o recapeamento. Segundo as NFs apresentadas pela 

Concessionária o preço do pneu novo foi R$1.620,00 e o preço de recapeamento foi R$545,00. 

No pleito da Concessionária foi considerado os valores registrados nas NFs e mais uma possível 

inflação de preço para atualização destes valores. 

O Concedente, em sua Ata de Registro de Preços, possui este insumo registrado com o 

valor de R$1.420,00, porém com algumas características diferentes no que diz respeito a sua 

descrição. 

Desta forma, esta Gerência entende que o preço a ser considerado na planilha de custos 

para este insumo deverá ser o preço registrado pela Concessionária (R$1.620,00), sem 

considerar o valor de recapeamento dos pneus, uma vez que esta é uma condição Contratual, 

inclusive a durabilidade do insumo, que também é definida no Contrato. Além disso, entramos 

em contato com uma empresa de fornecimento deste insumo que informou que a durabilidade 

média deste modelo varia entre 50.000 e 70.000 quilômetros. Assim, o recapeamento dos pneus 

é uma opção da Concessionária que pode gerar maior utilização deste insumo, o que incorre em 

uma economia de custo para a prestação deste serviço. 

5.4.2.6. Salários 

De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, em sua Cláusula Quarta, 

transcrita a seguir: 

Cláusula Quarta – Correção Salarial: Todos os componentes da categoria 

profissional terão uma correção salarial de 3% (três por cento) sobre os salários de abril de 

2018, concedido a partir de 01 de maio de 2018. 

Parágrafo único: As partes convencional que no mês de maio de 2019 deverá ser 

aplicado sobre os salários dos trabalhadores de abril/2019 e nos pisos salariais previstos 

neste instrumento, para recompor o poder de compra e assim as perdas com a inflação, um 

reajuste não inferior ao equivalente a 100% (cem por cento) do INPC acumulado no período 
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de 01.05.2018 à 30.04.2019, com negociação, em aditivo d, de qualquer acréscimo 

adicional. 

Assim, para fins comparativos, apresenta-se os índices de inflação INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor) e IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) 

para o período correspondente a maio de 2018 a abril de 2019. A apreciação da inflação INPC 

serve para reajustar os salários dos trabalhadores e já se apresenta o IPCA para fins de 

comparação e avaliação de inflação.  

O Quadro 7 apresenta a inflação registrada no período compreendido entre maio de 2018 

e abril de 2019, assim como define o acordo coletivo da categoria, para os índices de inflação 

IPCA e INPC. Nesta ocasião, para reajuste dos salários utiliza-se o índice INPC que está 

acumulado no período em 5,074714%.  

Quadro 7 – Variação INPC e IPCA – maio de 2018 a abril de 2019. 

Correção INPC 

 

Correção IPCA 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2019). 

 

A Concessionária de serviço, em seu pleito de reajuste, considerou um reajuste de 5% 

para atualizar os salários dos funcionários. Esta Gerência entende que estes salários devam ser 

atualizados no inteiro teor da inflação INPC ocorrida no período definido, assim como definido 

na Convenção Coletiva de Trabalho e os valores da planilha de custos devem ser atualizados 

em 5,07%. 

Conforme demonstrado no Quadro 7, a variação para estes índices no período verificado 

foi de 5,07% (cinco vírgula zero sete por cento) para o INPC e 4,94% (quatro vírgula noventa 

e quatro por cento) para o IPCA. 

Por fim, atenta-se também ao reajuste do valor das tarifas do transporte intermunicipal 

de passageiros de Santa Catarina concedido pelo Departamento de Transporte e Terminais 
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(DETER), onde, por meio da Resolução Nº 004/2018, aprovou novos coeficientes tarifários 

para o serviço de transporte rodoviário intermunicipal, resultando em um reajuste médio de 

4,99% (quatro vírgula noventa e nove por cento). 

5.4.2.7. Depreciação 

A frota de veículos no último ano teve como valor estimado R$300.000,00 e a taxa de 

depreciação tem uma alíquota de 0,65% ao mês. A Concessionária informou, para este reajuste, 

o mesmo valor estimado da frota. Ocorre que não foi apresentada nenhum documento que 

comprove melhorias na frota que justificassem recompor o seu valor estimado. 

No entendimento desta Gerência, para definição do valor estimado da frota para esse 

ano considerar-se-á o valor estimado anterior da frota e deduzir a alíquota de depreciação 

definida no Anexo II, ou seja, 0,65%. Dessa forma o Valor estimado da frota atualizado é de 

R$276.600,00 e este valor deverá ser considerado na planilha de custos. 

5.4.3. Análise da planilha de custos de passageiros (Anexo II) 

Com base nas definições contidas até aqui apresentadas, esta Gerência entende que os 

valores a serem imputados na planilha de custos são os definidos nos subitens do item 5.4, onde 

a quantidade média dos passageiros foram atualizadas com os valores de abril de 2019, o valor 

do combustível avaliado pela preço da região, os óleos lubrificantes conforme o menor preço 

entre os valores registrados pela Concessionária e Concedente, os pneus de acordo com a nota 

fiscal de aquisição da Concessionária, visto que não há registro de preço por parte do 

Concedente deste insumo em sua integralidade, e os salários conforme definição da Convenção 

Coletiva. O Quadro 8 traz a planilha de custo no entendimento desta Gerência e todas os valores 

alterados estão na cor vermelha, a fim de evidenciar as alterações feitas por esta Gerência de 

Regulação. 

 

Quadro 8 – Planilha de custos – AGIR. 

Item Descrição 2018 2019 

1 Passageiros transportados 13468 13338 

1.1 Normais 3081 3250 

1.2 Estudantes 10387 10088 

        

2 Quilometragem Percorrida 9.480 9.480 

        

3 Frota 4 4 
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Item Descrição 2018 2019 

3.1. Efetivos 3 3 

3.2. Reserva 1 1 

        

4 Consumo Combustível R$ 10.460,69 R$ 11.617,90 

4.1 Km/litro 2,9 2,9 

4.2. Preço combustível R$ 3,20 R$ 3,55 

        

5. Óleo do motor R$ 245,70 R$ 230,49 

5.1. Baldes de 20l 1,17 1,17 

5.2. Preço do balde R$ 210,00 R$ 197,00 

        

6. Óleo de caixa R$ 56,00 R$ 38,20 

6.1. Baldes de 20l 0,2 0,2 

6.2. Preço do balde R$ 280,00 R$ 191,00 

        

7. Óleo de diferencial R$ 56,00 R$ 50,48 

7.1. Baldes de 20l 0,2 0,2 

7.2. Preço do balde R$ 280,00 R$ 252,40 

        

8. Lubrificação R$ 325,00 R$ 390,00 

8.1. Nº Lubrificações 13 13 

8.2. Preço da Lubrificação R$ 25,00 R$ 30,00 

        

9. Peças, acessórios e motor R$ 2.833,90 R$ 3.078,75 

        

10. Gasto mensal com pneus R$ 2.388,96 R$ 1.842,91 

10.1 Frota efetivos 3 3 

10.2. Pneus por ônibus 6 6 

10.3. Vida útil do pneu 50.000,00 50.000,00 

10.4. Preço do pneu R$ 2.100,00 R$ 1.620,00 

10.5. Quilometragem mensal 9.480,00 9.480,00 

10.6. Quantidade de pneus da frota 18 18 

        

11. Depreciação R$ 1.950,00 R$ 1.797,90 

11.1. Valor estimado da frota R$ 300.000,00 R$ 276.600,00 

11.2. Alíquota 0,65% 0,65% 

        

  Subtotal R$ 18.316,25 R$ 19.046,64 

        

12. Licenciamento e seguro obrigatório R$ 733,07 R$ 733,07 

12.1. Licenciamento R$ 114,40 R$ 114,40 

12.2. Seguro Obrigatório R$ 164,82 R$ 164,82 

12.3. Seguro Deter (Passageiros) R$ 1.920,00 R$ 1.920,00 

12.4. Número de veículos 4 4 

        

13 IPVA R$ 300,00 R$ 300,00 

13.1 IPVA Anual R$ 900,00 R$ 900,00 

13.2 Número de veículos 4 4 

        

14. Despesa com pessoal  R$ 30.199,85 R$ 31.251,51 
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Item Descrição 2018 2019 

14.1 Motoristas (05) R$ 12.211,68 R$ 12.555,64 

14.2 Cobrador (01) R$ 1.390,50 R$ 1.374,31 

14.3 Pessoal de Manutenção e limpeza (02) R$ 4.200,00 R$ 4.413,14 

14.4 Pessoal Administrativo (01) R$ 3.243,00 R$ 3.407,57 

14.5 Provisão 13º Salário R$ 1.753,77 R$ 1.812,56 

14.6 Provisão Férias R$ 2.338,29 R$ 2.416,68 

14.7 FGTS R$ 1.683,61 R$ 1.740,05 

14.8 Vale Refeição R$ 3.195,00 R$ 3.338,22 

14.9 Horas Extras R$ 184,00 R$ 193,34 

        

15. Estimativa de custo mensal R$ 49.970,46 R$ 51.969,38 

  ISS (3%) -    

  PIS (0,65%)   

  Finsocial (2%)   

  Imposto SIMPLES  R$ 6.196,34 R$ 6.444,20 

  Remuneração Capital (R$ 450 mil) R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 

  Ponto de Ônibus   

  Gratuidades (1%) R$ 499,70 R$ 519,69 

  Taxa de Regulação R$ 421,28 R$ 638,16 

  Custo estimado por passageiro/Alíquota R$ 4,37 R$ 4,59 

Fonte: AGIR (2019). 

Com base no que foi apresentado até aqui, a variação do custo médio por passageiros 

apurada por esta gerência de regulação foi de 4,86% (quatro virgula oitenta e seis por cento). 

Com este reajuste, a tarifa atualizada para cada uma das linhas existentes no sistema atual, já 

atualizadas com base nos critérios de arredondamento, pode ser verificada no Quadro 9, a 

seguir. 

 

Quadro 9 – Tarifas do transporte público municipal de Apiúna Atualizadas pelo índice 

de reajuste calculado pela AGIR. 

DESTINO TARIFA ATUAL R$ TARIFA REAJUSTADA R$ 

SÃO JORGE R$ 14,55 R$ 15,26 

ANTA GORDA R$ 10,38 R$ 10,88 

SANTO ANTÔNIO R$ 6,26 R$ 6,56 

SUBIDA R$ 4,23 R$ 4,44 

SÃO PEDRO R$ 3,21 R$ 3,37 

RIO NOVO R$ 13,05 R$ 13,68 

SALÃO R$ 11,98 R$ 12,56 

NEISSE CENTRAL R$ 7,49 R$ 7,85 

VARGEM GRANDE R$ 4,23 R$ 4,44 

ESTUDANTES R$ 3,96 R$ 4,15 

Índice de Reajuste 4,86% 
Fonte: AGIR (2019). 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais 

Serviços Públicos da AGIR recomenda: 

a) O indeferimento da solicitação de 9,59% de reajuste; 

b) O indeferimento da solicitação de 7,06% de reajuste; 

c) A aplicação de reajuste linear da tarifa para o serviço de transporte público coletivo 

do município de Apiúna no percentual de 4,86% (quatro virgula oitenta e seis por 

cento); 

d) Que seja fiscalizado pelo Concedente o a execução da quilometragem percorrida por 

mês pela Concessionária; 

e) Que sejam arquivadas e encaminhadas a esta Agência de Regulação as Notas Fiscais 

que comprovem a aquisição dos insumos constantes na planilha de custos; 

f) Que seja verificada a possibilidade de aquisição de combustível, pela 

Concessionária, na distribuidora, a fim proporcionar economia à prestação deste 

serviço ao considerar a diferença de preço praticado ao consumidor; e 

g) Que seja observado o período de divulgação do reajuste aos usuários; 

 

Este é o nosso parecer, SMJ 

Blumenau (SC), em 04 de junho de 2019. 

 

 

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 
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