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PARECER JURÍDICO Nº 0128/2018 
 

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 089/2018. 

 

OBJETO: Processo de retirada dos veículos usados da frota para destinação à venda.  

SOLICITANTE: BluMob. 

INTERESSADOS: BluMob; SETERB e Município de Blumenau/SC. 

 

 

Trata-se de solicitação do Diretor Geral da AGIR, referente ao pedido de 

esclarecimento formulado pela Empresa BluMob – Concessionária dos Serviços Públicos do 

Transporte Coletivo de Blumenau/SC, sobre o entendimento desta Agência de Regulação 

referente aos processos de retirada dos veículos da frota (renovação) com destino à venda. 

 

Acompanhou e-mail datado de 28/09/2018, encaminhado à Gerência de 

Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos – 

AGIR, pela empresa BluMob, em suma os seguintes questionamentos: 

 

I - Esclarecer sobre o momento para a realização da manutenção (peças e 

acessórios) dos veículos retirados da frota por renovação, visto que a 

manutenção segundo as condições contratuais, do fluxo e do edital, não 

interfere no valor da tarifa; 

II – Posicionamento da AGIR, referente ao tema. 

 

É o breve relato;  
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II – ANÁLISE 

 

O cerne da solicitação da Empresa BluMob, consiste em verificar o 

entendimento desta Agência Reguladora, referente a manutenção dos veículos retirados da 

frota devido a renovação da mesma com as seguintes ponderações: 

Primeiro, importante salientar que esta renovação, como vem sendo feita, em grandes 
blocos, com veículos saindo próximo do limite de idade, tende-se a não ocorrer nas 
próximas renovações. Obviamente o limite de prazo para troca vencerá igualmente à 
este momento, mas acreditamos que o processo poderá ser antecipado e diluído, o que 
facilitará este tramite de retirada X entrada de frota nova. 
Os veículos retirados da frota por renovação são comercializados por um braço 
específico para este fim em nosso Grupo. Há uma empresa responsável por todo o 
processo de comercialização. Assim para obter no negócio o saldo residual 

considerado no fluxo, não há qualquer emprego de pessoas ou recursos da operação 
aqui para realiza-lo, o que não seria proibido, mas auxilia a medida que não incorre 
em custos. 
[...] 
Importante mencionar que este processo de manutenção poderia ocorrer em qualquer 
momento, ainda com o veículo ativo na frota, antes de ser substituído pelo novo, 
frisando aqui meramente para correção de pontos que foram exclusivamente 
provocados pela própria operação. Mas, por uma questão obvia de economia de 
recursos, seja em mão de obra ou peças e serviços, executa-se de uma única vez às 
vésperas da entrega, evitando retrabalhos. 
[...] 
Quanto da realização das primeiras substituições, a BluMob foi autuada por executar 
esta manutenção explicada acima após a retirada dos veículos da frota. 

Apresentamos recursos e ainda não ocorreu a decisão da comissão de julgamento, 
composta por um membro nosso, um do Seterb e um da OAB. Entretanto, verificou-se 
pelos últimos posicionamentos em mesa [...] caminha-se para a manutenção das 
autuações, para qual ainda há possibilidade de novo recurso. (grifo nosso) 
 

Antes de adentrarmos a análise do Contrato de Concessão, necessário se faz 
a análise da Lei Municipal nº 7.127, de 02 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no município de Blumenau, nos seguintes 
termos: 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar concessão para exploração do 
transporte coletivo urbano de passageiros no Município, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência, pelo prazo de 20 (vinte) anos. 
[...] 
Art. 9º Constitui obrigação do concessionário prestar o serviço de forma adequada à 
plena satisfação dos usuários, conforme disposições contidas nesta Lei, na Lei Federal 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294778/art-6-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294601/art-9-da-lei-7127-07-blumenau
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nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nos regulamentos operacionais, no edital e 
respectivo contrato, e, em especial: 
I - prestar todas as informações solicitadas ao Poder Público;  
II - cumprir as normas de operação e arrecadação, inclusive as atinentes à cobrança 
das tarifas;  
III - operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante 
contratações regidas pela legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas 
decorrentes, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros 
contratados pelo concessionário e o Município;  
IV - utilizar veículos que preencham os requisitos de operação, conforme previsto nas 

normas regulamentares pertinentes;   
V - promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, 
equipamentos e sistemas, com vistas a assegurar a melhora da qualidade do serviço e 
a preservação do meio ambiente;   
VI - efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil e societária, levantando 
demonstrativos mensais, semestrais e anuais, observando normas contábeis 
geralmente aceitas, aplicadas a plano de contas e modelos estabelecidos pelo 
Município de modo a possibilitar a fiscalização respectiva;   
VII - liberar acesso à fiscalização do Município, em qualquer época, aos equipamentos 
e instalações vinculados ao serviço;  
VIII - adequar a frota às necessidades do serviço, de acordo com o estabelecido pelo 
Poder Executivo;  

 IX - implantar e operacionalizar sistema de bilhetagem eletrônica, caracterizado pelo 
controle automático e integrado de arrecadação de tarifas;   
X - garantir a segurança e a integridade física dos usuários, com serviço especial de 
transporte de pessoa portadora de deficiência severa, nos termos da legislação federal 
aplicável;  
XI - assumir os custos de manutenção dos terminais, incluindo serviços de limpeza, 
conservação, reparos, reformas e outros;  
XII - apresentar periodicamente a comprovação de regularidade das obrigações 
previdenciárias, tributárias e trabalhistas;   
XIII - assegurar atendimento adequado em razão de modificações da cidade ao longo 
do prazo de vigência da concessão; Ver tópico 
XIV - manter seguro de responsabilidade civil para cobrir eventuais prejuízos 
causados a usuários e a terceiros em geral.  (grifo nosso) 
 

Necessário ainda, registrar que o município de Blumenau, parte interessada 

na presente manifestação, ratificou o Protocolo de Intenções da AGIR através da Lei 

Complementar nº 7.502, de 10 de março de 2010, ratificando as alterações pela Lei 

Complementar nº 7.930 de 09 de dezembro de 2013, como também, ratificando o novo 

Protocolo de Intenções, através da Lei Complementar nº 8.363 de 15 de dezembro de 2016, 

considerando nesta última ratificação, houve a inclusão da regulação dos serviços de 

transporte público. 

  

http://www.jusbrasil.com/legislacao/107702/lei-de-concessoes-lei-8987-95
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294563/art-9-inc-i-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294512/art-9-inc-ii-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294490/art-9-inc-iii-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294471/art-9-inc-iv-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294453/art-9-inc-v-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294432/art-9-inc-vi-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294415/art-9-inc-vii-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294396/art-9-inc-viii-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294374/art-9-inc-ix-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294355/art-9-inc-x-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294339/art-9-inc-xi-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294319/art-9-inc-xii-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294296/art-9-inc-xiii-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294296/art-9-inc-xiii-da-lei-7127-07-blumenau
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14294281/art-9-inc-xiv-da-lei-7127-07-blumenau
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O mesmo instituto, prevê as competências da AGIR, dentre elas a de 

acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, bem como, exercer o 

poder de polícia administrativa com a culminações que se fizerem necessárias, vejamos: 

CLÁUSULA OITAVA. Compete a AGIR: 

[...] 
II - acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de acordo 

com as leis, contratos, planos, normas e regulamentos pertinentes; 
III - exercer o poder de polícia administrativa no que se refere à prestação dos serviços 
públicos regulados, prestando orientações necessárias, apurando as irregularidades e 
aplicando as sanções cabíveis e, se for o caso, determinando providências e fixando 
prazos para o seu cumprimento; 

 
 

No caso em tela, constata-se que o Contrato Administrativos oriundo do 

Edital de Concorrência n° 03-038/16; sobre o tema assim prevê: 

CONTRATO Nº 042/2017 

CLAUSULA TERCEIRA 
Como condição para assinatura deste Contrato de Concessão, a CONCESSIONARIA 
se obriga a constituir Sociedade de Propósito Específico (SPE) tendo como objeto 
social a atividade de transporte coletivo urbano de passageiros, em conformidade com 
o Termo de Compromisso constante no Anexo III.2 do Edital (fls..355, da Concorrência 

nº 03-038/16). 
[...] 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
Os veículos que serão empregados na execução dos serviços deverão ser cadastrados 
junto ao SETERB, devendo ainda, atender à condição de estarem vinculados com 
exclusividade à operação dos serviços no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros do Município de Blumenau. 

[...] 
§3ºOs veículos serão submetidos à vistoria prévia realizada por pessoal próprio ou por 
terceiros designados pelo SETERB, com condição de validade para integração na frota 
inerente à Concessão. 
§4º Os veículos a serem excluídos do cadastro serão vistoriados pelo SETERB para 
verificação da inexistência de marcas de identificação do serviço municipal. 

[...] 
CAPÍTULO VII – DO CONTROLE DOS SERVIÇOS 
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA 
A fiscalização dos serviços de transporte prestados pela CONCESSIONÁRIA, 
especificados nas Ordens de serviço de Operação, no regulamento do Serviço de 
Transporte coletivo de Passageiros do Município de Blumenau ou relacionados no 
presente contrato, será exercida pelo SETERB, através de pessoal credenciado e 
devidamente identificado, em conformidade com o disposto no anexo I.11 do edital 
(fls. 303-307, da concorrência 03-038/16). 
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§1º. Após a assinatura deste Contrato de Concessão, deverá o SETERB constituir 
comissão específica para a fiscalização dos serviços prestados pela 
CONCESSIONÁRIA, que ficará incumbida de acompanhar o efetivo cumprimento 
das obrigações da CONCESSIONARIA dentro do cronograma contratual estabelecido, 
gerando relatórios periódicos acerca da concessão, que serão encaminhados 
bimestralmente pelo Diretor Presidente do SETERB ao Prefeito Municipal. 
§2º. Caso eventualmente criada a Agência de Regulação dos serviços públicos de 
transporte coletivo urbano de passageiros no Município de Blumenau, o SETERB 
permanecerá fiscal do presente Contrato, sem prejuízo das atribuições legais da 
Agência Reguladora, consoante disposto na Cláusula 8ª do presente instrumento. 
[...] 
CAPÍTULO X – DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
CLÁUSULA TRIGÉSIMAS QUARTA 
A avaliação contínua da qualidade dos servidores pela CONCESSIONÁRIA do 
Serviço de Transporte Coletivo de Blumenau será realizada por meio da apuração de 
um conjunto de indicadores da execução do serviço, compondo um Sistema de 
Avaliação de Qualidade, sob responsabilidade do SETERB, em atenção ao que dispõe 
o anexo I.9 do Edital (fls.289-298, da concorrência 03-038/16). 
Parágrafo Único. Periodicamente em conformidade com as diretrizes estabelecidas no 
Anexo I.9 do Edital (fls.289-298, da concorrência 03-038/16), o SETERB elaborará 
relatório de avaliação da qualidade, contendo os resultados da apuração dos 
respectivos indicadores. 
[...] 
CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA 
São obrigações do PODER CONCEDENTE: 
[...] 
II -Estabelecer as normas de operação e padronização da operação dos serviços de 
transporte. 
[...] 
CLAUSULA TRIGESIMA NONA 
São direitos da CONCESSIONARIA, além de outros previstos nas normas aplicáveis 
ao serviço público de transporte coletivo: 
I. Garantia de ampla defesa na aplicação das penalidades previstas no 
Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de 
Blumenau, no Contrato de Concessão e na legislação, respeitados os prazos, forma e 
meios especificados. 
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 repostas em relação às consultas formuladas nos prazos 

fixados. (grifo nosso) 
CLAUSULA QUADRAGÉSIMA 
São obrigações da CONCESSIONÁRIA, além de outras previstas nas normas 
aplicáveis ao serviço público de transporte coletivo: 
IV. Adequar a frota às necessidades do serviço, de acordo com o estabelecido pelo 
PODER CONCEDENTE. 
[...]  
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XXV. Utilizar veículos que preencham os requisitos de operação, conforme exigido 
no Anexo I do Edital e nas normas pertinentes, mantendo referidos requisitos 
durante todo o prazo da Concessão. 

[...]  
XXVIII. Apresentar, diariamente, os veículos integrantes da frota para início de 
operação em adequado estado de conservação e limpeza e mantê-los assim durante 
toda a jornada, ao longo da concessão. 

[...] 
XXXVII. disponibilizar nos veículos que compõe a frota adesivos, legendas, placas 
ou dispositivos informativos, internos, determinados pelo PODER CONCEDENTE, 
em estado de conservação e funcionamento. 

[...]  
§4º. Todos os custos decorrentes da implantação, manutenção e operação dos sistemas 
definidos nesta cláusula, serão de reponsabilidade da CONCESSIONARIA. 
CLAUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA 
A CONCESSIONÁRIA deverá arcar, por sua conta única e exclusiva, com todos os 
custos e despesas necessárias à execução dos serviços objeto deste Contrato de 
Concessão, em especial: 
I. Despesas com pessoal contratado, tanto para operação e a manutenção, quanto 
para a administração, inclusive salários e encargos. 
II. Gastos de aquisição, manutenção e reparação de todo o material fixo ou 
rodante, permanente ou de consumo, necessário o seu funcionamento ou à prestação 
dos serviços. 
III. Investimentos ou despesas com bens imóveis e móveis, em especial, veículos, 
abrangendo aquisição, locação, uso, manutenção ou reparo. (grifo nosso) 
 
 

Registra-se que o Sistema de Avaliação da Qualidade previsto na Cláusula 

Trigésima Quarta do Contrato nº 42/2017, e disciplinado no Anexo I.9 do já citado Edital 03-

038/16, constitui elemento de gestão dos serviços da relação contratual, tendo por objetivo 

entre outros:  

• Analisar, através de índices de desempenho operacionais (IDO’s), o grau de 
qualidade do serviço prestado, permitindo a orientação de ações operacionais e de 
planejamento para a superação das principais deficiências observadas; 
• Medir o desempenho da concessionária em cada período; 
• Estimular a melhoria contínua dos serviços por parte da concessionária; 
• Servir de processo e parâmetro para a avaliação da qualidade do serviço para gestão 
do contrato. 
[...] 

Para efeitos de medição dos IDO’s (Índices de Desempenho Operacionais) serão 
utilizados os seguintes instrumentos: 
a) Índice de Cumprimento de Viagem: Para efeitos de medição será utilizado o 
Sistema de Monitoramento e Gestão de Frota por GPS (Global Position System). 
b) Índice de Quebra: Registro de quebras. 
c) Índice de Reprovação da Vistoria: Cadastro de Vistoria Periódica. 

d) Índice de Acidentes: Registro de Ocorrências. 
e) Índice de Autuações: Registro de Autos de Infração. 
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f) Índice de Reclamação de Pessoal Operacional: Registros de reclamações através dos 
canais de comunicação do SETERB. 
g) Índice de Reclamação de Viagem: Registros de reclamações através dos canais de 
comunicação do SETERB. 
A coleta de dados dar-se-á de forma contínua. 
1.4. Serão estabelecidas pelo SETERB metas para cada Índice de Desempenho 
Operacional (IDO) que compõe o Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Blumenau. 
1.5. Os IDO’s (Índices de Desempenho Operacionais) serão medidos e calculados 
mensalmente. 

1.6. Os IDO’s (Índices de Desempenho Operacionais) que não forem medidos, pelo 
órgão gestor, no período avaliado, serão considerados na avaliação, como “meta 
cumprida”. 
[...] 
1.11. Será gerado pelo SETERB um Relatório de Avaliação Trimestral (RAT) dos 
Índices de Desempenho Operacionais do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros do Município de Blumenau, o qual será apresentado trimestralmente à 
Concessionária, com a avaliação de cada IDO. 
[...] 
1.16. O SETERB realizará um Relatório de Avaliação Anual dos Índices de 
Desempenho Operacionais do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 
do Município de Blumenau (RAA) dos IDO’s e o VDTA, cujo objetivo é avaliar  
desempenho alcançado pelo conjunto de IDO’s. 

 

Seguindo a análise constata-se que o Decreto nº 8460, de 02 de agosto de 

2007, que regulamenta a já citada lei nº 7127/2007, que dispõe sobre o serviço de transporte 

coletivo urbano de passageiro no município de Blumenau, no seu Anexo Único relaciona as 

infrações e suas respectivas penalidades e em especial o item 7 do Grupo IV, assim dispõe: 

Utilizar meios materiais e humanos, tais como, pessoal, veículos, garagens, oficinas, 
estacionamentos, terminais e outros em serviços diversos ao contrato, sem 

autorização do SETERB. (grifo nosso) 

 

Por fim, o Contrato Administrativo em questão, em sua Cláusula Oitava, 

prevê em caso de criação de Agência de Regulação dos serviços de transporte coletivo, 

competirá ao SETERB a função de fiscal do contrato, “sem prejuízo das atribuições legais da 

Agência de Regulação”, considerando a promulgação da Lei Complementar nº 8.363 de 15 de 

dezembro de 2016, supra citada, que ratificou o Novo Protocolo de Intenções da AGIR, no 

qual houve a inclusão da regulação dos serviços de transporte público, a manifestação no 

caso em tela é pertinente as atribuições desta Agência de Regulação. 

 



 
 

8 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Diante a análise do Contrato nº 042/2017, do Edital de Concorrência n° 03-

038/16 e anexos, bem como, da legislação municipal referente a prestação de serviços de 

transporte coletivo de Blumenau/SC, essa Assessoria Jurídica entende e recomenda: 

 

I – Com relação ao momento da realização da manutenção dos veículos 

retirados da frota, a previsão contratual é clara ao prever que os veículos que integram a 

frota, “devem” manter os requisitos de operação durante toda a vigência do contrato, bem 

como, o estado de conservação “deve” ser mantido ao longo da Concessão, conforme itens 

XXV e XXVIII da CLAUSULA QUADRAGÉSIMA, acima transcritos, e esta obrigatoriedade 

deve ser acompanhada e fiscalizada pelo SETERB. 

 

II – Analisando literalmente o disposto no item 7 do Grupo IV, do Anexo 

Único do Decreto nº 8460/2007, acima transcrito, que caracteriza como infração grave  a 

utilização de materiais e humanos (reparos ou manutenção) diverso ao estabelecido no 

contrato, ou seja, a reforma ou manutenção de veículos após a baixa junto ao SETERB,  pode 

caracterizar infração, embora os custos empregados sejam arcados pela Concessionária nos 

termos dos itens I, II e III da Cláusula Quadragésima Primeira do contrato em comento.  

 

III– Com relação a descaracterização do veículo retirado da frota,  nos termos 

do § 4º da Cláusula Décima Segunda do referido contrato de concessão, antes de serem 

excluídos do cadastro “serão” vistoriados pelo SETERB, “para verificação da inexistência de 

marcas de identificação do serviço municipal”, diante deste dispositivo, trata-se de uma obrigação 

imposta a CONCESSIONÁRIA de proceder a descaracterização, como também, do SETERB 

de realizar a vistoria.   
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IV – Nos termos do §1º da Cláusula Vigésima Segunda, a fiscalização do 

referido contrato é de competência de Comissão Específica, criada pelo SETERB, incumbida 

de acompanhar os efetivos cumprimentos das obrigações contratuais.  

 

V – Por todo exposto recomendamos que a manutenção e reforma dos 

veículos ocorram enquanto integrarem a frota municipal. 

 

Este é o Parecer, que deverá ser submetido a análise do Diretor Geral, caso 

haja acolhimento das razões e fundamentos, seja este procedimento administrativo 

arquivado, dando ciência às partes.  

 

Blumenau/SC, 22 de outubro de 2018.  

 
 

Maria de Fatima Martins  

Assessora Jurídica da AGIR  

OAB/SC 35.127 


