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ATA DE REUNIÃO ENTRE MUNICÍPIO DE GASPAR E AGIR 1 

 2 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala de 3 

licitações, junto ao prédio da Prefeitura Municipal de Gaspar, no município de Gaspar, Estado 4 

de Santa Catarina, às catorze horas, os representantes do Município de Gaspar, o Sr. Luis 5 

Carlos Spengler Filho, Vice-prefeito; Sr. Jeferson Dosus, Escriturário e membro da Comissão 6 

Especial para elaboração do Edital de Concessão dos Serviços de Transportes Público; Sr. 7 

Dirceu dos Passos, Agente de Trânsito da DITRAN; Sr. Jean Carlos de Oliveira, Consultor 8 

Jurídico; Barbara C. Soares, Diretora de Transportes Coletivos, e representando a AGIR a Sra. 9 

Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa e Institucional, a Sra. Maria de Fatima 10 

Martins, Assessora Jurídica e o Sr. Daniel Antonio Narzetti, Gerente de Controle, Regulação e 11 

Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos da AGIR. O Senhor Luis 12 

Carlos, Vice-Prefeito de Gaspar, deu início a reunião cumprimentando a todos, com a 13 

aprovação destes, nomeou a senhora Maria de Fatima Martins para secretariar os trabalhos. 14 

Dando sequência aos trabalhos o Sr. Jeferson Dosus, expôs uma planilha com as alterações e 15 

adequações da minuta do Edital de Concessão dos Serviços de Transportes Público do 16 

Município de Gaspar, dentre estas algumas sugeridas pela AGIR, bem como outras, realizadas 17 

pela própria Comissão. Em sequência o Sr. Jeferson efetuou a leitura, item a item, os quais 18 

foram debatidos e igualmente analisadas as alterações inseridas na nova proposta da minuta 19 

do Edital. A Sra. Vanessa salientou que as alterações dos prazos previstos na minuta do Edital 20 

submetido a análise da AGIR, que foram alterados e/ou adequados, deverão ser introduzidos 21 

em todos os arquivos, como também os demais itens alterados. A Sra. Vanessa sugeriu ainda 22 

atenção especial aos prazos concedidos as obrigações referentes a instalação da garagem 23 

provisória e  definitiva; para a adequação do layout da frota; atendimentos e implantações dos 24 

sistemas, dentre outros, considerando que sendo estes previstos no Edital, deverão ser 25 

cumpridos, bem como, serão submetidos à fiscalização.  Após breve análise e discussão sobre 26 

o atendimento das sugestões e considerações emitidas pela AGIR através do Parecer Jurídico 27 

03/2017, a Sra. Maria de Fátima destacou que o Anexo IX do Termo de Referência, intitulado 28 

Critérios de Reajuste e Revisão das Tarifas, a dúvida apontada para a cesta de índices que não 29 

foi considerada, como também as sugestões e questionamentos referentes ao Anexo XIII do 30 

Termo de Referência - Planilha de Custos e Preço Máximo da Tarifa, o qual também não teve 31 

alterações perante os pontos indicados no último Parecer da AGIR. Salientou ainda, a dúvida 32 

quanto à inclusão no Edital do dispositivo que prevê que a revisão e/ou reajuste das tarifas 33 

respeitarão a antecedência mínima prevista em lei, se este dispositivo encontra-se na 34 

legislação local, neste momento o Sr. Luis, informou tratar-se de um Decreto Municipal e a 35 

Comissão se comprometeu em verificar. Com relação as planilhas que não foram alteradas o 36 

Sr. Jeferson informou que o Sr. Yuri representante da empresa contratada para a assessoria 37 

ficou responsável por estes itens e que o mesmo estaria a disposição para dirimir as dúvidas 38 

via Skype, ato contínuo foi tentado conexão com o mesmo, tendo o Sr. Daniel exposto as 39 

dúvidas e questionamentos da AGIR com relação aos Anexos acima mencionados, como não 40 

foi possível sanar as dúvidas e em sendo necessário ainda ajustes, ficou convencionado que no 41 

dia seguinte, ou seja, dia 19 de setembro às 11:00 horas, haverá uma conferência na sede da 42 

AGIR, via Skype com o Sr. Yuri para análise dos pontos não atendidos e/ou não analisados. 43 

Dando continuidade à reunião, ficou convencionado que após o contado com o Sr. Yuri, e 44 
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obtenção das informações pendentes, a AGIR emitirá suas considerações sobre os temas 45 

abordados, neste ato a Sra. Vanessa manifestou que se trata de previa análise e que outras 46 

alterações poderão se fazer necessárias, especialmente quando submetido à análise do 47 

TCE/SC, nos termos da Instrução Normativa n° TC-22/2015. Nada mais havendo para ser 48 

tratado, foi dada por encerrada a reunião, e lavrada a presente ata após ser lida e aprovada 49 

pelos presentes, conforme lista de participação em anexo. 50 
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