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4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 042/2017 
 

CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, 
EXCLUSIVAMENTE NA MODALIDADE CONVENCIONAL QUE 
CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES DE BLUMENAU – SERTEB E A EMPRESA 
BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE 
BLUMENAU SPE LTDA. 
 
Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano 

de 2019 (dois mil e dezenove), o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE (SETERB), pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede nesta cidade, na Rua 2 de Setembro, nº. 1222, Bairro 
Itoupava Norte, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.637.595/0001-18, 
representado neste ato por seu Diretor-Presidente, Sr. Marcelo 
Schrubbe, doravante denominado simplesmente PODER CONCEDENTE, e a 
empresa BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE 
LTDA.,  inscrita  no  CNPJ  sob  o nº. 27.274.241/0001-85,estabelecida 
na Rua Almirante Tamandaré, nº1.500, Bairro Vila Nova (CEP 89035-000), 
na cidade de Blumenau/SC, doravante denominada simplesmente 
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada pelos Srs. Maurício Marin 
Garroti, portador da cédula de identidade nº. 28901313-6 e inscrito no 
CPF sob  nº 219.094.868-17 e, Paulo Sérgio Coelho, portador da cédula 
de identidade nº. 426172 e inscrito no CPF sob  nº. 162.329.256-53, 
celebram este termo aditivo de contrato, nos termos do Concorrência 
nº. 03-038/2016, e de acordo com as disposições previstas no artigo 64 
da Lei Complementar nº. 1.234, de 06 de junho de 2019 c/c Lei n0 
8.666/1993 e alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 
CONSIDERANDO a vigência da Lei Complementar 

nº. 1.234, de 06 de junho de 2019 que dispõe sobre a nova estrutura 
administrativa do Poder Executivo do Município de Blumenau e dá outras 
providências; 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso I, do art. 

54, da Lei Complementar nº. 1.234/2019, que extingue o Serviço 
Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte (SETERB) sendo sucedido, 
em suas competências e atribuições, pela Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes (SMTT); 

 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de 

Trânsito e Transportes (SMTT) sucederá o Serviço Autônomo Municipal de 
Trânsito e Transporte (SETERB) em todos os seus direitos, créditos e 
obrigações decorrentes de leis, atos administrativos, contratos, 
convênios, parcerias, ajustes e instrumentos congêneres, nos termos do 
art. 63 da Lei Complementar nº. 1.234/2019; e por fim; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de aditamento 

contratual objetivando resguardar direitos e prevenir 
responsabilidades, com base no art. 64 da Lei Complementar nº. 
1.234/2019, resolvem as partes, de comum acordo: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA ALTERAÇÃO 
 
1.1. O presente Quarto Aditamento tem por 

objeto a alteração do PODER CONCEDENTE do contrato em epígrafe, que 
deixará de ser o Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte 
(SETERB), inscrito no CNPJ de nº. 83.637.595/0001-18, e passará a ser, 
a partir de 01/09/2019, de inteira responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), novo órgão da 
administração direta do Município de Blumenau, atuando, a partir da 
data acima referenciada, sob o CNPJ de nº. 83.108.357/0001-15 (do 
Município de Blumenau). 

 
1.2 Altera-se também a redação das demais 

cláusulas do contrato primitivo e eventuais termos aditivos, onde se 
lê: "Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte (SETERB)" 
leia-se: "Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT)". 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

 
2.1. Permanecem inalteradas, ratificadas e 

em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato, que 
não foram expressamente alteradas por este QuartoAditamento, o qual 
entrará em vigor na data de sua assinatura.  

 
2.2 As Partes elegem o foro da Comarca de 

Blumenau, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para nele dirimirem as questões 
eventualmente oriundas do presente Quarto Aditamento. 

 
2.3 E assim, por estarem certas e ajustadas, 

as partes contratantes assinam este termo aditivo de contrato, em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
Blumenau, 30 de agosto de 2019. 

 
 
 

MÁRIO HILDEBRANDT 
Prefeito do Município de Blumenau 

(PODER CONCEDENTE) 

MARCELO SCHRUBBE 
Diretor Presidente do SETERB 

(PODER CONCEDENTE) 
 
 
 

MAURÍCIO MARIN GARROTI 
BLUMOB Concessionária de 

Transporte Urbano de Blumenau SPE 
LTDA. (CONCESSIONÁRIA) 

 
 
 

PAULO SÉRGIO COELHO 
BLUMOB Concessionária de 

Transporte Urbano de Blumenau SPE 
LTDA. (CONCESSIONÁRIA) 

 
 

Testemunhas:  
 
 
1).............................  2)............................. 
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