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5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 042/2017  

 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO 
E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE 
BLUMENAU, EXCLUSIVAMENTE NA 
MODALIDADE CONVENCIONAL, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BLUMENAU 
E BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE 
TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE 
LTDA. 

 

 

  Aos 14 (quatorze) dias do mês de 

setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), presentes de um 

lado o MUNICÍPIO DE BLUMENAU, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.108.357/0001-15, 

com sede nesta cidade, na Praça Victor Konder, nº 02, 

doravante denominado simplesmente PODER CONCEDENTE, neste 

ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. 

Mário Hildebrandt, e pela SMTT – Secretaria Municipal de 

Trânsito e Transportes, neste ato representada por seu 

Secretário, Sr. Lairto Leite, e, do outro lado, 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, nº 1.500, 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 o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO, nos termos do que dispõem as Leis Federais nº  

8.666/93 e 8.987/95, bem como o Edital de Concorrência nº 

03-038/2016, de 30/01/2017, e demais normas aplicáveis à 

espécie, diante dos considerandos abaixo delineados, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BLUMENAU 
 

 

 

2 
 

 

CONSIDERANDO tudo o que se dispôs no 

edital da concorrência pública n. 03-038/2016 e no contrato 

de concessão nº 042/2017, seus respectivos termos aditivos, 

bem como os princípios que regem o direito administrativo e 

a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações; 

 

CONSIDERANDO a pandemia oriunda do 

coronavírus (COVID-19), que passou a assolar o Município de 

Blumenau/SC na metade do mês de março/2020, com inúmeros 

casos de infectados e de óbitos até então registrados; 

 

CONSIDERANDO tudo o que consignou o 

Secretário Municipal de Trânsito e Transportes/SMTT/SETERB 

no no Ofício GAB. Nº 247/2020, de fls. 1385-V-1386 e 

documentos subseqüentes;  

 

CONSIDERANDO o que preconiza o art. 

2º, da Lei Municipal nº 8.917, de 10/09/2020, alterada pela 

Lei nº 8.918, de 11/09/2020, que autorizou a concessão de 

subsídio orçamentário à tarifa do transporte público 

coletivo urbano em razão do estado de emergência e de 

calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, 

autorizando a abertura de créditos adicionais suplementares 

no orçamento da Administração Direta do Município de 

Blumenau; 

 

CONSIDERANDO o deferimento da 

concessão do referido subsídio à CONCESSIONÁRIA pelo COMITÊ 

GESTOR DE GOVERNO, conforme documento que acompanhou a 

justificativa apresentada pelo Secretário/SMTT de fls. 1385-

V-1.386 e documentos que a acompanharam nas páginas 

seguintes do processo licitatório (concorrência 03-

038/2016); 

 

CONSIDERANDO todos os ofícios e 

missivas trocadas entre a SMTT, o PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA e a AGIR após o início da pandemia advinda do 

coronavírus (COVID-19), assim como todas as medidas 
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mitigatórias adotadas pela SMTT e pelo PODER CONCEDENTE no 

intuito de preservar, concomitantemente: (i) a saúde pública 

durante a pandemia (com a paralisação do transporte coletivo 

urbano, em parte determinada pelo Governo do Estado/SC e em 

parte pelo Município de Blumenau/SC), desde março de 2020 

até então; (ii) a CONCESSIONÁRIA que opera o transporte 

coletivo urbano no Município de Blumenau/SC, bem como os 

empregos dos funcionários (motoristas, cobradores, etc) da 

mesma no período em que o serviço não fora prestado em 

Blumenau, por determinações legais, em prol da coletividade 

(saúde pública); 

 

CONSIDERANDO tudo o que se relatou e 

se apontou no relatório conclusivo realizado pela Comissão 

Especial oriunda da Portaria nº 24.120, de 21/05/2020, no 

processo administrativo CEARE nº 01/2020, em 14/06/2020, 

cuja íntegra fora juntada nos presentes autos; 

 

CONSIDERANDO o recente ajuizamento 

de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada pela CONCESSIONÁRIA em face do PODER CONCEDENTE, 

bem como o decisum prolatado em 21/08/2020 (íntegra 

constante na justificativa da SMTT) nos autos da demanda 

acima referenciada (Processo nº 5022664-

72.2020.8.24.0008/SC), atualmente em trâmite na 1ª Vara da 

Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Púbicos 

da Comarca de Blumenau/SC, que deferiu parcialmente o pedido 

de tutela de urgência articulado pela CONCESSIONÁRIA no 

referido processo judicial; 

 

CONSIDERANDO que antes e após ser 

prolatada a decisão judicial acima referida, a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, por diversas vezes se 

reuniram no intuito de buscar a melhor solução para o caso, 

considerando-se que a pandemia não foi ocasionada por 

nenhuma das partes, mas as medidas mitigatórias e 

determinações de isolamento social e suspensão do transporte 

público emanaram tanto do PODER CONCEDENTE, na forma de 
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determinações unilaterais do contrato, quanto de outras 

esferas de governo, na forma de fato do Príncipe, e que a 

CONCESSIONÁRIA teve inúmeros prejuízos decorrentes da 

paralisação do transporte coletivo urbano no Município de 

Blumenau, os quais, segundo a CONCESSIONÁRIA, poderão levar 

a mesma ao colapso econômico financeiro diante de todo o 

ocorrido e da notória frustração de receita da concessão 

durante o período em que ficou paralisada e em que trabalhou 

de forma deficitária, apenas com parte da frota no 

Município, seguindo as diretrizes traçadas pelos governo 

estadual e municipal; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe a cláusula 

59ª do contrato de concessão nº 042/2017 (fls. 980) e  que, 

segundo o contrato de concessão nº 042/2017 (cláusula 57ª), 

as disposições contratuais podem ser alteradas em 

decorrência de imposição legal ou por concordância das 

partes; 

 

CONSIDERANDO o disposto nas normas 

inseridas nos §§ 2º e 3º do artigo 9º da Lei Federal n. 

8.987/95, e naquela constante do §12º do artigo 9º da Lei da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei Federal nº 

12.587/12; 

 

CONSIDERANDO que as receitas da 

concessionária, no caso, são advindas das tarifas cobradas 

dos usuários do transporte coletivo, inexistindo subsídio ou 

subvenção contratualmente preestabelecida no Edital e no 

contrato, pelo PODER CONCEDENTE; 

 

CONSIDERANDO a situação até então 

vivenciada pela CONCESSIONÁRIA e relatada/averiguada pelo 

PODER CONCEDENTE através do relatório conclusivo acima 

delineado, fizeram com que as partes, com o passar dos 

tempos, fizessem algumas tratativas, dentre as quais 

resultou na autorização da concessão de um subsídio 

orçamentário a ser pago pelo PODER CONCEDENTE à 
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CONCESSIONÁRIA, no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 

de reais), sendo R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 

mil reais) em 14/09/2020 e R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 

quinhentos mil reais) em 05/10/2020, nos moldes da Lei nº 

8.917, de 10/09/2020 e alterações; 

 

CONSIDERANDO que a concessão do 

referido valor/subsídio à concessionária, advinda do erário 

Municipal (várias fontes/recurso/dotações) não representa o 

reconhecimento da procedência do pedido da ação judicial 

interposta pela concessionária, acima relatada, mas apenas e 

tão somente a tomada de medidas pertinentes pelo Executivo 

Municipal, segundo seu Poder Discricionário e de acordo com 

suas possibilidades atuais, objetivando resguardar tanto a 

saúde pública como o transporte publico, essenciais à 

coletividade Blumenauense, como um todo. Por outro lado, o 

recebimento do subsídio de que trata esse termo aditivo não 

representa igualmente o reconhecimento por parte da 

CONCESSIONÁRIA de que os pedidos formulados na referida 

medida judicial foram integralmente atendidos. 

 

RESOLVEM AS PARTES, de comum acordo, 

firmar o presente termo aditivo, diante dos considerandos 

acima e das cláusulas abaixo pormenorizadas:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

Fica alterada a cláusula 29ª 

(vigésima nona) do contrato de concessão 

primitivo/originário (fls. 956), que passa a ter a seguinte 

redação (os seguintes parágrafos): 

 

“§1º. Tendo em vista a pandemia 

advinda do coronavírus (COVID-19) em 2020, e todas as 

paralisações ocorridas no transporte coletivo urbano no 

Município de Blumenau/SC no período compreendido entre 

março/2020 e a presente data (14/09/2020), o PODER 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BLUMENAU 
 

 

 

6 
 

 

CONCEDENTE, com fulcro na Lei 8.917 de 10/09/2020 e 

alterações, concederá à CONCESSIONÁRIA, a título de 

subsídico orçamentário extraordinário à tarifa do transporte 

coletivo urbano municipal, como medida de mitigação dos 

efeitos da queda de demanda, o importe de R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais), os quais serão pagos à 

CONCESSIONÁRIA em 2 (duas) parcelas de R$ 2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil reais), sendo a primeira na 

presente data (14/09/2020) e a segunda no dia 05/10/2020, 

mediante crédito na seguinte conta bancária de titularidade 

da CONCESSIONÁRIA (BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA),  inscrita no CNPJ sob o nº 

27.274.241/0001-85: BANCO SANTANDER (033), Agência 2271, 

Conta Corrente: 13020451-6, conforme memorando GAB 298/2020 

da SMTT à SEFAZ. 
 

§2º. O pagamento do valor acima 

referido advirá da seguinte dotação orçamentária: 
 

 

3 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

3803 – Diretoria de Transporte 

Atividade: 38.03.26.782.0079.2524 – Manut. Atividade de Transporte 

Modalidade: 3.3.60 ( )Trans. A Inst. Priv. c/ Fins Lucrat. R$ 

5.000.000,00 

Fonte de Recursos: 0100.00000.  
 

§3º. Referidas importâncias deverão 

integrar o Fluxo de Caixa Descontado da CONCESSIONÁRIA nas 

respectivas datas de pagamento (14/09/2020 e 05/10/2020), o 

qual é controlado/fiscalizado pela agência Reguladora 

(AGIR), observando-se o disposto no art. 2º e respectivo 

parágrafo único, da Lei Municipal nº 8.917/2020 e 

alterações.” 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

Permanecem inalteradas as demais 

cláusulas e condições do contrato primitivo, não consistindo 

objeto do presente aditivo, por parte da CONCESSIONÁRIA, em 
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desistência ou em renúncia ao direito de preservação do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato nos termos das 

condições efetivas da proposta comercial vencedora da 

licitação ou indenização pelos prejuízos sofridos pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

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, 14 de setembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 

MARIO HILDEBRANDT LAIRTO LEITE 
PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DE BLUMENAU 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTES 

 
 
 
 
 
 
 

MAURÍCIO MARIN GARROTI 
BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE 

TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU 
SPE LTDA. 

PAULO SÉRGIO COELHO 
BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE 

TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU 
SPE LTDA. 
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