
 
 

1 

 

PARECER JURÍDICO N° 004/2017 

 

 

REFERÊNCIA: ANÁLISES FINAIS DA MINUTA 

DO EDITAL DE CONCESSÃO DO TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE 

GASPAR. 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

COLETIVO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC – 

22/2015. LEI N° 12.587/2012 – POLITICA 

NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. 

 

 

Em continuação ao Parecer Jurídico n° 003/2017 - AGIR, devido à solicitação de 

análise da minuta do Edital de Concessão do Transporte Coletivo Urbano do Municipio de 

Gaspar, encaminhada pela Comissão responsável pela instrução do processo administrativo 

para o planejamento do processo licitatório, através do Ofício n° 36/2017-DCL, a AGIR vem 

se manifestar mediante o presente Parecer Jurídico. 

 

Embora o processo administrativo para a elaboração do Edital que visa a Concessão 

do Serviço Público de Transporte Coletivo, ser ato de competência do poder concedente e o 

mesmo ter iniciado esta elaboração antes da inclusão da competência da AGIR de regular, 

controlar e fiscalizar a prestação dos serviços de transporte públicos dos municípios 

consorciados, esta se fez presente nas audiências públicas que precederam a elaboração da 

minuta em análise, bem como vem realizando reuniões com o intuito de analisar a minuta do 

Edital antes de submetida a análise do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em 

cumprimento ao disposto na Instrução Normativa N.TV – 22/2015. 
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A Diretoria Administrativa e Institucional, a Assessoria Jurídica e a Gerência de 

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

AGIR, no âmbito de suas atribuições previstas nas cláusulas 50, 58 e 107 do Novo Protocolo 

de Intenções desta Agência de Regulação, bem como, consoante a previsão estabelecida no 

inciso XII, da Cláusula 8ª do mesmo documento, prevê que a AGIR deverá: “XII - manifestar-

se, quando provocada pelo Poder Concedente, sobre as propostas de legislação e normas que 

digam respeito aos serviços públicos efetivamente regulados. 

 

Diante do exposto, e considerando os aspectos regulatórios observados por esta 

Agência no acompanhamento das etapas do processo de desenvolvimento do Edital de 

Concessão do Transporte Coletivo Urbano do Município de Gaspar, apresenta-se assim, o 

presente Parecer final de análise do respectivo Edital. 

 

Após reunião realizada na data de 18 de setembro de 2017, com início às catorze 

horas no município de Gaspar, entre Prefeitura Municipal de Gaspar e a AGIR, para 

encaminhamentos e debates finais do Edital em questão, ficou a Agência de verificar junto à 

empresa consultora BK2 Empreendimentos por intermédio do Sr. Yuri Bedra, questões 

relacionadas ao fluxo de caixa, índices de recomposição financeira (índices de inflação), 

indicadores, data base de preços do projeto, questões tributárias, reajustes tarifários, revisões 

tarifárias, entre outros. No âmbito desta última verificação em reunião via Skype no dia 20 de 

setembro de 2017 com o consultor Sr. Yuri, foram discutidas e alteradas algumas sentenças 

textuais, a fim de dar mais transparência e objetividade ao objeto da concessão e suas 

definições e, em especial: 

▪ Quanto ao fluxo de caixa ficou definido que a data base do projeto é setembro 

de 2017; 

▪ A cesta de índices de reajustes respeitará a Base Nacional, salvo quando exista 

discricionariedade local do mesmo (por exemplo, preço de combustível); e, 

▪ Permaneceu sem a resposta da consultoria do município de Gaspar, as alíquotas 

de INSS, onde o questionamento sobre as diferentes faixas deste imposto, em 

diferentes locais do projeto econômico financeiro, não foi, até a presente data, 

esclarecido, deixando em aberto a questão sobre este benefício fiscal. 
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Quanto ao reajuste das tarifas para recomposição das perdas inflacionárias, destaca-

se a indicação de que o mesmo deverá respeitar no mínimo, o intervalo de 12 (doze) meses 

entre si. Uma vez, o mês de reajuste definido em Contrato, cabe tanto à concedente, quanto ao 

prestador, ter ciência que não serão reajustadas as tarifas, para recomposição financeira, por 

perda inflacionária, em um período inferior a 12 (doze) meses. 

 

Este é o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas, devendo o mesmo, 

portanto, ser submetido à municipalidade, após despacho do Diretor Geral da AGIR. 

 

 

 

 

 

 

Blumenau (SC), em 04 de outubro de 2017. 
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