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Parecer Administrativo nº 050/2017 

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 035/2017. 

 

OBJETO: Acompanhamento da instrução de processo administrativo para planejamento do 

processo licitatório objetivando a Concessão do Transporte Coletivo Urbano do Município de 

Pomerode. 

 

SOLICITANTE: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR 

 

INTERESSADO: Município de Pomerode. 

 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição 

da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005 e Decreto 

6.017 de 17 de janeiro 2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme 

demonstra-se na Figura 1:  



 

2 

 

 

Figura 1 - Área de Abrangência da AGIR. 

 

Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI (2016). 

 

O município de Pomerode, parte interessada no presente Procedimento 

Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 

195, de 17 de novembro de 2010 e também sua alteração pela Lei Complementar nº 303 de 20 

de junho de 2017, que incluiu a competência da regulação, fiscalização e controle da 

prestação de serviços de transporte público coletivo a esta Agência de Regulação. 

Considera-se a ratificação destas atribuições pelo número legal dos entes 

consorciados, ou seja, pelo 8º (oitavo) ente consorciado que ratificou o Novo Protocolo de 

Intenções, com a promulgação da Lei Complementar n° 136, em 13/04/2017, pelo município 

de Doutor Pedrinho. 

São também objetos de regulação, fiscalização e controle por parte da AGIR os 

serviços assim compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007: 
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 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também o transporte coletivo. Além disso, é papel da Agência 

Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 

aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos, etc.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência o pleito 

analisado e demais pontos a destacar, com base nas competências atribuídas a esta Agência 

Reguladora. 

Registra-se que somente após a promulgação da Lei Complementar nº 303 de 2017 o 

transporte público coletivo urbano do município passou a ser regulado pela AGIR, portanto, 

os contratos ou convênios anteriores a esta data não estavam sob a égide da regulação. 

 

2. DO PARECER 

 

Embora o Processo Administrativo para a elaboração do Edital que visava a 

Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo do município de Pomerode tenha 

iniciado antes da inclusão das referidas competências da Agência Intermunicipal de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale Do Itajaí 

– AGIR, esta, tendo conhecimento do Processo Licitatório n.º 091/2015 e de suas atribuições 

enquanto Agência Reguladora considera necessário o acompanhamento do processo licitatório 

e o desenvolvimento do Edital, a fim de verificar, dentre outras coisas, a existência de regras 
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regulatórias alinhadas com a política de mobilidade urbana, atualização da tarifa por reajuste, 

bem como definições e critérios de revisão tarifária e ainda indicadores de avaliação da 

qualidade do serviço. 

Portanto, a Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

demais Serviços Públicos e a Assessoria Jurídica da AGIR, no âmbito de suas atribuições 

previstas nas cláusulas 54 e 58 do Novo Protocolo de Intenções desta Agência de Regulação, 

manifestam-se em relação ao entendimento regulatório referente à análise do processo 

Licitatório n.º 091/2015. A seguir, está apresentado no Quadro 1 a análise da equipe técnica 

da AGIR quanto ao conteúdo do Edital de Concorrência nº 002/2015, do município de 

Pomerode, conforme segue: 

Quadro 1 – Análise regulatória do Edital de Concorrência n. º 002/2015. 

POMERODE 

Objeto: Concessão para a exploração do serviço público de transporte coletivo urbano. 

Edital nº 002/2015 

ITEM OBSERVAÇÃO 

Edital Nº 002/2015 

NÃO HÁ ESPECIFICAÇÕES SOBRE O SERVIÇO 

DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. 

NÃO HÁ MATRIZ DE RISCO 

NÃO HÁ SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE 

QUALIDADE DO SERVIÇO 

NÃO HÁ MENÇÕES À AGÊNCIA 

REGULADORA NO EDITAL COMO UM TODO 

Do Edital como um todo, referente à tarifa: 

- Não há anexo específico a regras sobre reajuste e 

revisão tarifária.1 

                                                 

1 Consta na Lei Complementar 121/2005, Art. 32, que “A tarifa dos serviços regular e diferenciado será 

revisada pelo menos anualmente [...]” 
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- Não há formula paramétrica para reajuste da tarifa. 

- Não há informações sobre a distribuição do número 

de passageiros 

- Não há definição de datas/prazos2/data-base das 

revisões. (Somente de reajustes) 

- Não há definições para revisão de tarifa 

extraordinária ou receitas acessórias. 

4.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

No Edital pede-se indicadores econômicos para a 

análise inicial da empresa Concessionária, porém ao 

longo do Edital não há menções à indicadores 

econômicos que devam ser levados em conta para o 

acompanhamento da sustentabilidade econômica 

financeira da Concessionária no decorrer da 

Concessão 

14.2 b) A fim de garantir o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, o valor da 

tarifa será reajustado anualmente pelo IGPM 

dos últimos 12 meses, a contar da data de 

assinatura do contrato. 

Não é citado o período da revisão tarifária ordinária. 

19.1.1 - Aceitar acréscimos ou supressões que 

o MUNICÍPIO solicitar, até o limite 

permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 da 

Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

Estas alterações devem passar pela avaliação da 

Agência de regulação. 

19.1.27 - A modificação da quantidade de 

viagens, frequências mínimas ou intervalos 

máximos nas linhas impostas pelo Poder 

Concedente conforme especificação em 

Ordens de Serviço, decorrentes de alterações 

na demanda; 

Alterações relativas à demanda que tenham impacto 

no equilíbrio econômico da Concessionária devem 

passar pela Agência Reguladora. 

20.6 - Implantar, suprimir e alterar linhas de 

serviço, desde que não comprometa a 

operação; 

Alterar, para desde que, não altere o equilíbrio 

econômico financeiro da Concessão. Deve-se ainda 

fazer menção à Agência Reguladora para que esta 

verifique os efeitos de cada alteração. 

                                                 

2 Salvo Art. 32 da Lei Complementar 121/2005 
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20.11 - Fixar parâmetros, coeficientes e 

índices de planilha de custos e promover a sua 

revisão, sempre que necessário; 

Tais parâmetros deveriam ser fixados no Edital a fim 

das empresas concorrentes fazerem suas propostas. 

Depois, quaisquer alterações devem ter a finalidade 

de promover o equilíbrio econômico da Concessão e 

devem passar pelo crivo da Agência Reguladora. 

20.13 - Promover auditorias técnicas, 

operacionais e econômico-financeiras na 

Concessionária; 

Desde que respeitem os pressupostos regulatórios. 

Estas podem ser competências da Agência 

Reguladora, a pedido do Poder Concedente.  

20.26 - Incentivar a competitividade; 

Sendo está uma Concessão para um serviço em forma 

de monopólio, a “competitividade” deve ser 

incentivada durante o processo licitatório para que 

haja maior concorrência ao certame. Após Concessão 

a competitividade se dá por meio das competências 

da Agência Reguladora, que busca através de suas 

atribuições incentivar um serviço prestado com boa 

qualidade e a valores tarifários módicos. 

20.27 - Estimular a formação de associações 

de usuários para defesa de interesses relativos 

ao serviço; 

Este item pode vir a contribuir para a boa prestação 

do serviço público, onde as comunidades organizadas 

podem oferecer à Concessão informações relevantes 

para a melhor prestação do serviço. Estas associações 

organizadas podem ainda contar com estrutura da 

Agência de Regulação. 

21.1 - A Concessionária adaptará a oferta de 

serviços ao crescimento da demanda, em 

conformidade com as instruções emanadas 

pelo Poder Concedente. 

Estas adaptações necessitam preservar o equilíbrio 

econômico financeiro e a modicidade tarifária frente 

aos interesses particulares do Poder Concedente. Pois 

a adaptação da oferta impacta diretamente no 

equilíbrio econômico e financeiro da Concessão, de 

forma que deve ser avaliada a viabilidade de cada 

adaptação fomentada. 

21.1.1 - O aumento da frequência dos serviços 

corresponderá ao acréscimo verificado no 

tempo máximo de espera adicional medido 

nos pontos de parada relevantes para a 

captação da demanda; 

21.1.2 - O tempo máximo de espera adicional 

é o tempo máximo necessário para 

efetivamente obter um lugar em veículo após 

a partida de um primeiro veículo no ponto em 

que o usuário tentou embarcar sem sucesso; 

Como será verificado?  
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Anexo I (Edital nº 002/2015) 

02 - TRANSPORTE COLETIVO 

11.A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA XXXIII. 

Será adotado sistema de Bilhetagem 

Eletrônica Temporal que propicie aos 

usuários condições de integração física das 

linhas Municipais dentro e fora das 

Estações/Terminais de Passageiros, para 

continuidade das viagens; 

No Edital, item 19.1.28, consta também: "Que o 

sistema poderá sofrer integração tarifária com outros 

modos de transporte, a serem futuramente utilizáveis 

na região;".  

Não há, entretanto, nenhuma menção ao prazo ou a 

especificações de tal sistema de integração. (cita-se 

"kit bilhetagem" na planilha de cálculo tarifário) 

10. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

XXXII. (pg. 10/15) 

É somente neste anexo que a data de revisão tarifária 

é citada/estabelecida, mas não se especifica no Edital 

o cronograma do reajuste. (fala-se porém que o 

reajuste será efetuado "sempre que necessário" 

[Anexo VII - 15.3]) 

27 – Planilha Calculo Tarifário Modelo Conservador + Contrapartida 

 

IPKe: Os valores utilizados para o cálculo do IPKe 

não parecem muito realistas. (Para o modelo 

conservador) O valor da quilometragem/mês é a 

distância total de todas as linhas multiplicada por 30 

(16-Dimensionamento-das-linhas pg.5/5). A 

quantidade de passageiros parece ser o número total 

de viagens, multiplicado por 30, e este valor 

multiplicado por uma média de aprox. 24 passageiros 

por viagem. Não se leva em conta a diminuição da 

demanda em Sab/Dom em relação aos quilômetros 

rodados e também conflita, pelo menos a princípio 

para fins de cálculo tarifário, do Art. 26 - §2º da Lei 

Complementar 121/2005, que diz que “o Órgão 

Gestor ajustará o quadro de horários e a frota”. 

29 - FROTA DE VEICULOS 

15.1 INFORMAÇÕES INICIAIS 

“Todos os veículos deverão estar instalados 

com o sistema de bilhetagem eletrônica 

compreendendo toda a infraestrutura de 

equipamentos, aplicativos e 

procedimentos[...]” 

Não há prazo definido para o sistema de bilhetagem, 

o que gera conflito com alguns pontos do Edital, 

como o 15.1.5.2 e a sessão 17. 

“15.1.5.2 O Teste de Aceitação Preliminar será 

realizado após o desenvolvimento dos componentes 

do Sistema de Bilhetagem Eletrônica por parte da 

Fornecedora da Tecnologia previstos para esta etapa, 

e consiste na colocação em operação dos 
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equipamentos e aplicativos para um conjunto 

limitado de linhas, que serão definidas à época da 

instalação, pelo Poder Concedente.” 

17 Será obrigação da Concessionária do 

Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 

Pomerode Implantar e Administrar o 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica de 

Pomerode 

Aponta-se neste item que a Concessionária é a 

responsável por administrar o Sistema de Bilhetagem, 

mas há conflito com outros pontos da seção 17: 

“17.1.13 O Poder Concedente e o Concessionário 

Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

nos limites de suas competências serão responsáveis 

pela emissão, revalidação e cancelamento[...] 

“17.1.18 O Poder Concedente será o responsável pela 

comercialização do Vale Transporte;” 

17.1.16 O Concessionário Administrador do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá 

disponibilizar ao Poder Concedente um PDV 

remoto para colocar à disposição das 

empresas em geral e interessados na compra 

de Cartões Vale Transporte, diretamente ou 

mediante credenciamento, estrutura com 

capacidade para atendimento de seu público, 

com níveis satisfatórios de agilidade, conforto 

e segurança. 

17.1.18 O Poder Concedente será o 

responsável pela comercialização do Vale 

Transporte; 

Não haverá conflitos se o Poder Concedente ficar 

responsável por parte da operação, comercializando o 

vale transporte? Quais impactos derivarão desta 

determinação? 

17.1.28 O validador deve ter capacidade para 

armazenar e processar as seguintes 

informações: 

g) outras, definidas no Projeto Executivo. 

Implica em coisas não necessariamente especificadas 

neste Edital. 

"17.2.2 p) Projeto Executivo: conjunto de diretrizes, 

descrições e detalhamentos técnicos, cronogramas e 

demais elementos necessários e suficientes à 

execução do projeto, analisados e aprovados pela 

Superintendência de Trânsito e Transportes;" 

17.1.48 A matriz de integração temporal será 

definida em conjunto Poder Concedente e 

Concessionário de forma a permitir a 

integração temporal em todos o sistema: 

Como se dará esta previsão? 

De que forma esta integração poderá alterar os dados 

da licitação, nº de passageiros equivalentes, por 

exemplo? 

Como se dará as correções da distorção causada por 

medidas como está. 
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17.3 O Poder Concedente regulamentará o 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica após 

receber o Projeto Executivo bem como 

poderá, a qualquer tempo, ajustar os critérios 

e parâmetros técnicos e tecnológicos que 

resultem em favor aios usuários do Sistema de 

Transporte Coletivo Urbano de Pomerode 

"Ajustar parâmetros técnicos ou tecnológicos" não 

poderiam impactar na tarifa com custos não previstos 

no Edital? 

19.5 Em qualquer tempo, é reservado ao 

Poder Concedente o direito de revogar ou 

alterar qualquer item do presente Manual em 

função de mudanças tecnológicas, melhorias 

operacionais e ajustes a normas e legislação 

em vigor. Em caso de eventual alteração, o 

Poder Concedente encaminhará a substituição 

do item alterado. 

Sugere-se incluir que as alterações deverão ser 

comunicadas à Agência de Regulação e, respeitar o 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

 

Quanto ao “Sistema Central de Armazenamento e 

Processamento de Dados” citado ao longo deste 

anexo: 

Não deveria o Edital, em vez de especificar o que 

fará com os dados obtidos, discriminar exatamente 

quais os dados necessários? 

Anexo VII (Edital nº 002/2015) 

"7.1 - O gerenciamento, controle, fiscalização, 

emissão de normas e regulamentos, aplicação 

de penalidades e demais atos pertinentes ao 

presente Contrato de Concessão, é de inteira 

competência do Poder Concedente" 

Citar competências da Agência Reguladora. 

15.3 "[...]do Edital e será reajustada sempre 

que necessário para manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro." 

Dá-se a entender que o reajuste pode ocorrer sem 

muitos empecilhos a qualquer momento da 

Concessão.  

Destaca-se que este tipo de alteração de preço deve 

ser tratado como REVISÃO TARIFÁRIA 

EXTRAORDINÁRIA. 

O REAJUSTE deve ocorrer no mínimo com intervalo 

de 12 meses apenas para recomposição do poder de 

compra, atualizado pela inflação ocorrida no período. 

Aponta-se ainda, que não há menção a REVISÃO 

TARIFÁRIA ORDINÁRIA. 
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11.4 - Ao longo do prazo da Concessão as 

especificações operacionais do Serviço de 

Transporte Público Coletivo Urbano de 

Passageiros (Itinerário, Frequência e Frota 

relacionados às linhas) serão adequadas às 

necessidades de melhor atendimento da 

população, do desenvolvimento urbano, da 

racionalidade e economia dos serviços, 

sempre de acordo com as orientações do 

Poder Concedente 

Este item pode acarretar em desequilíbrio financeiro 

da Concessionária. Sugere-se que mudanças sejam 

acompanhadas pela Agência Reguladora, juntamente 

com o município.  

15.4 - Mediante o competente levantamento e 

estudo técnico do Poder Concedente, este 

poderá alterar os coeficientes e índices, 

constantes da planilha de custos. 

Para alteração de tais índices justifica-se que deverá 

haver anuência da Agência Reguladora e da 

Concessionária, desde que seja avaliado o 

comprometimento econômico financeiro da 

Concessão.  

19.7 - Fixar quadro de horários; 

O quadro de horários do que? Se for das linhas, 

depois da Concessão efetuada, alterar o quadro de 

horários dependerá da forma, e do impacto que as 

alterações podem causar, sempre visando a 

manutenção do equilíbrio econômico financeiro da 

Concessão, bem como a continuidade do serviço e o 

atendimento à população. 

19.24 - Incentivar a competitividade 

A competitividade em um regime de Concessão só 

poderá ocorrer por meio de medidas regulatórias à 

Concessão, com controle da qualidade e da tarifa. 

Lei Complementar n.º 121/2005 

Art. 10 - III (pág. 04/21) 

Compete ao Poder Concedente, através do 

Órgão Gestor, planejar, controlar e fiscalizar o 

sistema de transporte coletivo de passageiros 

do Município, especialmente: 

Poderá haver impactos no equilíbrio econômico e 

também algumas sobreposições de obrigações 

quando pensamos na regulação. 

Art. 22 – I, IV (pág. 07/21) 

Art. 22 - São encargos do Poder Concedente: 

Estas são competências que algumas podem ser 

compartilhadas com a Agência Reguladora. 

Art. 26 – §2° (pág. 8/21) 

Art. 26 - O Órgão Gestor manterá um 

acompanhamento permanente da operação, 

buscando, o mais rapidamente possível, 

adaptar as especificações dos serviços a 

A variação proporcionada por este artigo deverá estar 

relacionado no Edital quando for mensurado a 

quilometragem rodada e o número de passageiros. 
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eventuais modificações detectadas no 

comportamento da demanda. 

Art. 28 - O Órgão Gestor poderá propor a 

criação, extinção, prolongamento, 

encurtamento, alteração e fusão de qualquer 

linha, bem como a implantação de ramais, 

objetivando atender as necessidades e 

conveniências coletivas dos usuários do 

sistema. 

Adicionar/retirar/prolongar linhas ou horários deverá 

ser comunicado à Agência Reguladora, bem como 

deverá sempre ser preservado o equilíbrio econômico 

financeiro da Concessão, cabendo, ou não, a 

supervisão da Agência Reguladora” 

Art. 32 - “A tarifa dos serviços regular e 

diferenciado será revisada pelo menos 

anualmente [...]” 

Não há data-base específica para a revisão ordinária. 

Conflitante com Anexo VII – 15.3.2 que especifica 

que “o valor da tarifa será reajustado anualmente 

pelo IGPM dos últimos 12 meses” 

§3°: citar a Agência de Regulação 

Art. 32 - §4 - As tarifas dos serviços especiais 

serão estabelecidas em comum acordo entre a 

operadora e o usuário[...] 

Art. 35 - §2 - Tarifa especial constitui exceção 

ao padrão e é estabelecida para: 

I - o serviço diferenciado em função da 

qualidade oferecida; 

II - os serviços especiais, em função da 

natureza da delegação. 

Se os serviços especiais fazem parte do Edital, pode 

haver esse acordo à parte quanto ao valor da tarifa? 

Art. 38 - Serão isentos do pagamento da tarifa 

dos serviços regular, experimental e 

extraordinário: 

Destacar os Agentes de Regulação e Fiscalização da 

Agência Reguladora em serviço. 

Bem como rever o conceito de gratuidades. 

O Órgão Gestor poderá padronizar os veículos 

utilizados no sistema e seus respectivos 

equipamentos. 

Estas especificações não deveriam constar no Edital? 

Art. 47 - Caberá ao Órgão Gestor desenvolver 

o projeto-padrão dos abrigos de passageiros, 

construídos nos pontos de parada das linhas 

paradoras, e sua execução observará 

rigorosamente o que for estabelecido 

Não consta no Edital as definições quanto a como se 

desenvolverá estas obras. (locais, prazos, custos) 
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Art. 50 – Cabe ao Órgão Gestor determinar, 

mediante expedição de norma complementar, 

as características operacionais de cada linha 

dos serviços regular e diferenciado, 

especialmente: 

I - o itinerário; 

O itinerário é determinado no Edital. 

Art. 57 - XX - recolher, quinzenalmente, ao 

Órgão Gestor, a tarifa de Custo de 

Gerenciamento Operacional do Sistema de 

Transporte Coletivo - C.G.O, de acordo com 

regramento específico; 

Não consta no Edital o valor dessa tarifa, também não 

está especificada na planilha de custos. 

Esta tarifa poderá impactar na sustentabilidade da 

Concessão.  

Fonte: Elaboração própria. Agir – 2017. 

Diante do exposto no quadro acima, a Equipe Técnica da AGIR traz alguns pontos que 

devem ser considerados na instauração de um novo processo licitatório para prestação do 

serviço de transporte público coletivo no município do Pomerode.  

Reforça-se que o novo Edital de Concessão do serviço de transporte público coletivo 

deve prever a existência de uma Agência de Regulação, bem como regras claras para os 

processos de reajuste e revisão da tarifa, contendo em cada uma destas situações os 

procedimentos para solicitações, prazos para análise e divulgações, bem como o período para 

ampla publicidade das decisões. 

Destaca-se ainda que o novo Edital deverá ser atualizado alinhando a realidade mais 

recente encontrada no município quanto as necessidades existentes, com vista à relação que 

proporcione o melhor equilíbrio entre a procura e a oferta do transporte público coletivo, 

considerando os novos acessos e travessias no projeto atualizado, além de prever atendimento 

de maneira satisfatória aos novos bairros e conjuntos habitacionais. 

Para além de todos os pontos já citados e, conforme já mencionado, cabe ao Poder 

Concedente articular medidas que visem a modicidade tarifária, de maneira que possam 

amenizar o “peso” das gratuidades no custo da tarifa, seja por subsídio direto ou indireto, 

através de receitas acessórias, ou ainda uma revisão da política de gratuidades do município 

para os estudantes e aqueles que pagam apenas meia passagem. Essas alternativas devem ser 
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consideradas de modo que não recaia apenas sobre o usuário do transporte coletivo a 

responsabilidade pelas gratuidades. 

Além destes pontos, deve-se destacar ainda o gasto com pessoal neste tipo de serviço, 

sendo, neste caso, uma das rubricas de custo que mais impacta o preço da tarifa. Desse modo, 

pode-se avaliar a real necessidade da contratação do profissional “Cobrador”, por exemplo, 

visto que a maior parte das passagens atualmente são pagas com bilhetes eletrônicos e que 

através de uma política de acessibilidade aos bilhetes eletrônicos, o índice de pagamento em 

dinheiro pode ser ainda menor, de forma que se avalie, que não seja justificada, ou não, a 

existência do profissional cobrador. 

De todo modo, visto que será realizado um novo processo licitatório para Concessão 

do Serviço de Transporte Público Coletivo no município de Pomerode, esta Agência de 

Regulação, recomenda que sejam avaliados os novos modelos de Concessão do transporte 

público coletivo que vem ocorrendo no mercado em geral e também na região do Médio Vale 

do Itajaí.  

A AGIR se coloca à disposição do Poder Concedente, para acompanhamento do 

processo licitatório, de modo que possa auxiliar quando possível, frente às questões técnicas, 

regulatórias e de equilíbrio econômico financeiro na Concessão. 

Quanto ao modelo de preço proposta para a nova Concessão, destaca-se a necessidade 

de procedimentos claros, a fim de dar transparência a todo processo. O modelo GEIPOT que 

foi revisado recentemente apresenta uma série de etapas para o cálculo do reajuste anual, 

sendo este quase um processo de revisão tarifária. Desta forma indica-se para o reajuste a 

definição de uma equação paramétrica com os principais grupos de custos da Concessão e 

para o processo de revisão tarifária que seja adotado o modelo Fluxo de Caixa, tornado assim 

bastante claro o processo de revisão da tarifa. 

Referente aos questionamentos realizados e os pedidos de impugnação da licitação 

ocorridos na época, o novo processo licitatório deverá sempre ter como referência tais 

questionamentos, a fim de evitar a reincidência das previsões que geraram os mesmos.  
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Este é o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

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

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

 

 

Blumenau (SC), 19 de dezembro de 2017. 
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