
 
 

 
 

 

PARECER JURÍDICO Nº 069/2017 

 

Procedimento Administrativo nº 037/2017 

SOLICITANTE: Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte 

Coletivo e demais Serviços Públicos. 

INTERESSADO: BluMob, SETERB e o município de Blumenau  

 

OBJETO: Referente ao Procedimento Administrativo nº 037/2017 – Análise 

sobre pedido da Empresa BluMob – Concessionária do Serviço de Transporte 

Coletivo Urbano de Passageiros no município de Blumenau/SC, ao SETERB – 

Poder Concedente, da possibilidade de dispensa da padronização visual dos 

veículos da frota, com a pintura dos ônibus brancos, visando investir o custo 

desta com a modernização visual do serviço de transporte. 

 

 

 

Trata-se de solicitação da Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos, referente o 

recebimento da correspondência GAB.PRES.N° 780/2017, o SETERB, Poder 

Concedente, pelo qual encaminha documentação referente a tratativa da troca da 

cor da frota “usada”, entre o Poder Público e Concessionária, obrigação prevista 

no Anexo 1.3, item 9, do Edital n° 038/2016 e no § 1º da Cláusula Sétima do 

Contrato de Concessão 042/2017, que tem por objeto a prestação de Serviços de 

Transporte Coletivo Urbano de Blumenau. 

Acompanhou o Parecer Administrativo n° 037/2017: 

- Ofício GAB. PRES. N° 584/17 – Encaminhado pelo SETERB à 

BluMb, solicitando informações sobre o cumprimento das 

cláusulas e prazos contratuais; 



 
 

 
 

- Correspondência da BluMob ao SETERB, justificando que a 

manutenção da pintura dos veículos usados não acarretaria 

prejuízos a prestação de serviços, bem como, não traria nenhum 

benefício ao usuário, ao contrário, poderia o mesmo efetuar um 

acompanhamento efetivo da troca dos mesmos por veículos “0 

Km”; 

- OFÍCIO/PRESIDÊNCIA/SETERB N. 686/2017, no qual o 

SETERB – Poder Concedente se manifesta a cerca da solicitação 

e justificativa apresentada pela Concessionária, apontando ser 

plausível a justificativa, contudo considerando que tal obrigação 

era de conhecimento da obrigação editalícia e desta forma 

“presumivelmente considerados na formação de sua proposta”, 

projetando duas soluções: o cumprimento da obrigação ou 

proposta de outras melhorias no sistema de transporte coletivo, 

em veículo (s) estações ou terminais. 

- OFICIO DIR.TRANSP. Nº 738/17, encaminhando a BluMob o 

OFÍCIO/PRESIDÊNCIA/SETERB N. 686/2017; 

- OFICIO DIR.PRES. N° 779/17, encaminhado a BluMob, c/c a 

AGIR, tendo como assunto o acompanhamento, controle e 

regulação dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de 

Blumenau, acompanhado do relatório do acompanhamento do já 

citado Contrato n° 042/2017, no qual referencia no item “b” que 

no tocante as pinturas da frota antiga, o assunto encontra-se em 

tratativas entre direção do SETERB e Concessionária. 

- OFICIO GAB.PRES. N° 780/17 – encaminhando a esta Agência de 

Regulação a documentação pertinente as tratativas da troca da 

cor da frota “usada” entre o Poder Público e Concessionária; 

- OFÍCIO/PRESIDENCIA/SETERB N. 788/2017 – encaminhado ao 

municipio de Blumenau c/c a esta Agencia de Regulação, na 

qual o SETERB se manifesta acerca da possibilidade da 



 
 

 
 

substituição da obrigação da pintura da frota antiga, 

considerando a proposta de antecipação da substituição dos 

veículos usados por veículos “0 Km”; 

- OFICIO/PRESIDENCIA/SETERB N° 913/2017, encaminhado a 

AGIR referente o descumprimento do item “d” do § 4° da 

Cláusula Décima do Contrato n° 042/2017, referente a 

substituição de 04 (quatro) veículos que atingiram a idade 

máxima definida na norma contratual; 

- OFÍCIO/PRESIDENCIA/SETERB N° 808/2017, encaminhado a 

Concessionária alertando a mesma da data limite para a 

utilização de 04 (quatro) veículos, em atendimento ao dispositivo 

contratual; 

- Correspondência encaminhada pela Concessionária ao 

Procurador Geral do Município de Blumenau, justificando a não 

substituição dos referidos veículos; 

-  Memorando n° 513/2017 encaminhado pelo setor de 

Fiscalização & Vistoria do SETERB ao Diretor de Transportes 

informando que o prazo para a substituição dos 04 (quatro) 

veículos se expirou em 01/10/2017. 

 

O questionamento da Gerência de Transportes teve por escopo 

esclarecer sobre a legalidade da substituição da obrigação da pintura da frota 

“antiga”, devido a solicitação da Concessionária em realocar a despesa com a 

pintura destes veículos, por melhoria na comunicação visual a ser implantada 

nos terminais, sugerindo que cada terminal seja identificado por cores distintas. 

  

A justificativa do pedido em substituir os custos da obrigação de 

padronizar o visual da frota com a promoção da implantação do Projeto de 

Comunicação Visual nos 06 (seis) terminais em operação no Município, ocorreu 

em virtude da intenção de antecipar o cronograma de substituição dos veículos 



 
 

 
 

antigos por veículos 0 km, bem como, após pesquisa informal com os usuários, a 

constatação que a manutenção destes, até a devida substituição é considerada 

pelos usuários um fator positivo, pois facilita o acompanhamento da renovação 

da frota. 

O Poder Concedente manifestou-se favorável desde que haja a 

aprovação do projeto a ser apresentado e a necessidade de confirmação dos 

orçamentos apresentados, tanto na alteração da cor dos ônibus antigos, como 

para a implantação do projeto de comunicação visual. 

O Parecer Administrativo n° 035/2017 faz a síntese dos fatos e 

registra que a proposta apresentada pela Concessionária de providenciar 

melhoria no visual dos terminais em operação não pode implicar em 

“superposição de função, a fim de promover soluções que elevem a eficiência, 

eficácia e a efetividade da prestação deste serviço. ” 

Sugere a apresentação dos projetos, e que estes sejam submetidos 

a análise do Poder Concedente e desta Agência de Regulação, visando garantir 

que a alteração da obrigação, possa elevar a qualidade do serviço e preservar a 

manutenção do equilíbrio financeiro do contrato em questão. 

Por fim registra que se nenhuma ação for efetivamente realizada 

consoante o interesse comum, o montante financeiro referenciado na proposta 

destinado na padronização da frota, ensejará revisão tarifária, através de Aditivo 

contratual ou ainda outras medidas, em razão de que a referida obrigação ter 

sido considerada no cálculo da proposta apresentada pela empresa. 

 

É o breve relato; 

 

O cerne da solicitação da Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos consiste em 

verificar a possibilidade jurídica da alteração da obrigação da padronização visual 

da frota com a pintura dos veículos usados, considerando que esta foi prevista na 

base de cálculo da proposta apresentada pela empresa. 



 
 

 
 

 

Antes de adentrar na análise do Contrato de Concessão, necessário 

se faz a análise da Lei n° 8.666/93, sobre a possibilidade de alteração dos 

contratos administrativos, que assim dispõe: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos:  

[...] 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;(grifo 

nosso) 

  

Em uma interpretação literal do dispositivo acima transcrito 

vislumbra-se a possibilidade de alteração contratual por acordo entre as partes e 

quando for conveniente a substituição da garantia de execução. 

 

A documentação acostada aos autos desse procedimento, 

evidencia-se que o Poder Concedente manifestou parecer favorável a substituição 

da obrigação da padronização visual da frota, mediante a aprovação do projeto de 

Melhoria na Comunicação Visual a ser implantada nos terminais, entendendo 

que a justificativa apresentada pela Concessionária é plausível. 

 

O Parecer Administrativo n° 35/2017, evidencia a necessidade de 

verificar se a referida substituição não se trata de superposição de função 

assumida pela Concessionária, bem como, sugere a apresentação do projeto 

sugerido e ofertado pela Concessionária. 

 

Registra-se que não acompanhou a documentação apresentada a 

esta Agência de Regulação, os orçamentos mencionados na apuração dos valores 

para o cumprimento da obrigação da alteração visual dos veículos usados 

(pintura), tão pouco o projeto de Melhoria na Comunicação Visual a ser 

implantada nos terminais, conforme oferta da Concessionária, sendo assim, 



 
 

 
 

prejudicada a análise da viabilidade da substituição da obrigação na ótica 

econômico-financeira. 

 

Insta mencionar que cabe ao Poder Concedente ao analisar o 

referido projeto certificar-se que a propostas de melhoria visual dos terminais, 

não contemplem as obrigações impostas no item V da Cláusula Quadragésima 

Primeira do já citado Contrato de Concessão que assim dispõe: 

Cláusula Quadragésima Primeira 

A CONCESSIONARIA, deverá arcar, por sua conta única e exclusiva, com 

todos os custos e despesas necessárias à execução dos serviços objeto deste 

contrato de Concessão, em especial: 

[...]  

V – custos de operação dos Terminais de Integração e Embarque que compõe 

atualmente o SIB, bem como daqueles novos que serão futuramente integrados 

ao sistema, assim como os custos que compõe atualmente o SIB e o integrarão 

futuramente, em conformidade com o disposto no Anexo I.8 do Edital (fls. 278-

288, da Concorrência-03-038/16) (grifo nosso) 

 

Contudo, as hipóteses de alterações contratuais excepcionais são 

facultadas à Administração Pública devido ao seu poder discricionário, desde que 

devidamente motivada e observando os princípios da finalidade, da razoabilidade 

e da proporcionalidade, conforme disposto no inciso I do Art. 58 da já citada Lei 

nº 8.666/1993: 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por 

esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

 

Verifica-se, portanto, que a alteração do contrato representa uma 

das prerrogativas atribuídas à administração, nos termos do art. 58, I, da Lei n° 

8.666/93. Tal prerrogativa se justifica pelo dever atribuído a esta de bem tutelar 

o interesse público, cabendo-lhe, pois, em face de determinadas circunstâncias, 



 
 

 
 

realizar as necessárias adequações do contrato firmado. De acordo com 

pertinente lição de Floriano Marques: 

O fato é que quando a Administração perfaz um ajuste administrativo, 

presume-se que esteja a perseguir um cometimento que é de interesse 

coletivo, geral, público. Dessume-se, portanto, que se no devir desta 

avença surgirem circunstâncias ou fatores — imprevistos, imprevisíveis, 

mal previstos, supervenientes, enfim — que imponham alterações no 
ajuste, seria absolutamente contraditório negar ao Poder Público a 

mudança no contrato na precisa medida necessária a contornar os óbices 

supervenientes.1 
 

Mister registrar que o próprio Contrato Concessão n° 042/2017, 

em seu § 4º da Clausula Quinquagésima Terceira assim prevê:   

Clausula Quinquagésima Terceira 
Na vigência do contrato a CONCESSIONÁRIA poderá realizar obras e 

benfeitorias públicas relacionadas à prestação dos serviços do transporte 

coletivo e necessários ao melhor desenvolvimento do objeto da Concessão 

devidamente justificadas e mediante acordo com o PODER 

CONCEDENTE. 

[...] 

§ 4º Todos os acertos entre CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE 

objeto desta Cláusula deverão ser realizados na forma de aditivo 

contratual e deverão ser devidamente publicados. (grifo nosso) 

 

Pelo exposto, e verificando-se o interesse das partes, bem como a 

previsão contratual, a legislação pertinente a matéria como também a doutrina, 

convergem para a possibilidade de alteração contratual desde que devidamente 

justificada e mediante Termo Aditivo, contudo, recomenda-se: 

 

a) Verificação que a proposta de melhoria visual dos terminais não 

sejam atribuições inerentes as obrigações assumidas pela 

Concessionária;  

                                                           
1 MARQUES NETO, 1998, p. 105. 
 



 
 

 
 

b) Apresentação do projeto de melhoria da comunicação visual, 

acompanhado dos orçamentos mencionados, para que sejam 

devidamente mensurados e registrados os valores no Termo 

Aditivo em caso de aprovação; 

c) Seja determinado que o valor empregado na melhoria visual dos 

terminais, caso pactuado, não contemple futuros pedidos de 

reequilíbrio econômico-financeiro. 

d) Caso não seja pactuado o Termo Aditivo, alterando a obrigação 

original de padronização visual da frota (pintura), seja 

compelida a CONCESSIONÁRIA ao cumprimento da mesma. 

e) Seja submetido este a análise do Diretor Geral, e em sendo 

acatado, dar ciência às partes.  

 

Blumenau/SC, 25 de outubro de 2017.  

 

 

Maria de Fatima Martins  

Assessora Jurídica da AGIR  

OAB/SC 35.127 


