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Parecer Administrativo nº 049/2017 

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 052/2017. 

 

OBJETO: Acompanhamento da instrução de processo administrativo para planejamento do 

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

Indaial.  

 

SOLICITANTE: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR 

 

INTERESSADO: Município de Indaial e DEMMUTIN. 

 

 

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:  
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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 Indaial, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, 

aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 98, de 09 de 

abril de 2010 e, posteriormente, com a ratificação das alterações do Protocolo de Intenções 

através da Lei nº 5.397 de 17 de abril 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 da 

prestadora e demais pontos a destacar, contidos em seu pedido entregue a esta Agência 

Reguladora. 

Registra-se que somente após a promulgação da Lei nº 5.397 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 Indaial, 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, 

bem como o Processo Licitatório nº 069/2016, que resultou deste Processo Administrativo,  

tenha sido revogado em data de 22 de fevereiro de 2017, por ato de Chefe do Poder 

Executivo, visando à reavaliação das diretrizes do projeto e o recálculo da tarifa; esta Agência 
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Reguladora, entende necessária a análise para apontar e alinhar o mesmo às diretrizes  

impostas nas legislações pertinentes a matéria, a fim de verificar, dentre outras coisas, a 

existência de regras 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 a serem observados no Processo Administrativo a ser 

instaurado para os serviços em comento.  

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 069/2016 (revogado). A seguir, apresentando no Quadro 1, a análise da equipe 

técnica da AGIR quanto ao conteúdo do Edital de Concorrência n.º 004/2016-10430, do 

município de Indaial, conforme segue:  

Quadro 1 – Análise regulatória do Edital de Concorrência n.º 004/2016. 

INDAIAL 

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

EDITAL (Edital n.º 004/2016) 

ITEM OBSERVAÇÃO 

 

NÃO HÁ MENÇÃO À REGULAÇÃO DO 

SERVIÇO NEM A EXISTÊNCIA DA 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO. 

2.1.1.3.1. Cobrança dos usuários do serviço de 

transporte coletivo urbano de passageiros, das tarifas 

oficiais fixadas pelo Executivo Municipal, de modo 

manual ou automático, mediante a implantação de 

Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) que utilize 

equipamentos instalados no interior dos veículos 

destinados a leitura de meios físicos, nos quais 

estejam registrados créditos de viagens, armazenados 

eletronicamente, em observância das determinações 

do Município de Indaial. 

Não faz menção ao estudo de Reajuste.  

Não faz menção ao estudo de Revisão. 

Não faz menção à Agência de Regulação. 
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2.1.1.3.3. Implantação, manutenção e operação 

de sistemas tecnológicos de controle operacional, 

sistema de informação ao usuário, sistema de 

vigilância com câmeras e sistema de wi-fi livre nos 

ônibus. 

Observa-se neste item obrigatoriedades do 

sistema que implicam em custos sobre a tarifa. 

Alguns destes serviços poderiam conter 

fomentos com vistas a sua gratuidade como 

por exemplo parceiras para fornecer Wi-Fi e 

também localização via GPS dos veículos em 

circulação. 

2.2.3. No prazo máximo de 10 (dez) dias anteriores 

a data definida para o início de operação a 

Concessionária deverá apresentar as suas instalações 

de garagem e a frota para vistoria pelo DEMUTTIN. 

 

Também para o item 9.2.3. 

Esta exigência não implica no prolongamento 

do início das atividades objeto da Concessão, 

quando a empresa que não possuir tal 

estrutura levará algum tempo especifico para 

constituir tal estrutura?  

Não se faz necessário conceder prazo maior 

para conformidade desta exigência?  

Quanto a vistoria e garagem poderia ser citada 

alguma estrutura provisória para ser utilizada 

no início da operação. 

3.1.1. No início da operação dos serviços, a 

Concessionária prestará os serviços de acordo com as 

especificações operacionais que estiverem em 

vigência nesta ocasião, sendo que o Anexo I.1 

apresenta as informações operacionais conforme 

planejadas atualmente. 

Por que no início da operação se seguirá o 

serviço vigente e não as especificações do 

Edital?  

3.1.3. A Concessionária poderá, ao longo do prazo 

da concessão, propor ao Município de Indaial novos 

serviços, incluindo modificações no serviço que 

inicialmente deverá ser operado. 

Quando comprovada sua viabilidade 

econômica financeira ou sua necessidade 

específica. 

3.5.4. Implantação de um sistema de controle 

operacional baseado no rastreamento em tempo real 

da posição dos ônibus, com uso de equipamentos 

GPS e microcomputadores instalado nos ônibus. 

As duas tecnologias são complementares? Se 

sim, não seria uma sobreposição de 

tecnologias que apenas eleva o custo da 

concessão?  

3.5.8. Fornecer e implantar abrigos em pontos de 

parada conforme modelo padrão a ser fornecido pela 

Prefeitura Municipal de Indaial. 

A implantação e manutenção dos pontos de 

parada deverá ser de responsabilidade da 

Concessionária ou do município?  

Esta implantação se recair sobre a 

Concessionária refletirá diretamente no preço 

da tarifa. 

Cabe a exploração destes espaços, via 

publicidade, para reduzir seu custo de 
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instalação quando seja responsabilidade da 

Concessionária a implantação e manutenção 

dos pontos. 

Sugere-se que esta seja responsabilidade do 

município a fim de fomentar uma tarifa 

módica aos usuários do transporte público 

coletivo. 

4. Remuneração dos Serviços 

Informações bastante superficiais quanto a 

tarifa. Este item é expandido no Anexo II - 

cláusula oitava. 

A sessão quatro trata da tarifa. Entretanto, 

nesta sessão também não se faz nenhuma 

menção à competência do poder concedente 

ou da Agencia Reguladora no que tange às 

tarifas. 

4.3. O valor da tarifa contratual será reajustado 

anualmente mediante a aplicação da seguinte fórmula 

Falta especificar regras claras de reajuste e seu 

período, como por exemplo: 

 O primeiro reajuste ocorrerá 12 

meses, no mínimo, a partir da data de 

assinatura do Contrato.   

 Os reajustes subsequentes serão 

concedidos respeitando o intervalo de 

12 meses após o reajuste anterior. 

 O período de cálculo deverá ser 

apurado com base nos índices 

disponíveis, a respeitar o intervalo de 

12 meses, sendo o reajuste, a correção 

do preço para valores correntes a 

partir da variação de preços apurada 

pela composição paramétrica definida 

no Edital. 

4.3.1. As gratuidades e reduções tarifárias em vigor 

estão relacionadas no Anexo I.1 e terão como fonte 

de custeio a arrecadação tarifária. 

 

Deve o município fomentar meios de 

financiamento das gratuidades, uma vez que 

toda e qualquer gratuidade recai sobre o preço 

da tarifa, impactando somente os usuários do 

próprio sistema e nenhum cidadão fora do 

sistema de transporte público.  

Muito se discute sobre o preço da tarifa final 
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do serviço e pouco se fala dos componentes 

que o compõem. 

4.4. Os valores das tarifas poderão ainda ser revistos, 

mediante estudo técnico fundamentado, quando da 

ocorrência de uma ou mais das seguintes situações: 

a) Ocorrências de eventos excepcionais 

que promovam modificações 

imprevistas ou imprevisíveis nos 

encargos e vantagens da Concessionária 

tendo como referência a situação 

originalmente existente quando da 

publicação do Edital; e, 

b) Criação, extinção ou alteração de 

tributos e encargos legais que tenham 

repercussão direta nas receitas tarifárias 

ou despesas da Concessionária 

relacionados especificamente com a 

prestação dos serviços que é objeto da 

concessão. 

O edital prevê regras para reavaliação da tarifa 

apenas em relação a estes dois itens citados ao 

lado – REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

Falta definir as regras para revisão periódica 

do Contrato, que visa reequilíbrio econômico 

financeiro, acompanhamento das metas de 

qualidade, modicidade da tarifa e 

sustentabilidade do serviço. 

Uma MATRIZ DE RISCO pode definir as 

responsabilidades de cada um dos envolvidos, 

atribuindo assim a qual Ente ira recair a 

responsabilidade de possíveis alterações e 

variações nas condições de Contrato. 

4.6. A exploração publicitária em pontos de parada e 

terminais são de exclusividade do Município de 

Indaial 

Aponta-se que toda receita acessória deverá 

ser do município, na contramão da 

modicidade tarifária.  

Esta receita poderia ser destinada à 

modicidade da tarifa, sendo repassada à 

Concessionária, a fim de, reduzir o impacto 

das gratuidades na tarifa.  

Quando mais se arrecada com publicidade e 

propaganda mais se reduz o preço da 

passagem, sendo toda e qualquer receita 

assessória, componente integral do preço da 

passagem do transporte coletivo. 

10.2.1. Na elaboração da proposta, os proponentes 

deverão observar os seguintes aspectos: 

10.2.1.1. Os abrigos padrão a serem 

fornecidos poderão ser de qualquer modelo 

disponível no mercado ou produzidos por 

encomenda, entretanto deverão observar as seguintes 

características: 

a) Serem de estrutura metálica, com cobertura; 

Esta questão dos abrigos deverá ser 

considerada quanto ao impacto na tarifa. 

No item 10.2.1.1.4. Identifica-se a necessidade 

de 10 pontos de paradas. Este é a quantidade 

mínima necessária? 
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b) Atenderem as dimensões mínimas de 1,50 m 

de largura x 4,00 m de comprimento; 

c) Disporem de bancos; 

d) Disporem de lixeira; e, 

e) Possuir arquitetura moderna e agradável. 

10.2.1.1.1. Os abrigos serão instalados pela 

Concessionária nos locais definidos pela Prefeitura 

Municipal de Indaial, cabendo a ela todos os serviços 

de recomposição do passeio e outros que decorram 

dos serviços de instalação dos abrigos. 

10.2.1.1.2. A Concessionária deverá, antes de 

encomendar o fornecimento ou a fabricação dos 

abrigos submeter à aprovação da Prefeitura 

Municipal o projeto do abrigo. 

10.2.1.1.3. Os abrigos, na quantidade proposta, 

deverão ser implantados ao longo do 1º ano de 

vigência da Concessão, em uma razão mensal 

proporcional a 1/12 (um doze avos). 

10.2.1.1.4. A quantidade mínima de abrigos a 

serem fornecidos é de 10 (dez) abrigos. 

Anexo I (Edital n.º 004/2016 Anexo I) 

Anexo I.2 (ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE GARAGEM) 

 

Como ficam especificados os custos referentes 

a instalação da garagem? A construção da 

garagem, se necessária ou não, deveria constar 

no Edital e nos custos, já que impactam na 

tarifa, ao menos com relação de valor mínimo. 

Anexo I.3 (ESPECIFICAÇÃO DOS DADOS A SEREM FORNECIDOS  

REGULARMENTE PARA O DEMUTTIN) 

 

Não há infrações previstas/penalidades (nem 

neste Anexo I.3, nem no Anexo II cláusula 7). 

Anexo I.4 (ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DA FROTA) 
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1. Tipologia de veículos da frota do Serviço de 

Transporte Coletivo Municipal de Indaial 

Na Tabela 9 do Anexo I é demonstrado os 

quantitativos de frota para o início de 

operação.  

Não há especificações quanto à quantidade de 

cada modelo de ônibus na tabela nem neste 

ponto 1. 

Também não são especificados no edital os 

modelos que farão determinados trajetos. 

"Poderá, a qualquer tempo, incorporar alterações e 

inserções relativas às especificações técnicas dos 

veículos que compõem a frota do sistema de 

transporte coletivo urbano do município de 

Indaial[...]" 

Alterações devem ser comunicadas a agência 

reguladora pois comprometem o equilíbrio 

econômico-financeiro. 

22. Dispositivos para acessibilidade universal 

Quanto à acessibilidade, consta somente as 

especificações técnicas neste item 22 deste 

anexo e uma orientação à Concessionária para 

que esta se adapte às Leis Federais n.º 

10.048/00 e n.º 10.098/00, e Decreto Federal 

n.º 5.296/04, no Anexo II - 4.5. 

Anexo I.5 (SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS) 

“O Sistema de Avaliação da Qualidade dos 

Serviços de Transporte Coletivo compreende um 

conjunto de procedimentos a serem conduzidos 

pela Prefeitura Municipal de Indaial para o 

acompanhamento da qualidade dos serviços 

prestados pela Concessionária.” 

O acompanhamento da qualidade não cabe ser 

realizado pelo DEMUTTIN? 

"A partir dessa discussão, a Concessionária deverá 

apresentar as medidas que adotará para a melhoria 

dos pontos apontados, em um prazo máximo de 30 

(trinta) dias, cabendo à Prefeitura Municipal o 

acompanhamento da execução do plano de melhorias 

traçado." 

Essas medidas vão impactar nos custos? A 

agência reguladora deveria fazer parte desse 

processo? 

Anexo I.6 (ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS) 

Sub anexo I.6.A – Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) 
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1.1 Funcionalidade geral: 

g) O sistema deverá permitir a realização de 

transferência entre linhas integradas do sistema 

de transporte coletivo, sem a necessidade de 

debitar outras tarifas até o término da viagem ou 

debitando o complemento de valor, caso seja 

adotada política de tarifa integrada; 

Anexo II - 8.2.3. A Concedente poderá fixar 

políticas de integração entre os serviços, com 

definição de tarifas integradas, respeitado o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Quais serão as regras correntes desta 

interação: Temporal, por sentido, rotas 

diferenciadas? 

 

1.4.3 Serviço de Cadastro e Atendimento dos 

Usuários: 

"Sistema que mantém o cadastro dos usuários, 

cancelamentos, revalidações e emissão de segunda 

via de cartões e atendimentos diversos, através de 

call-center." 

Item extremamente simplório. 

Não menciona guichês/postos de atendimento, 

horários de atendimento, formas de compra 

dos créditos (se será somente presencialmente 

ou também via internet) 

Sub anexo I.6.B - Sistema de Controle Operacional e de Vigilância 

 

Necessária análise da viabilidade econômica e 

o impacto sobre a tarifa dos itens descritos. 

São condizentes com os custos fornecidos? 

Pode-se fomentar parceria com fornecedores 

destes serviços e produtos, de maneira que se 

busque compensar, em partes, os custos 

relacionados ao mesmo, por exemplo, GPS, 

Wi-Fi. 

Anexo (Edital n.º 004/2016 Anexo I - Mapap 

 

Como ficam estas rotas com a construção da 

nova ponte? 

Estas rotas contemplam os novos 

loteamentos? Por exemplo no Paulo II. 

As rotas previstas não possibilitariam 

conexões circulares? Por exemplo Wannow 

com a Estrada das Areias. 

Anexo II (Edital n.º 004/2016 Anexo II) 
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3.3 a) Implantação dos sistemas tecnológicos: em até 

12 (doze) meses a partir da data de assinatura do 

contrato;  

No Anexo I.6 A consta "O SBA deverá estar 

em funcionamento em um prazo máximo de 6 

(seis) meses a contar da data de assinatura do 

Contrato de Concessão." 

3.3 b) Fornecimento e instalação dos abrigos em 

paradas de ônibus: durante o prazo da concessão, a 

partir do primeiro ano. 

2.1.1.1 b) Fornecimento e implantação de abrigos em 

paradas de ônibus. 

11.2.12. Implantar abrigos em pontos de parada de 

acordo com as definições do contrato; 

11.3.5. Investimentos necessários à instalação de 

abrigos em pontos de parada do Município; 

14.1 d) Investimentos na aquisição e instalação de 

abrigos em pontos de parada. 

16.1 i) Multa diária de R$ 800,00 (oitocentos reais) 

até a regularização, pelo não cumprimento do 

cronograma de implantação dos abrigos em pontos 

de parada. 

17.2 b) Não execução total ou parcial da instalação 

dos abrigos em pontos de parada; 

Não é especificado nos anexos a quantidade 

ou localidade das paradas de ônibus. Também 

não é discriminado quais delas precisarão ser 

implantadas do zero ou readequadas. 

CLÁUSULA QUARTA - SERVIÇOS, VEÍCULOS E LINHAS 

4.2.1 O Município de Indaial, através do 

DEMUTTIN, definirá a alocação da frota de veículos 

adaptados nas linhas do Sistema Integrado de Indaial 

(SC), cabendo à Concessionária promover a 

divulgação dos horários de circulação desses 

veículos. 

Onde, como serão divulgados, quais os 

prazos. 

4.5. O DEMUTTIN poderá, a qualquer tempo, alterar 

a quantidade de veículos vinculados ao serviço, 

aumentando-a ou diminuindo-a, em função da 

necessidade do atendimento dos usuários. 

Este item, do jeito exposto, torna-se 

impraticável pois coloca em risco o equilíbrio 

econômico-financeiro da Concessionária, não 

havendo previsibilidade nem ferramentas para 

gestão eficiente do Contrato. Como se dará o 

equilíbrio econômico financeiro diante deste 

tipo de situação? 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

7.2.4 " A Concessionária se obriga desde já a 

fornecer dados sobe a operação mediante arquivos 

Haverá prazo definido para algumas das 

prestações de contas? Mês a mês, trimestral... 
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em planilhas eletrônicas e ou documentos impressos, 

conforme as instruções a serem determinadas, cujo 

teor será objeto de aferição e confirmação, 

respondendo a Concessionária pelas informações 

neles contidas." 

Assim por diante.  

 

Não são estipulados prazos compreensíveis 

nas demandas desta cláusula. 

7.3. A Concessionária se obriga a fornecer ao 

DEMUTTIN os resultados contábeis, dados 

estatísticos e quaisquer elementos que forem 

solicitados para fins de controle e fiscalização, 

atendendo aos prazos e formas de apresentação 

fixados pelo DEMUTTIN, respeitados, quando 

houver, os prazos legais. 

Deve-se citar a Agência de Regulação. 

CLÁUSULA OITAVA - ARRECADAÇÃO E RECEITAS 

8.3. A tarifa a ser paga pelos usuários do serviço de 

transporte coletivo será sempre fixada pelo Prefeito 

Municipal considerando os termos deste Contrato. 
Falta citar a Agência de Regulação. 

8.8. A exploração publicitária em pontos de parada e 

terminais são de exclusividade da Prefeitura 

Municipal de Indaial. 

A tarifa será maior pela construção dos pontos 

de paradas... Não deveria o benefício da 

exploração publicitária ser revertido na 

própria tarifa para deixa-la menor? 

A numeração do item 8.8 está repetida (8.8. A 

Concessionária compromete-se a:) 

8.7. É vedada, à Concessionária transportar 

qualquer passageiro sem a cobrança dos meios 

de pagamento, salvo expressa disposição legal 

em contrário ou salvo determinação do 

Concedente em situações de calamidade pública 

ou outras de caráter excepcional. 

Numeração repetida (8.8 A Concessionária 

poderá explorar[...]) 

 

Referente à tarifa: 

-Gratuidades 

Não há informações quanto à distribuição dos 

usuários no Anexo VI. 

-Quanto à estrutura 
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Sugere-se formular um novo anexo ou 

subanexo para as regras de reajuste e revisão 

tarifária, levando-se em conta: 

• As competências da Agência de Regulação 

• Fornecimento mais completo de dados para a 

análise da viabilidade econômico-financeira 

por parte das concessionárias (ex: distribuição 

do usuários; XXX; YYYY...) 

• Matriz de Risco 

• Prazo/data dos reajustes e revisões tarifárias 

10.2.2. Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar 

permanentemente os serviços prestados pela 

Concessionária e tomar as providências necessárias à 

sua regularização; 

10.2.7. Fixar e rever as tarifas do serviço de 

transporte coletivo, zelando pela manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro da Concessão; 

Estas são competências da Agência 

Reguladora e do DEMUTTIN 

Anexo IV (Edital n.º 004/2016 Anexo IV) 

Anexo IV.2 – Modelo de apresentação da Proposta 

de Valor de Tarifa Incluir a taxa de regulação. 

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 Indaial.  

Reforça-se que deve integrar ao novo Edital de Concessão do serviço de transporte 

público coletivo 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, 
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considerando os novos acessos e travessias (como a ponte) no projeto atualizado, além de 

prever atendimento de maneira satisfatória aos novos 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 

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 Indaial, esta Agência de 

Regulação, indica ainda, 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. Ainda, 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. 

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. 
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Blumenau (SC), 18 de dezembro de 2017. 
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