
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2008 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 006/2007  

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

I. Relatório  

 

Trata-se de processo administrativo instaurado com o escopo de atender 

ao disposto no item 13.2, Cláusula Décima - Terceira, do Contrato Administrativo n. Nº 

044/2008, que outorga a concessão e exploração dos serviços de transporte público 

coletivo à Viação Princesa do Sul Ltda., tendo em vista a manifestação expressa da 

concessionária visando à prorrogação do ajuste por mais um período de 10 (dez) 

anos. 

Os ritos estabelecidos para o processo administrativo foram aqueles 

estabelecidos nas Portarias Municipais 3.495/2017 e 3.496/2017, de modo a propiciar 

a avaliação da qualidade dos serviços prestados, a capacidade econômico-financeira 

do prestador e o atendimento aos objetivos da concessão. Através do procedimento 

garantiu-se ainda o contraditório e a amplitude do direito a defesa facultando-se à 

concessionária o  acompanhamento dos atos por meio de prepostos indicados; 

momento oportuno para apresentação da defesa técnica e vistas franqueadas dos 

autos. 

A avaliação da concessionária foi feita por Comissão Própria de Avaliação, 

contando ainda com o auxílio de empresa especializada em inspeção veicular. O 

trabalho resultou no relatório da Comissão de Avaliação, seguido do parecer do Sr. 

Secretário Municipal de Trânsito e Transportes. Após, foi a concessionária 

devidamente notificada para apresentar suas justificativas técnicas, deixando, contudo, 

transcorrer in albis o prazo para tanto. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão, o que faço em 05 (cinco) 

laudas. 



 

 

 

II. Fundamentação 

 

Como é sabido, o transporte é um direito fundamental social do cidadão, 

conforme previsto no art. 6o da Constituição da República, tendo o Município, nos 

termos do art. 30, V do mesmo texto, relevante papel em sua regulação e fiscalização. 

Seu caráter essencial obriga o Estado a organizá-lo e prestá-lo, diretamente ou 

através de concessão, visando sua qualidade, modicidade de tarifas, segurança para o 

usuário e sustentabilidade de longo prazo. É o que se denomina de "responsabilidade 

de garantia na prestação". 

Deste modo, quando opta o ente público por franquear tão essencial 

serviço à iniciativa privada, tem o dever, enquanto concedente, de fiscalizar e avaliar 

sua execução tal como prevê o ordenamento jurídico. Afinal, o que está em jogo é o 

interesse público. 

As balizas normativas para a verificação da concessão estão na Lei federal 

8.987/1995 e Lei municipal 5.710/2016. A primeira estabelece em seu art. 6o como 

adequado o serviço "que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade de tarifas", para 

que os direitos do usuário (do art. 7o) sejam atendidos. Já a segunda, tem como 

deficiente o serviço com veículos de características distintas daquelas estabelecidas 

na concessão ou o não atingimento das metas e objetivos estabelecidos em lei, 

regulamento ou contrato. 

Assim, nos mercados liberalizados, onde o Estado cede à iniciativa privada 

a prestação de serviços essenciais, tem-se como consequência a expansão da 

regulação e fiscalização. E o dever de fiscalização vem expresso nos arts. 3o; 23, VII, 

29, I e art. 30 da Lei 8.987/1995. Já em âmbito local, o tema está regulado nos arts. 4o, 

33, 34 e 35, sendo certo que o § 2o do art. 34 determina que a ausência de 

fiscalização enseja a responsabilização do agente público omisso. 

Justificada a atuação do Município na avaliação da concessão, devem ser 

levados em conta os elementos objetivos da prestação dos serviços. Neste passo, o 

relatório da Comissão de Avaliação é conclusivo ao atestar que a concessionária, 



 

 

dentre outras questões: a) possui alto grau de endividamento, o que compromete sua 

situação financeira e a devida prestação dos serviços contratados; b) possui 

pendências fiscais nas esferas Federal, Estadual e Municipal; c) não apresenta 

instalações seguras para os funcionários e para a manutenção dos veículos; d) não 

disponibiliza veículos em quantidade suficiente para a demanda, considerado o 

aumento populacional; e) se utiliza de frota com idade superior à constante da 

concessão; f) oferece ao público veículos com manutenção precária, que quebram 

com frequência; g) apresenta considerável quantidade de infrações de trânsito; h) 

presta o serviço com veículos sem os devidos licenciamentos; i) conta com altos 

índices de insatisfação dos usuários em virtude de atrasos e quebras. 

Chama ainda a atenção, consoante relatório e parecer das autoridades 

competentes, as práticas inadequadas da concessionária no sentido de obstaculizar a 

fiscalização, não disponibilizando a tempo e a modo documentos solicitados ou 

inviabilizando a inspeção veicular ou da garagem, o que estendeu os trabalhos para 

além dos prazos inicialmente previstos. 

Deste modo, há que se concordar com o parecer da Secretaria Municipal 

de Trânsito e Transportes, que conclui: 

 

Diante de tudo que foi detalhadamente estudado e analisado a 

respeito dos serviços prestados pela Concessionária de Transporte 

Público Coletivo, Viação Princesa do Sul Ltda., a luz do que orienta e 

define a Lei Nº 8987, de 13/02/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto 

no art. 175 da Constituição Federal, no seu Art. 6º, §§ 1o e 2º, 

concluo que estes serviços não estão atendendo as condições de  

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e 

generalidade estabelecidas na referida norma. 

 

E tem razão o Sr. Secretário, quando afirma, nos termos do item 2.2. do Edital 

de Concessão, que a prorrogação está condicionada à “adequada prestação do 

serviço”: (verbis) 



 

 

O prazo inicial da concessão é de 10(dez) anos, podendo ser 

prorrogado por mais 10 (dez) anos, na forma da lei, porém, 

condicionado à adequada prestação do serviço e ao pagamento do 

valor referente à outorga pela prorrogação, devidamente corrigido 

nos termos especificados no item 2.1 e respeitadas as exigências 

técnicas. (Grifo nosso) 

 

O mesmo se pode afirmar do item 13.2.1 do Contrato, que dispõe: 

 

13.2.1. A CONCESSIONÁRIA poderá obter a prorrogação da 

concessão desde que não tenha sido condenada por abuso de 

poder econômico mediante decisão transitada em julgado, tenha 

cumprido os compromissos assumidos na concorrência e venha 

prestando os serviços concedidos de forma adequada. (Grifo 

nosso). 

 

Como é se de notar, não se converte a prorrogação do prazo num direito 

adquirido do prestador. Ao contrário, só se dará, após um juízo de oportunidade e 

conveniência, se os compromissos assumidos na concorrência estiverem sendo 

cumpridos adequadamente. Isto porque o interesse público a ser contemplado no 

aditamento de prazo deve retratar a primazia do interesse do usuário sobre aquele da 

Administração ou mesmo da concessionária. E do que restou comprovado nos autos 

do Processo Administrativo em comento, o serviço prestado não é adequado.  

Como é cediço em Direito Administrativo, prorrogar se trata de uma exceção à 

obrigatoriedade da licitação. E como a licitação é regra, o aumento cronológico do 

contrato deve ser interpretado restritivamente. E só poderá ser implementado quando 

verificados os critérios de vantajosidade e o atendimento do interesse público, o que 

não é o caso dos autos. 

 

 



 

 

III. Dispositivo 

 

Tendo em vista esses fundamentos, decido pela não prorrogação do 

contrato administrativo Contrato Nº 044/2008 – Contrato de outorga de concessão 

para prestação e exploração dos serviços de transporte público coletivo que entre si 

firmam o município de Pouso Alegre e a empresa Viação Princesa do Sul Ltda. - 

devendo esta Administração promover os estudos necessários para a realização de 

novo certame licitatório para a outorga de concessão do transporte público urbano e 

rural, nos termos e formas da lei. 

 

Publique-se e intime-se 

 

Pouso Alegre, 07 de julho de 2017. 

 

 

______________________________ 

Rafael Tadeu Simões 

Prefeito Municipal 

 

 


