REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 01/2021

Aos (13) treze dias do mês de janeiro de 2021, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria
da AGERBA, em regime de Colegiado, com as presenças do Sr. CARLOS HENRIQUE DE
AZEVÊDO MARTINS, Diretor Executivo, do Sr. SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS,
Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), do Sr. LUCIANO MARCELO
DANTAS SOUZA, Diretor Geral em Exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas
Socioeconômicas (DPE), tendo como participante o Sr. JOAQUIM CÉSAR CAMPOS GUERRA,
Chefe de Gabinete em Exercício, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir:
Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº 081.2169.2020.0004918-11,
AGERBA – POLO DE SALVADOR, solicita orientação jurídica a respeito da aplicação do §1º,
do art. 2, da Resolução nº 14/2020, com base no art. 5º do mesmo diploma legal, ao Sistema
Rodoviário de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia - A Diretoria em
Regime de Colegiado retira o processo de pauta para manifestação da DFIS. Encaminhar
processo à DFIS para manifestação; Item 02 – Processo nº 081.2159.2020.0006197-30, NOSSA
SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA., solicitação de parcelamento de débito - A
Diretoria em Regime de Colegiado autoriza o parcelamento requerido do débito de R$ 8.191,87
(oito mil e cento e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), a ser efetivado em 06 (seis)
parcelas, corrigidas com base no INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês. Encaminhar o
processo à COFIN para refazer os cálculos e demais providências; Item 03 – Processo nº
081.2195.2019.0003344-11, PREGÃO ELETRÔNICO - PE 02/2020, que tem como objeto a
contratação de serviços terceirizado de Publicidade Legal - A Diretoria em Regime de Colegiado,
com fulcro na Lei Estadual nº 9.433/05, art. 121, XXXIV, HOMOLOGA a licitação, Pregão
Eletrônico PE nº 02/2020. Encaminhar processo à CPL para devidas providências; Item 04 –
Processo nº 081.2159.2020.0006373-98, VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA., solicitação de
parcelamento de débito - A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza o parcelamento requerido
do débito de R$ 5.007,21 (cinco mil e sete reais e vinte e um centavos), a ser efetivado em 05
(cinco) parcelas, corrigidas com base no INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês. Encaminhar
o processo à COFIN para refazer os cálculos e demais providências; Item 05 – Processo nº
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081.2159.2019.0003673-72, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A., referente as obras
denominadas de Via Marginal do Capelão, localizado entre o Km 15 e o Km 16 da Rodovia BA526 - A Diretoria em Regime de Colegiado, diante da expiração do prazo para resolução das
pendências listadas no Termo de Vistoria confeccionado para fins de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, decide pela não emissão do documento até que sejam sanadas as
pendências. Encaminhar o processo ao NGCRP para providências; Item 06 – Processo nº
081.2159.2019.0002059-84, ARJ – Transportes e Cargas Ltda., solicitação de devolução de
linhas - A Diretoria em Regime de Colegiado determina a instauração de processo administrativo
para apuração das faltas administrativas cometidas pela concessionária ARJ – Transportes e
Cargas LTDA, a ser feita por comissão composta pelos servidores a indicar. Encaminhar o
processo à ASGAB para criação da comissão; Item 07 – Processo nº 081.2159.2020.0005516-71,
ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA., solicitação de prorrogação de Contrato Emergencial nº
02/2020 celebrado com a AGERBA, sob o argumento de que na vigência do Contrato Emergencial
houve a paralisação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros por
determinação governamental (Decretos: nº 19.549/2020 e nº 19.586/2020) - A Diretoria em Regime
de Colegiado decide celebrar Termo Aditivo para readequação da cláusula 2ª do Contrato
Emergencial de Prestação de Serviços Públicos de Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros nº 02/2020, a fim de que o termo inicial do prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias seja contado a partir do momento em que as linhas objeto da avença se tornaram
operacionais, bem como determina a imediata deflagração de procedimento licitatório para
seleção de empresa interessada na prestação do serviço. Encaminhar processo à ASGAB e à CPL
para providências; Item 08 – Processo nº 081.2159.2019.0004906-54, ROTA TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA., substituição do serviço convencional para serviço semi-urbano,
referente a Linha 244 – Ilhéus X Ubaitaba via Uruçuca, com a implantação do sistema de
bilhetagem eletrônica - A Diretoria em Regime de Colegiado determina o sobrestamento do
presente processo até a conclusão do processo SEI nº 081.2159.2020.0001080-51. Encaminhar o
processo à DPLO para cumprimento; Item 09 – Processo nº 081.10453.2019.0005685-71, C.I. /
CCI / Nº 51, referente a C.I. nº 51/2019 – RESOLUÇÃO TCE / BA 133/2019. Solicitação de
substituição dos membros da Comissão por servidores que não sejam Coordenadores de Polos
Regionais - A Diretoria em Regime de Colegiado resolve reformular a comissão instituída pela
Portaria AGERBA nº 11/2020 a qual será composta pelas servidoras, Virgínia Costa de Castro
(Presidente), cadastro nº 81.629.797, Camila Lessa (Membro Titular), cadastro nº 81.629.831,
Ana Paula Silva (Membro Titular), cadastro nº 81.629.795 e Havana Taís da Cruz Borges Silva
(Membro Suplente), cadastro nº 81.629.804. Encaminhar processo à ASGAB para providências;
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Item 10 – Processo nº 081.2189.2020.0005857-53, RELATÓRIO DE DÉBITOS DE
OUTORGA, provenientes dos Contratos de Concessão do Serviço Público de Transporte
Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado da Bahia, firmados com as empresas
EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense Ltda., Rápido Federal Viação Ltda. e Plenna
Transportes e Serviços Ltda., instaurado com fulcro no art. 136, da Lei estadual nº 12.2019/2011- A
Diretoria em Regime de Colegiado determina a abertura de processo administrativo de reparação
de danos ao erário em face das empresas EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense
Ltda., Rápido Federal Viação Ltda. e Plena Transportes e Serviços Ltda., na forma minutada
neste processo. Encaminhar processo à COFIN para providências; Item 11 – Processo nº
081.2186.2020.0002937-69, AGERBA – OFÍCIO NGCTTH/DE/Nº 342/2020, consulta
formulada pela AGERBA, referente a solicitação da empresa VG Realizações e Operações
Logísticas Ltda., sobre a possibilidade de suspensão da contratação do seguro pela concessionária
do Terminal Hidroviário de Paramana até a finalização das obras de recuperação e melhoramento
do equipamento público - A Diretoria em Regime de Colegiado resolve designar as servidoras
Maria Uliana Costa Cedraz Zanetti, cadastro 81.513.348, e Renata Livio Abreu Campos,
cadastro 92.010.941, esta na condição de substituta, para, sem prejuízo de suas atribuições,
promover a gestão do Contrato de Uso de Bem Público – AGERBA nº 03/2017. Encaminhar
processo à ASGAB para providências; Item 12 – Processo nº 081.2186.2020.0006081-82,
C.I./NGCTTH/Nº56/2020, solicitação de alteração da Cláusula 12ª – Da Gestão do Contrato –, do
Contrato de Prestação de Serviços AGERBA nº 08/2017, firmado entre esta Agência Reguladora e a
CONSUNAV, alterando o substituto do responsável pela gestão do referido instrumento contratual A Diretoria em Regime de Colegiado designa a servidora Renata Lívio Abreu Campos, cadastro
nº 92.010.941, para, sem prejuízo de suas atribuições, promover a gestão do Contrato de
Prestação de Serviços AGERBA nº 08/2017, firmado entre esta Agência Reguladora e a
CONSUNAV. Encaminhar processo à ASGAB para providências; Item 13 – Processo nº
081.2159.2020.0006327-52, VIAÇÃO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA., requerimento
apresentado pela empresa por meio do qual pretende a suspensão provisória da operacionalização
da linha 719 - Alagoinhas X Porto Sauípe via Subauma, até que a situação do piso da rodovia seja
normalizada - A Diretoria em Regime de Colegiado indefere o requerimento formulado pela
empresa Viação Cidade de Alagoinhas Ltda. de que trata estes autos. Encaminhar processo à
DPLO para comunicar à requerente e posterior arquivamento; Item 14 – Processo nº
081.2186.2020.0001551-11, C.I./NGCTTH/Nº 016/2020, solicitação de consulta sobre a
possibilidade da Empresa CONSUNAV realizar a análise técnica e validação de obras no Terminal
Ponta de Nossa Senhora, em razão de pedido de revisão da equação econômico-financeira do
4ª Avenida, 435 - 1º andar - CAB - CEP 41.745-002 Salvador – Bahia – Brasil

Contrato de Concessão Remunerada de Uso nº 06/2013 - Considerando que a Agerba está em
tratativas com a CONDER, encaminhar processo à ASGAB para verificar o andamento do
Convênio de Cooperação Técnica; Item 15 – Processo nº 081.2165.2020.0002166-67, NOTA
TÉCNICA Nº 156/2020/DTAF, proposta de Minuta de Resolução referente ao Reajuste Anual do
Coeficiente Quilométrico Padrão (CQP) do Subsistema de Transporte Rodoviário de Passageiros
Complementar – SLIC - A Diretoria em Regime de Colegiado retira de pauta. Encaminhar
processo à DTAF para fazer novo estudo das tarifas de acordo com o cenário atual; e à DFIS,
através dos Polos, para levantar o valor que está sendo cobrado pelas referidas linhas; Item 16 –
Processo nº 081.2159.2020.0004525-17, Biônica Transporte e Turismo Marítimo Regional
Ltda. – BIOTUR, solicitação de prorrogação da suspensão dos horários vespertinos referentes à
linha nº 1011 – Salvador / Morro de São Paulo / Salvador, entre 09/10 e 11/11/2020, bem como de
utilizar dos referidos horários, caso haja demanda - A Diretoria em Regime de Colegiado indefere
o requerimento formulado pela empresa Biônica Transporte e Turismo Marítimo Regional Ltda.
(BIOTUR) de que trata estes autos. Encaminhar processo ao NGCTH para comunicar à
requerente e posterior arquivamento; Item 17 – Processo nº 081.2159.2020.0005358-03,
ABEMTRO – Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da
Bahia, OFÍCIO-ABEMTRO-023/2020, solicitação de cancelamento da cobrança da taxa de
outorga de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente às concessões após a formalização do TAC
02/2015 - A Diretoria em Regime de Colegiado indefere o requerimento formulado pela
Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia (ABEMTRO)
para cancelar a cobrança da taxa de outorga de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente às
concessões firmadas após a formalização do TAC 02/2015. Encaminhar processo à ASGAB para
providências; Item 18 – Processo nº 081.2163.2020.0000500-12, C.I./NGCTRARP/Nº 09/2020 Pendências Contratuais – Aeroporto de Barreiras, substituição de servidor da Comissão
Processante - A Diretoria em Regime de Colegiado designa a servidora Idione Barbosa Moreira,
cadastro nº 81.629.800, para substituir o servidor Thiers Moraes Coelho, cadastro nº 81.642.638,
na comissão instituída pela Portaria AGERBA nº 65/2020, respeitada a determinação constante
no item 03, da ATA nº 57/2020. Encaminhar processo à ASGAB para providências; Item 19 –
Processo nº 001.10302.2019.0004306-01, ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil –
OFÍCIO Nº 8610/2019/ASJIN-ANAC, notificação de autuação referente ao Auto de Infração nº
009632/2019, em razão da ausência de elaboração do Programa de Segurança Aeroportuária (PSA)
do Aeroporto de Valença - A Diretoria em Regime de Colegiado determina a instauração de
processo administrativo para apuração das faltas administrativas cometidas pela concessionária
MPE – Engenharia e Serviços S.A, a ser feita por comissão composta pelas servidoras Virgínia
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Costa de Castro (Presidente), cadastro nº 81.629.797, Camila Soares Lessa (Membro Titular),
cadastro nº 81.629.831, Ana Paula Silva Torres (Membro Titular), cadastro nº 81.629.795 e
Havana Taís da Cruz Borges Silva (Membro Suplente), cadastro nº 81.629.804. Encaminhar o
processo à ASGAB para providências; Item 20 – Processo nº 001.10302.2019.0000307-69,
DENÚNCIA, referente a prestação de serviço de transporte de passageiros, na linha Bom Jesus da
Lapa X Ilhéus - A Diretoria em Regime de Colegiado discorda do parecer do DQS, e baseado nas
informações do Polo de Bom Jesus da Lapa, opina pelo arquivamento do processo. Encaminhar
o processo à DFIS para o devido arquivamento; Item 21 – Processo nº 081.2166.2020.000637155, C.I. Nº 24/2020/DQS, solicitação de providências junto à Diretoria de Planejamento
Operacional – DPLO - Em reunião de Diretoria em Regime de Colegiado, o Diretor do DQS se
manifestou pelo arquivamento do mesmo, e recomendou aos servidores da DPLO o ajuste de
conduta. Encaminhar o processo para o DPLO para conhecimento e arquivamento; Item 22 –
Processo nº 081.2176.2020.0006170-11, C.I./POLO REGIONAL JUAZEIRO – AGERBA/ Nº
051/2020, informa que a empresa ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. suspendeu
a operação da Linha – 672 – JUAZEIRO X PAULO AFONSO - A Diretoria em Regime de
Colegiado autoriza a abertura de processo licitatório da Linha – 672 – Juazeiro x Paulo Afonso.
Encaminhar processo à CPL para providências; Item 23 – Processo nº 081.2188.2020.000591748, C.I./NGCTRARP/Nº74/2020, Relatório de Auditoria do TCE – Contrato de Concessão nº
02/2000 – (Atendimento quanto ao item 5.1). Composição de comissão para estudo a fim de
elaborar instrumento normativo para regulamentação da metodologia de reequilíbrio do Contrato de
Concessão nº 02/2000, firmado com a Concessionária Litoral Norte – CLN - A Diretoria em
Regime de Colegiado designa os servidores Idione Barbosa Moreira, cadastro nº 81.629.800,
David Portinari Araújo de Santana, cadastro nº 81.629.836, e Vanessa Pereira Gonzaga Santos,
cadastro nº 81.629.803 para compor a comissão. Encaminhar processo ao NGCTRARP para
cumprimento; Item 24 – Processo nº 081.2159.2020.0004833-15, CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 04/2020, recurso administrativo interposto pelo CONSÓRCIO TPF – PENTÁGONO em razão
da divulgação do resultado de classificação das propostas da Concorrência 04/2020, cujo objeto é a
contratação de empresa de engenharia para apoio às atividades de competência legal da AGERBA
quanto à fiscalização do Contrato de Concessão 001/2018 do Sistema Viário BA-052 - A Diretoria
em Regime de Colegiado conhece e provê o recurso interposto pela empresa Consórcio TPF –
Pentágono e declara nula a Concorrência nº 04/2020. Ainda, determina a adequação do edital às
instruções apresentadas pela PGE no Parecer PGE-PCT-AGERBA-HVP-86/2020 e DESPACHO
Nº PA-NLC-002-2021. Encaminhar processo à CPL para providências; Item 25 – Processo nº
081.2159.2020.0005393-88, CONFORTRANS TRANSPORTES EIRELI, solicitação de
4ª Avenida, 435 - 1º andar - CAB - CEP 41.745-002 Salvador – Bahia – Brasil

autorização para operar 06 (seis) linhas de transporte, ligando localidades dentro do município de
Simões Filho ao bairro Jardim Campo Verde, situado no mesmo município - A Diretoria em
Regime de Colegiado indefere o pleito com base nas manifestações técnica e jurídica.
Encaminhar processo à DPLO para comunicar à requerente e posterior arquivamento. O Diretor
Executivo declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e determinando que fosse
lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Diretores presentes
e por mim que secretariei a reunião.
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