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Parecer Administrativo nº 011/2015  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 019/2015. 

OBJETO: Revisão dos preços e inclusão de novos serviços complementares prestados pelo Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE. 

SOLICITANTE: SAMAE de Blumenau. 

INTERESSADO: SAMAE e o munícipio de Blumenau/SC.  

Relatório: 

 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE, por intermédio do 

Ofício nº 314/2015/PRES., de 10 de novembro de 2015, recebido por esta Agência em 16 de novembro do 

mesmo ano, formula pedido de revisão para serviços conforme tabela apresentada abaixo: 

 

Quadro 1 – Lista de serviços complementares para revisão. 

Serviços Preço Solicitado (R$) 

1 Ligação Nova ½ e ¾ 576,73 

2 Mudança de Ligação ½ e ¾ 519,28 

3 Mudança de Cavalete ½ e ¾ 223,96 

4 Desligamento Definitivo 445,13 

5 Corte no Ramal 117,29 

6 Corte no Cavalete 34,60 

7 Religação no Ramal 115,04 

8 Religação no Cavalete 34,52 

9 Reposição de Piso (pavimentação asfáltica) m2 122,70 

10 Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m2 36,40 

11 Tubo PL ½ e ¾ metro 1,50 
Fonte: Adaptado de SAMAE de Blumenau (2015). 

A alegação da Autarquia em rever o preço dos serviços elencados acima encontra respaldo na 

assinatura do Terceiro Aditivo Contratual com a Odebrecht Ambiental S.A., onde estes serviços, antes 

executados pela Concessionária, passaram a ser executados pelo SAMAE de Blumenau de forma 

terceirizada, em razão da Autarquia não conter efetivo de pessoal. A exceção ficou por conta da mudança de 

ligação, que por força do artigo 91 da Resolução Normativa nº 01/2013 da AGIR exigiu adequação com 

inclusão da caixa de proteção. 

Seguindo com o pleito, o SAMAE de Blumenau solicita troca de nomenclatura do termo “Troca ou 

adequação do cavalete em PVC ¾” para “Mudança de cavalete ½ ou ¾”. 
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Por final, ainda apresentou a solicitação de inclusão de novos serviços, os quais não encontravam-

se previstos na tabela de serviços complementares até então, sendo eles: desligamento definitivo da ligação 

de água, reposição de pavimento e fornecimento de excedente de tubo PL ¾.   

 

 Da análise: 

 

Diante à solicitação, a AGIR, instaura o Procedimento Administrativo nº 019/2015, cujo objeto é a 

revisão dos preços e inclusão de novos serviços complementares prestados pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE. 

A fim de evidenciar o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao presente parecer a Lei 

nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de regulação o poder de definir as tarifas 

cobradas pelos prestadores de serviços perante seus usuários, nos termos do artigo 22 da mencionada lei, 

onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 

IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência 

e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade.  

 

Tal artigo é combinado ainda para melhor base com o artigo 29, inciso II da mesma lei, onde: 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 

cobrança dos serviços: 

[...] 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 

preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades; 

 

Dentro deste contexto iniciamos os trabalhos testando as planilhas de composição de custos dos 

serviços elencados no Quadro 1, apresentados em meio eletrônico, a fim de validar os valores apresentados 

com exatidão e proporcionar assim, a revisão dos cálculos. 

Posteriormente foram aplicados testes de inspeção de documentos, que segundo Crepaldi (2012, p, 

368) é um procedimento “[...] voltado para a comprovação das transações que por questões legais, 

comerciais ou de controle são evidenciadas por documentos comprobatórios da efetividade destas 

transações”. Portanto, foram verificados se os documentos internos sustentam as informações dispostas nas 

planilhas de composição de custos dos serviços aplicadas nesta revisão/inclusão, além de outras informações 

trazidas de sítios oficiais destacadas no presente pleito.  
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Como primeiro ponto a ser explanado, apresenta-se a composição dos encargos sociais, estes 

apresentam as contribuições dos chamados sistemas “S” (SESI/SESC, SENAI/SENAC, SEBRAE), estas 

contribuições devem ser disponibilizadas pelas empresas a fim de preenchimento no certame licitatório, para 

que elas possam expressar quais destes sistemas “S” a vencedora contribui, para aplicação do percentual 

total da composição do encargo social sobre a remuneração dos gastos de pessoal. Muito raro a entidade que 

contribui para todos, na prática é o SEBRAE e um dos outros dois acima citados. Neste processo não foi 

possível mensurar a validação deste, mas que poderá ser objeto de análise de revisão de contratos públicos 

em momento posterior.  

Abaixo apresentamos o quadro de composição dos encargos sociais, que aplicados sobre os gastos 

de pessoal, formam os custos da mão de obra: 

 

Quadro 2 – Resumo dos encargos sociais. 
(GRUPO "A") OBRIGAÇÕES SOCIAIS % 

 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,000% 

 
FGTS 8,000% 

 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,500% 

 
SESI/SESC 1,500% 

 
SENAI/SENAC 1,000% 

 
INCRA 0,200% 

 
SEGURO ACIDENTE TRABALHO 3,000% 

 
SEBRAE 0,600% 

 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,000% 

 
TOTAL 36,800% 

 
Fonte: SAMAE de Blumenau (2015). 

Observando este quadro de composição, alertamos para o fato de que as empresas devem preencher 

esta tabela e serem responsáveis por comprovar o recolhimento dos tributos. Neste caso ela informa que 

paga SESI/SESC 1,50 % (um e meio por cento) e SENAI/SENAC 1,00% (um por cento), na prática verifica-

se que as entidades pagam somente um destes, e não os dois, com a eliminação de um destes, passaria a 

totalizar 35,80% (trinta e cinco vírgula oitenta por cento) ou 35,30% (trinta e cinco vírgula trinta por cento). 

Como são valores desembolsados da regulada para um prestador e ser um processo adjudicado e 

homologado não contestamos, apenas recomendamos a entidade verificar tal procedimento quando da 

oportunidade. 

Dando prosseguimento à análise, em visita técnica ao SAMAE de Blumenau, ao realizar testes com 

materiais na composição dos custos, foi observado que os mesmos não constavam da lista entregue. 

Solicitou-se então lista dos custos de estoques com os materiais. No setor público, os custos dos estoques são 

apurados pela média ponderada móvel, assim discorre as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público – NBCT 16.10, a qual aduz que “o método para mensuração e avaliação das saídas dos 
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estoques é o custo médio ponderado”. Desta forma, a regulada restou por refazer a planilha de proposta 

incluindo os novos preços. Abaixo apresentamos as novas tabelas de composição dos custos dos serviços 

complementares reenviadas pela Autarquia: 

 

Quadro 3 – Composição dos custos dos serviços complementares. 

LIGAÇÃO NOVA 1/2 OU ¾ 
 MUDANÇA CAV. 1/2 OU 3/4 C/ REPOSIÇÃO DE 

PISO 

MATERIAIS  R$  MATERIAIS  R$ 

Colar Tomada PVC 60/34 (30578) 3,90  Adaptador PL S/R 20 3/4 (30466) 0,80 

Tubo PL 20MM (43550) 1,40  Lacre Azul - 02 unid.  (31143) 0,60 

Adaptador PL S/R 20 3/4 (30466) 0,80  Adaptador PL C/R 20 3/4 (30467) 2,74 

Lacre Azul - 02 unid. (31143) 0,60  Kit Cavalete 3/4 (25953) 27,90 

Adaptador PL C/R 20 3/4 (30467) 2,74  Tubo PL 20MM (43550) 1,40 

Kit Cavalete 3/4 (25953) 27,90  Caixa Padrão 57,00 

Hidrômetro 3/4 (27296) 48,60      

Caixa Padrão 57,00      

TOTAL MATERIAIS  142,94  TOTAL MATERIAIS  90,44 
         

MÃO DE OBRA  R$  MÃO DE OBRA  R$ 

Equipe: Encanador e Ajud. Com Veículo 

Adequado ao Exigido (Equipado)  
144,23 

  Equipe: Encanador e Ajud. Com Veículo 

Adequado ao Exigido (Equipado)  
72,94 

Bomba de Sucção 6,20  Bomba de Sucção 3,14 

Moto Serra com Disco Abrasivo 4,96  Moto Serra com Disco Abrasivo 2,51 

Adm. Local (Coordenador de Equipes e 

Engenheiro) 
45,16 

 Adm. Local (Coordenador de Equipes e 

Engenheiro) 
22,84 

BDI 61,73  BDI 31,22 

TOTAL MÃO DE OBRA 262,27  TOTAL MÃO DE OBRA 132,63 
         

MÁQUINAS R$  MÁQUINAS R$ 

Retroescavadeira 88,19      

Caçamba 80,94      

TOTAL MÁQUINAS 169,13  TOTAL MÁQUINAS 0,00 

Custo do Serviço ao SAMAE 574,34  Custo do Serviço ao SAMAE 223,07 

 

 

DESLIGAMENTO DEFINITIVO 

 

CORTE NO CAVALETE 

MATERIAIS  R$ 

 

MATERIAIS  R$ 

Colar Tomada PVC 60/34 (30578) 3,90 

 

Tubete de corte de 1/2 e 3/4 (31281 / 37829) 0,08 

Tubo PL 20MM (43550) 
1,40 

 

JOELHO 3/4 Rosc. (R$ 2,60) 30 pç a cada 1000 

(31188) 
0,08 

    

 

Anel de Vedação (30522) 0,01 

  
  

 

Fita Teflon (R$ 1,58) 1 peça a cada 10 execução 

(31174) 
0,16 

    

 

Lacre branco 02 Unid.  0,60 

TOTAL MATERIAIS  5,30 

 

TOTAL MATERIAIS  0,93 
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MÃO DE OBRA  R$ 

 

MÃO DE OBRA  R$ 

 Equipe: Encanador e Ajud. Com Veículo 

Adequado ao Exigido (Equipado)  
148,48 

 

Mão de Obrra - CORTE CAVALETE 33,64 

Bomba de Sucção 6,38 

 

    

Moto Serra com Disco Abrasivo 5,10 

 

    

Adm. Local (Coordenador de Equipes e 

Engenheiro) 
46,49 

 

  
  

BDI 63,55 

 

    

TOTAL MÃO DE OBRA 270,00 

 

TOTAL MÃO DE OBRA 33,64 
    

 

    

MÁQUINAS R$ 

 

MÁQUINAS R$ 

Retroescavadeira 88,19 

 

    

Caçamba 80,94 

 

    

TOTAL MÁQUINAS 169,13 

 

TOTAL MÁQUINAS 0,00 

Custo do Serviço ao SAMAE 444,43 

 

Custo do Serviço ao SAMAE 34,57 

 

MUDANÇA LIGAÇÃO 1/2 OU 3/4 

 

CORTE NO RAMAL 

MATERIAIS  R$ 

 

MATERIAIS  R$ 

Colar Tomada PVC 60/34 (30578) 3,90 

 

Obturador de Supressão (52568 / 52570) 2,98 

Tubo PL 20MM (43550) 1,40 

 

Adaptador PL S/R 20 3/4 (30466) 0,80 

Adaptador PL S/R 20 3/4 (30466) 0,80 

 

    

Lacre Azul - 02 unid.  (31143) 0,60 

 

    

Adaptador PL C/R 20 3/4 (30467) 2,74 

 

    

Caixa Padrão 57,00 

 

    

TOTAL MATERIAIS  66,44 

 

TOTAL MATERIAIS  3,78 
    

 

    

MÃO DE OBRA  R$ 

 

MÃO DE OBRA  R$ 

 Equipe: Encanador e Ajud. Com Veículo 

Adequado ao Exigido (Equipado)  
155,20 

 

Mão de Obra (Conforme Planilha) 112,74 

Bomba de Sucção 6,67 

 

    

Moto Serra com Disco Abrasivo 5,33 

 

    

Adm. Local (Coordenador de Equipes e 

Engenheiro) 
48,59 

 

  
  

BDI 66,42 

 

    

TOTAL MÃO DE OBRA 282,22 

 

TOTAL MÃO DE OBRA 112,74 
    

 

    

MÁQUINAS R$ 

 

MÁQUINAS R$ 

Retroescavadeira 88,19 

 

    

Caçamba 80,94 

 

    

TOTAL MÁQUINAS 169,13 

 

TOTAL MÁQUINAS 0,00 

Custo do Serviço ao SAMAE 517,79 

 

Custo do Serviço ao SAMAE 116,52 

 

RELIGAÇÃO RAMAL 

 

RELIGAÇÃO NO CAVALETE 

MATERIAIS  R$ 

 

MATERIAIS  R$ 

Adaptador PL S/R 20 3/4 (30466) 0,80 

 

Lacre Azul - 02 unid.  (31143) 0,60 
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Lacre Azul - 02 unid.  (31143) 
0,60 

 

JOELHO 3/4 Rosc. (R$ 2,60) 30 pç a cada 

1000 (31188) 
0,08 

Anel de Vedação (30522) 0,01 

 

Anel de Vedação (30522) 0,01 

Fita Teflon (R$ 1,58)  1 peça a cada 10 

execução (31174) 
0,16 

 

Fita Teflon (R$ 1,58)  1 peça a cada 10 

execução (31174) 
0,16 

TOTAL MATERIAIS  1,57 

 

TOTAL MATERIAIS  0,85 
    

 

    

MÃO DE OBRA  R$ 

 

MÃO DE OBRA  R$ 

Mão de Obra (Conforme Planilha) 112,74 

 

Mão de Obra - RELIGAÇÃO CAVALETE 33,64 

TOTAL MÃO DE OBRA 112,74 

 
TOTAL MÃO DE OBRA 33,64 

    

 

    

MÁQUINAS R$ 

 

MÁQUINAS R$ 

TOTAL MÁQUINAS 0,00 

 
TOTAL MÁQUINAS 0,00 

Custo do Serviço ao SAMAE 114,31 

 

Custo do Serviço ao SAMAE 34,49 

Fonte: SAMAE de Blumenau (2015). 

Validados os valores dos materiais, passamos a verificar os custos de mão de obra, sendo que a 

entidade apresentou os custos de contratação de mão de obra terceirizada em planilhas, bem como 

comprovou os gastos efetivos dos preços pagos.  

No item horas máquinas também foi evidenciado pela regulada planilhas de composição de custos 

dos serviços de hora máquina contratada, bem como os preços pagos por este serviço. 

Quanto ao serviço de reposição de piso em pavimentação asfáltica, o preço proposto na composição 

de custos da Autarquia é um preço referencial de licitação em trânsito, a qual ainda não apresentou proposta 

vencedora, portanto o preço pode vir a sofrer variação. Desta forma, este custo não apresenta embasamento 

efetivo, sendo o mesmo indeferido por esta Diretoria Administrativa. Indica-se para o item em questão, a 

utilização do preço praticado pela última licitação. Assim, o item anteriormente solicitado passará a ter o 

seguinte valor: 

 

Quadro 4 – Preço de reposição de piso (pavimentação asfáltica) 

Item  Descrição  R$ 

9 
Reposição de Piso (pavimentação 

asfáltica) m2 122,70 

 

Item  Descrição  R$ 

9 
Reposição de Piso (pavimentação 

asfáltica) m2 89,46 
Fonte: SAMAE de Blumenau (2015). 

 

Quanto ao serviço de resposição de piso com colocação de paralelepípedo, lajota, acimentado e 

“jacaré”, solicitado conforme tabela abaixo: 
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Quadro 5 – Preço de reposição de piso 

10 
Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, 

acimentado e jacaré) m2 36,40 
Fonte: SAMAE de Blumenau (2015). 

 

Cabe informar que o referido serviço vem sendo executado por empresa terceirizada com valor 

diverso do apresentado, o qual apresenta seus custos evidenciados a seguir: 

 

Quadro 6 - Reposição pavimento paralelepípedo/lajota/cimentado 

Descrição dos Serviços  Qtd. (h)   Valor (R$)  

 Equipe: Encanador e Ajud. Com Veículo Adequado ao Exigido (Equipado)  

 

   

 Equipe: Calceteiro e Ajud.  Com Veículo Adequado ao Exigido (Equipado)  0,34                 20,43  

 Compactador Vibratório Manual  0,34                   1,01  

 Adm. Local (Coordenador de Equipes e Engenheiro)  0,09                   7,92  

   Subtotal (R$)                  29,36  

   BDI (30,78%)                    9,04  

   Preço Serviço                  38,40  

Fonte: Adaptado de SAMAE de Blumenau (2015). 

 

Nestes termos, fico evidente o preço de R$ 38,40 para ser executado por terceirizado, bem como  

ficou evidenciado que este valor vem sendo desembolsado pela regulada ao prestador regularmente 

contratado por devido procedimento licitatório. Desta forma, o valor requerido de R$ 36,40 não condiz com 

a realidade praticada, devendo ser substituído por RS 38,40. 

Nestes termos, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda: 

1) Reconhecer os novos preços dos serviços complementares pela Autarquia, conforme abaixo 

elencados: 

 

Quadro 7 – Lista de serviços complementares para revisão. 

Serviços Preço Solicitado (R$) 

1 Ligação Nova ½ e ¾ 574,34 

2 Mudança de Ligação ½ e ¾ 517,79 

3 Mudança de Cavalete ½ e ¾ 223,07 

4 Desligamento Definitivo 444,43 

5 Corte no Ramal 116,52 

6 Corte no Cavalete 34,57 

7 Religação no Ramal 114,31 

8 Religação no Cavalete 34,49 

9 Reposição de Piso (pavimentação asfáltica) m2 89,46 

10 Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m2 38,4 
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11 Tubo PL ½ e ¾ metro 1,40 

Fonte: Adaptado de SAMAE de Blumenau (2015). 

 

2) Revisar a tabela resumo da composição de encargos sociais no que for cabível.  

3) Recomendar ao Diretor Geral da AGIR que paute sua decisão à necessidade de comunicação pelo 

SAMAE de Blumenau aos seus usuários de forma ampla e oficial, num período não inferior a 30 

(trinta) dias, para início da cobrança do novo regime tarifário e que seja encaminhado a esta Agência 

cópia da nova tabela tarifária, assim como das publicações realizadas pela Autarquia Municipal 

(incluindo a nova tabela), em observação ao disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, 

que estabelece: “Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e 

as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de (30) dias em relação à sua 

aplicação” (grifo nosso). 

Encaminhe-se o referido pedido de reajuste para parecer e análise jurídica da Agência de 

Regulação. 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 27 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo – AGIR 

ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 
CORECON-SC 1463 

 

 

 

 

 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 
CRA-SC nº 6000528 / Reg. Prof. nº 1284/SC (Sec. Ex.) 

 

 

 


