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PARECER Nº 014/2014 

Referente ao Procedimento Administrativo nº 013/2014 – Pedido de 

revisão/alteração do Contrato nº 13/2010 firmado entre a empresa Say 
Muller Serviços Ltda EPP e o Samae de Gaspar/SC 

 
 

I - Identificação 

 

De: Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico 

Para: Heinrich Luiz Pasold e Vanessa Fernanda Schmitt – Diretor Geral e Diretora 

Administrativa da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos do Médio Vale do Itajaí – AGIR.  

Objeto: Ref. Análise sobre a Resolução nº 035 de 18 de julho de 2014, que deu azo 

à instauração do Procedimento Administrativo nº 013/2014, cujo objeto é a 

apreciação do pedido de revisão/alteração do Contrato nº 13/2010, referente a 

execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e compactáveis 

domiciliares, comerciais-industriais (com características domiciliares) das 

repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do município de Gaspar, 

celebrado entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – 

SAMAE e a empresa Say Muller Serviços Ltda.   

Órgão Consulente: Diretoria Administrativa da AGIR.  

  
 

II – Breve Sinópse dos Fatos 

 

1. Versa o presente a despeito de pedido formalizado pela Agência 

Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do 

Médio Vale do Itajaí – AGIR – na pessoa do Diretor Geral e Diretora Administrativa 

– com o fito de que seja exarado parecer jurídico relativamente ao pedido de 

revisão/alteração do Contrato nº 13/2010, encaminhado pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE.  

 

2. Para tanto, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Gaspar – SAMAE – por intermédio do Ofício nº 10/2014, de 05 de junho de 2014, e 
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em cumprimento a determinação exarada no Parecer Administrativo nº 011/2013 

(AGIR), determinou a realização de estudos técnicos por meio dos quais aferiu-se a 

nova quilometragem realizada pela empresa Say Muller Serviços Ltda, cujos 

documentos e estudos que instruem este procedimento, atestam que houve uma 

diminuição de direta dos custos dos serviços de coleta no montante de R$ 1,51 

(um real e cinqüenta e um centavos), o que importaria na alteração dos custos 

de R$ 132,24 para R$ 130,73 por tonelada coletada, haja vista é claro a 

liberação/abertura da Ponte Hercílio Deecke que originou um novo rearranjo de 

rotas de coleta por parte da empresa contratada (Say Muller Serviços Ltda).  

Atente-se, por relevante que por meio da Resolução nº 043 de 28 de 

novembro de 2013, que deu azo à instauração do Procedimento Administrativo nº 

018/2013, esta Agência apreciou o pedido de “reequilíbrio econômico-financeiro” 

do Contrato nº 13/2010, que por sua vez tinha como um de seus fundamentos a 

interdição da Ponte Hercílio Deecke de Gaspar/SC.  

 

3. Para tanto e com o objetivo de restaurar a isonomia da relação: 

encargo-remuneração, e principalmente restabelecer o equilíbrio-financeiro, e 

também porque amparado em lei (v.g artigo 65, inciso I da Lei nº 8.666/93) e 

subsidiado em estudos técnicos realizados, constatou-se então que houve a 

diminuição direta dos custos do serviço de coleta passando de R$ 132,24 para R$ 

130,73, ou seja, uma diminuição direta de R$ 1,51 por tonelada coletada pela 

Empresa Say Muller Serviços Ltda; razão pela qual a alteração contratual é 

imperativo que se faz cogente, inclusive para restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato nº 13/2010 celebrado entre as partes (Samae de Gaspar e 

Say Muller).   

É o breve e necessário relato das informações que merecem 

destaque, sendo certo que para não incorrer em tautologia, este signatário pede 

“vênia” para reporta-se às razões constantes do Parecer Administrativo nº 

007/2014 desta Agência, e também ao Memorando Interno da Gerente de 

Resíduos Sólidos, Sra. Fernanda Gelatti, ao Parecer elaborado pelo Engenheiro 



 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

         CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  
 

 

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina 

CEP: 89.036-200 - Fone (47) 3331-5827- CNPJ 11.762.843/0001-41 

www.agir.sc.gov.br 

Civil, Ricardo Alexandre da Silva, responsável pela revisão dos cálculos da planilha 

para verificação do impacto acima descrito e finalizando com o embasamento 

jurídico elaborado pela Assessora Jurídica, Dra. Mara Lucy F. Ascoli, todos de 

autoria dos próprios servidores da autarquia contratante do serviço, que para 

tanto passam a fazer parte integrante e indissociável deste parecer ora 

apresentado e constituem-se em relevantes substratos a embasar o convencimento 

deste subscritor.  

 

III – Da análise do pedido de revisão/alteração contratual em face das 

legislações aplicáveis à espécie 

 
 

4. A princípio, e antes de discorrer qualquer arrazoado acerca da 

questão posta em análise, sobreleva proceder ao cotejo analítico entre o pedido de 

revisão/alteração do Contrato nº 13/2010 encaminhado pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE e os diplomas legais aplicáveis à 

matéria.    

 

5. Neste diapasão, é de todo relevante destacar que em 

cumprimento a determinação exarada no Parecer Administrativo nº 011/2013 

(AGIR) entre outros documentos e informações tangidas ao processo administrativo 

“sub examine”, é que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – 

SAMAE, encaminhou à analise desta Agência de Regulação (AGIR) o pedido de 

revisão/alteração do Contrato nº 13/2010, celebrado aos 19 de abril de 2010 entre 

o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE e a empresa 

Say Muller Serviços Ltda EPP, cuja conclusão final dos estudos importou na 

diminuição direta dos custos do serviço de coleta passando de R$ 132,24 para R$ 

130,73, ou seja, uma diminuição direta de R$ 1,51 por tonelada coletada pela 

Empresa Say Muller Serviços Ltda. 

 

6. No entanto, e antes de proceder à analise quanto à legalidade e 

procedência do pedido de revisão/alteração contratual formulado pelo Samae de 
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Gaspar, obtempera-se crível trazer a cotejo o conceito emprestado ao termo 

“reequilíbrio” e bem assim os diplomas legais que o regulamentam, conforme 

adiante demonstrar-se-á.  

 

7. Assim, traz-se a colação o conceito emprestado ao termo 

“reequilíbrio econômico-financeiro” [disponível em: www.thiessen.com.br/atualidades), 

nos seguintes termos:  

 

“O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo consiste 

em um direito subjetivo do contratante, tendo assento constitucional. 

 A Lei das Licitações também foi taxativa e exaustiva ao tratar da 

matéria, tendo definido em seus artigos 5º, 40º, 55º e 65º, dentre outros, os critérios 

para manter a real equivalência de preços nos contratos administrativos, desde a 

data da apresentação da proposta até a entrega da obra. 

 A equação de equilíbrio é determinada no momento da 

elaboração do ato convocatório, devendo ser mantida durante toda a 

contratação. Sempre que ocorrer qualquer alteração no equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, quer seja através da variação de índices 

inflacionários, quer seja pela ocorrência de fatos supervenientes, o mesmo 

deverá ser revisado. 

 Trata-se de assegurar ao particular a efetiva rentabilidade do 

contrato em seu aspecto global, garantindo a intangibilidade da remuneração 

inicialmente prevista. 

 Diante da abrangência concedida pela Lei nº 8.666/93 para as 

hipóteses de revisão do contrato administrativo, a doutrina passou a elencar grupos 

distintos de reequilíbrio, focando ou na ocorrência de fatos supervenientes, ou na 

oscilação de índices de preços. 

 Assim, pode-se dividir o reequilíbrio em dois grupos básicos: o 

primeiro, que tem como causa a inflação, aí elencados o reajuste, a atualização e a 

correção monetária; e o segundo, que tem como causa a ocorrência de fatos 

imprevisíveis, englobando a revisão, a repactuação e o 

realinhamento”.(Grifamos)  
 

 

8. Aplicável ao caso o que dispõe a Lei nº 8.666/93 em seu artigo 

65, inciso I, “verbo ad verbum”:  

 

http://www.thiessen.com.br/atualidades
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“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração: 

II - por acordo das partes: 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 
para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994). 
 
 
9.  Ou seja, da simples leitura que se faz da redação do artigo 65, 

inciso I da Lei nº 8.666/93, se extrai que a administração poderá alterar 

unilateralmente os contratos. 

No caso posto em análise e observando todas as razões e 

argumentos dispostos no Parecer Administrativo nº 007/2014 desta Agência, e 

bem assim no Parecer nº 51/2014 da Assessoria Jurídica, no Memorando Interno 

da Gerente de Resíduos Sólidos e por fim no Parecer elaborado pelo Engenheiro 

Civil, Ricardo Alexandre da Silva, responsável pela revisão dos cálculos da planilha 

para verificação do impacto que balisou o pedido de revisão, estes últimos da 

Autarquia Municipal (Samae-Gaspar), entre outros documentos e informações 

tangidas ao processo administrativo “sub examine”, conclui-se num juízo de 

cognição sumário, que o pedido de revisão do Contrato nº 13/2010 celebrado aos 

19 de abril de 2010 entre a empresa Say Muller Serviços Ltda e o Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, encontra subsídios 

técnicos e legais que lhe emprestam guarida e procedência, até porque há 

informações e documentos suficientemente comprobatórios para atestar que houve 

uma diminuição direta dos custos dos serviços de coleta no montante de R$ 1,51 

(um real e cinqüenta e um centavos), o que importaria na alteração dos custos 

de R$ 132,24 para R$ 130,73 por tonelada coletada, haja vista é claro a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art65iid
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liberação/abertura da Ponte Hercílio Deecke que originou um novo rearranjo de 

rotas de coleta por parte da empresa contratada (Say Muller Serviços Ltda), o que 

importou segundo os estudos técnicos colacionados autos, em uma redução de 

685,47 Km por mês na quilometragem total a ser percorrida.  

 

10.  Ao arremate, torna-se primoroso trazer a cotejo o entendimento 

manifestado pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF), que na qualidade de órgão 

supremo e guardião de nossa Constituição Federal, sempre pauta suas decisões 

pela observância dos mais comezinhos princípios da legalidade e de ordem social, 

inclusive, porquanto é certo que sem desconsiderar a observância da legalidade no 

reajuste dos preços públicos, este também deve observar a situação econômica dos 

usuários, senão vejamos o arresto infra transcrito “verbo ad verbum”:   

  

“Concessão de serviço público municipal de transporte coletivo: 
revisão de tarifas: questionamento relevante da validade de cláusula 

do contrato de concessão que a determina sempre e conforme os 
mesmos índices da revisão das tarifas do mesmo serviço deferida no 

Município da Capital. O reajuste de tarifas do serviço público é 
manifestação de uma política tarifária, solução, em cada caso, de 
um complexo problema de ponderação entre a exigência de ajustar o 

preço do serviço às situações econômicas concretas do seguimento 
social dos respectivos usuários ao imperativo de manter a 

viabilidade econômico-financeira do empreendimento do 
concessionário: não parece razoável, à vista do art. 30, V, CF, que o 
conteúdo da decisão política do reajustamento de tarifas do serviço 

de transportes de um Município, expressão de sua autonomia 
constitucional, seja vinculada ao que, a respeito, venha a ser 
decidido pela administração de outro.” (RE 191.532, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, julgamento em 27-5-1997, Primeira Turma, DJ de 

29-8-1997.) 
 

 
 

11.  A despeito do que, o posicionamento adotado está equânime 

com o entendimento de nosso e. Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC), que em 

situação análoga já se manifestou ao prolatar o Prejulgado nº 0763 que assim 

dispõe “in verbis”:  

 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBD.asp?item=446#446
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBD.asp?item=451#451
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=RE&processo=191532&origem=IT&cod_classe=437
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Os contratos regidos nos termos do art. 65, inciso II, letra "d", da Lei 
Federal n.° 8.666/93, poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 

Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
mantidas as condições efetivas da proposta, a teor do inciso XXI, do 

art. 37, da Constituição Federal. 
A Administração poderá ampliar a remuneração devida ao particular 

proporcionalmente à majoração dos encargos, se verificada e 
devidamente comprovada, e restaurar a situação originária, de 
modo que o particular não arque com encargos mais onerosos e 

perceba a remuneração contratual originariamente prevista. 
(Processo CON-TC9957104/90, Parecer 539/99, origem: Prefeitura 
Municipal de Itapoá, Rel. Conselheiro Moacir Bertoli, sessão: 

20/10/1999). (Os grifos não constam do texto original) 
 

 
IV – Conclusão 

 

12.  Por todo o exposto, a par das razões de ordem legal e julgados 

supra transcritos, conclui-se num juízo de cognição sumária, e considerando 

ainda as bem lançadas razões e fundamentos anotados no Parecer Administrativo 

nº 007/2014 da AGIR, e também no Parecer nº 51/2014 da Assessoria Jurídica e 

por fim no Memorando Interno da Gerente de Resíduos Sólidos da Autarquia 

Municipal (Samae-Gaspar), entre outros documentos e informações tangidas ao 

processo administrativo, em especial no Parecer elaborado pelo Engenheiro Civil, 

Ricardo Alexandre da Silva, responsável pela revisão dos cálculos da planilha para 

verificação do impacto que balisou o pedido de revisão; o parecer também o é no 

sentido de manifestar-se favorável ao pedido de revisão/alteração do Contrato nº 

13/2010 celebrado aos 19 de abril de 2010 entre a empresa Say Muller Serviços 

Ltda e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, para 

de qualquer forma alterar o valor de tonelada coleta de R$ 132,24 para R$ 

130,73, o que efetivar-se-á com a celebração de aditivo contratual entre as partes 

contratantes.  

Sugere-se, outrossim, a observância das planilhas explicitadas no 

Parecer Técnico/Memorando Interno da lavra da Gerente de Resíduos Sólidos da 

http://consulta.tce.sc.gov.br/ProcessosNovo/Asp/ConsultaDireta.asp?nu_proc=995710490&ano=0
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Autarquia Municipal (Samae-Gaspar), Sra. Fernanda Gelatti, a qual bem explicitou 

os motivos pelos quais impõe-se a minoração dos valores cobrados por tonelada 

coletada pela empresa Say Muller Serviços Ltda, e também no Parecer elaborado 

pelo Engenheiro Civil, Ricardo Alexandre da Silva, responsável pela revisão dos 

cálculos da planilha para verificação do impacto que balisou o pedido de revisão.   

Quanto ao mais, reporta-se às razões de deferimento supra 

discorridas, como de Direito.  

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Blumenau/SC, 26 de agosto de 2014. 

 

Luciano Gabriel Henning 
Assessor Jurídico 


