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DECISÃO FINAL  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. 

 

OBJETO: Apreciação do pedido de reajuste do Contrato nº 13/2010, firmado entre a empresa Say 

Muller Serviços Ltda. e o SAMAE de Gaspar, cujo objeto é 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, encaminhado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE. 

SOLICITANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE. 

INTERESSADO: Município e SAMAE de Gaspar. 

 

Relatório: 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, de 

Gaspar/SC, por intermédio do Ofício nº 09/2014 – Compras, solicitou a manifestação desta Agência 

Reguladora quanto ao pedido de reajuste do Contrato nº 13/2010, pelo IPCA/IBGE para a empresa 

SAY MULLER SERVIÇOS LTDA., para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos 

sólidos e compactáveis domiciliares, comercial-industriais (com características domiciliares), das 

repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do Município de Gaspar, nos termos da Cláusula 

1.1 do referido Contrato. 

 

O Parecer Administrativo nº 005/2014 que instrui o presente procedimento, 

juntamente com Parecer Jurídico nº 010/2014, abordaram de forma técnica necessária e indispensável 

o pleito do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, de 

Gaspar/SC, quanto a atualização dos valores do Contrato nº 13/2010 que trata da execução de 

serviços relacionados com a coleta e transportes de resíduos sólidos daquele município. 

 

A legalidade do ato acha-se apontando no Inciso XIII da Cláusula Oitava do Estatuto 

do Consórcio Público, onde compete à AGIR: 
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[...] 

XIII – analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas, mediante estudos 

apresentados pelas prestadoras de serviços, bem como autorizar o aditamento dos 

contratos de prestação de serviços de saneamento básico; (nosso grifo) 

[...] 

 

Através de pertinente observação, tanto o Parecer Administrativo como o Jurídico 

antes apontados, restou destacado que ainda existem algumas pendências documentais junto ao 

procedimento anterior (Procedimento Administrativo nº 018/2013) e, que se revelam necessários para 

análise mais acurada. De posse destes, haverá necessidade de através procedimento específico, 

cotejar as informações e as análises para ajustar eventuais descompassos. 

 

Decisão: 

 

Diante de todo o processado, fica referendado os percentuais do período de 

reajuste do contrato entre abril/2013 até março/2014, considerando suas variações para coleta e 

transporte conforme o apresentado pelo SAMAE de Gaspar e, acarretando o valor final por 

tonelada para 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 em R$ 140,93 (cento e quarenta reais e noventa e 

três centavos).  

 

Cabe relatar, que mesmo com a pequena variação de índice sendo identificada no 

Parecer Administrativo, onde o aplicado sobre o preço do transporte de 6,0856% se calculado com 

6,153088%, ter-se-ia o resultado de 0,50 (cinquenta centavos), em contraposto aos R$ 0,49 (quarenta 

e nove centavos), este último já pactuado pela Autarquia e pela prestadora de serviços, qual seja a 

empresa Say Muller Serviços Ltda. Epp no Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2010, assinado 

em 26 de abril de 2014. Assim, acataram as partes, antes mesmo deste Procedimento Administrativo, 

a diferença a menor existente, não restando possibilidades de alterações futuras. 

 

Integram ainda a presente decisão, os seguintes encaminhamentos: 
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a) Abra-se processo administrativo de revisão motivado pelo Ofício nº 10/2014, de 05 

de junho de 2014 oriundo do SAMAE de Gaspar, pois o impacto econômico financeiro que fora 

reconhecido anteriormente pela Agência em relação ao referido Contrato, consta que já foi saneado 

com a reutilização da ponte no centro da cidade de Gaspar;  

b) Determina também, sob pena de aplicação de sanções administrativas, sejam 

encaminhadas pela empresa Say Muller Serviços Ltda. os documentos já solicitados sob pena de, na 

revisão extraordinária de ofício, os impactos da folha de pagamento não venham a ser considerados 

como despesas regulatórias e que podem afetar no valor dos serviços; 

c) Encaminhe-se a decisão aos interessados, para que se manifestem, querendo, no 

prazo legal; 

d) Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo. 

  

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 10 de julho de 2014. 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 

 

 

  

 


