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Parecer Administrativo nº 004/2013  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 011/2013 

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: Say Muller Serviços Ltda.  

 

Relatório: 

 

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

por intermédio do Ofício nº 07/2013 – Compras, solicitou a manifestação desta Agência 

Reguladora quanto ao pedido de reajuste do Contrato nº 13/2010, na ordem de 6,5887%, (seis 

vírgula cinquenta e oito por cento) 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. 

 

Registra-se que juntamente com o Ofício acima evidenciado o SAMAE de Gaspar encaminhou 

o pleito da empresa contratada, bem como o Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nª 13/2010, o 

qual efetivou o reajuste requerido a esta Agência, sendo este firmado entre as partes em 15 de 

abril do corrente ano. 

 

Diante a solicitação, a AGIR, através da Resolução nº 026 de 03 de junho de 2013, publicada 

no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, Edição nº 1.252, Página 243, 
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de 05.06.2013; instaura o Procedimento Administrativo nº 0011/2013, cujo objeto é a 

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. 

 

Acerca do reajuste em tela, verifica-se que o mesmo está previsto na Cláusula 7.7 do Contrato 

nº 13/2010, e deverá ser utilizado o IPCA/IBGE, (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), como se extrai da cópia do contrato, 

ora juntado para análise. Relata-se que o contrato foi firmando em 19 de abril de 2010. Este 

contrato por sua vez, já foi aditado em seis outras oportunidades, mas que nada alterou a 

cláusula sétima que trata do pagamento e do reajuste. 

 

Portanto, o contrato está em vigor e de acordo com a legislação pertinente, pode ser 

reajustado, depois de transcorrido um ano e, como no caso, tanto a possibilidade de reajuste 

como o índice foram contratualmente previstos. 

 

O índice solicitado é o percentual acumulado (IPCA-IBGE: 6,5887%) relativo aos 12 (doze) 

últimos meses, ou seja, de abril de 2012 até março de 2013; conforme o demonstrado no Portal 

do IBGE, Portal Brasil e Debit, estes anexos ao presente Procedimento Administrativo. 

 

Cabe ressaltar que, em acordo com o Acórdão 474/2005 Plenário do TCU (em anexo), extrai-se 

a seguinte observação: 

 

[...para concessão do reajuste, é necessário que estejam devidamente caracterizados 

tanto o interesse público na contratação quanto a presença de condições legais para a 

contratação, prevista na Lei nº. 8.666/1993, em especial: 

 haver autorização orçamentária; 

 tratar-se da proposta mais vantajosa para a Administração; 

 preços ofertados compatíveis com os de mercado. 

 manutenção das condições exigidas para habilitação; 

http://www.agir.sc.gov.br/


             

                    AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

3 

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 

 interesse do licitante vencedor, manifestado formalmente, em continuar 

vinculado à proposta...]. 

Desta forma, obedecidas às normativas vigentes a Diretoria Administrativa da AGIR 

recomenda: 

a) Propor a ratificação do percentual aplicado a título de reajuste ao Contrato nº 

13/2010 firmado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTO – SAMAE, de Gaspar/SC (Contratante) e a empresa SAY MULLER 

SERVIÇOS LTDA. (Contratada), no índice do IPCA/IBGE equivalente ao percentual 

de 6,5887%, (seis vírgula cinquenta e oito por cento), conforme o Sétimo Termo 

Aditivo ao referido Contrato, firmado entre as parte em 15 de abril de 2013. 

 

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

Regulação. 

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

 

Blumenau (SC), em 24 de junho de 2013. 

 

 

 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo da AGIR 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 

CRA-SC nº. 6000528 / Reg. Prof. nº. 1284/SC (Sec. Ex.) 
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