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DECISÃO FINAL 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 013/2014. 

OBJETO: Apreciação do pedido de revisão 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 e 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 10/2014 – Compras, solicitou deferimento desta Agência 

Reguladora quanto ao pedido de revisão do Contrato nº 13/2010, pela redução de quilometragem na 

coleta de resíduos sólidos domiciliares através da 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. 

Para tanto, adoto como fundamento de decisão, a integra dos pareceres administrativo 

nº 007/2014 e jurídico nº 014/2014. 

Com amparo nos documentos remetidos pela Autarquia juntados ao procedimento e 

também levando a clareza das decisões acima mencionadas, não resta nenhuma dúvida de que o 

SAMAE/GASPAR, através de sua manifestação está exercendo de modo correto a sua função 

gerencial do contrato e está ao mesmo tempo atendendo a recomendação desta Agência quando da 

Decisão no Procedimento Administrativo nº 008/2014, que assim determinou: 

 

“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;” 
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A não redução dos valores em razão da diminuição da quilometragem na rota da coleta 

de resíduos sólidos urbanos poderia em tese, configurar em irregularidades, atos e ações passíveis de 

punições administrativas aos gestores públicos, em razão, como já dito, em tese, de eventual 

enriquecimento ilícito de terceiros do setor privado contratados pela administração pública. 

Assim, essa Agência entende que a Autarquia SAMAE/Gaspar, está através das ações 

reportadas agindo no seu estrito dever legal e em defesa do patrimônio público, sendo, portanto 

perfeitamente legal a exigência de promover a alteração contratual de ofício, no sentido de reduzir o 

valor tonelada da coleta dos resíduos sólidos urbanos domiciliares e exigir da empresa contratada a 

assinatura do documento legal necessário. 

Em não ocorrendo o comparecimento espontâneo da contratada, recomenda-se à 

Autarquia, as medidas legais cabíveis e, em ultima análise, deve-se também atentar ao necessário e 

interesse público uma vez que se trata de serviços públicos indispensáveis. 

Intime-se as partes interessadas desta decisão e após, ARQUIVE-SE, em não havendo 

nenhuma manifestação das partes no prazo legal de 15 (quinze) dias. 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 26 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 

 
 


