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DECISÃO 
 

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.  

 

Da Decisão: 

 

Em análise aos autos do Procedimento Administrativo nº 011/2013 envolvendo 

interesses contratuais entre as partes acima identificadas, de plano aprovo o Parecer Jurídico nº 

005/2013, emitido pelo Advogado Dr. Luciano Gabriel Hennning e o Parecer Administrativo 

nº 004/2013, lavrado pela Diretora Administrativa Vanessa Fernanda Schmitt, ambos fazendo 

parte dos autos mencionados. 

 

Adoto como relatório e fundamentos legais o teor dos dois pareceres anteriormente 

mencionados, e que também devem ser vistos como parte integrante desta Decisão terminativa.  

 

A decisão ora prolatada deve ser vista como ratificadora vez que a função 

regulatória, nesta situação fática, deve apenas analisar a legalidade técnica e contratual e os 

Pareceres e a Decisão servem para dar sustentabilidade à administração pública interessada. 

 

A atuação efetiva desta Agência Reguladora dar-se-á nos casos de reajuste e/ou 

revisão das tarifas púbicas, ou sob a administração direta do ente público ou daqueles serviços 

públicos sob concessão, que não é caso ora sob análise. 
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Aqui a análise apenas se atém ao índice legal pactuado contratualmente e que sofre 

a adequação anual, como previsto e como legalmente permitido. 

 

Expostos esses argumentos, como já dito, com base nos pareceres técnicos, decide-

se: 

 

1 - REGISTRA-SE O DEFERIMENTO E RATIFICA-SE o pedido de reajuste ao Contrato 

nº 13/2010 firmado entre SAMAE – Gaspar e a empresa Say Muller Serviços Ltda., conforme 

evidenciado nos relatórios, pareceres e documentos constantes do processo, no índice do 

IPCA/IBGE equivalente ao percentual de 6,5887%, (seis vírgula cinquenta e oito por cento), 

relativo aos 12 (doze) últimos meses, ou seja, de abril de 2012 até março de 2013, conforme o 

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

 

A presente Decisão entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão de publicidade oficial da AGIR. Ainda, 

DEVERÁ ser publicada no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br.  

 

Extrai-se cópia desta decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

ENCAMINHA-SE À PARTE para conhecimento. Não havendo manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo. 

 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (26), em 26 de junho de 2013. 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 

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

