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Parecer Administrativo nº 007/2014 

 

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. 

 

Ressalta-se que em junho de 2014 foi concedido reajuste conforme previsto em cláusula contratual  

(Procedimento Administrativo nº 011/2014) e, torna-se oportuno a adequação neste momento, haja 

vista que a referida ponte, outrora obstruída para a passagem de veículos, agora se encontra liberada, 

não ocasionando o referido aumento de quilometragem conforme exposto no Processo 

Administrativo nº 018/2013, cujo objeto foi a apreciação do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro do Contrato nº 13/2010, firmado entre a empresa Say Muller Serviços Ltda. EPP 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. 
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No processo em tela (Procedimento Administrativo nº 013/2014), o SAMAE de Gaspar apresenta 

estudo de redução de quilometragem em 685,47 km passando dos 13.502,24 km para 12.816,77 km 

por mês, compreendendo a rota a qual a contratada é responsável por percorrer a fim de atender ao 

serviço de coleta dos resíduos sólidos. A partir desta nova quilometragem o contratante apresenta 

cálculos de revisão sobre o contrato. 

 

Assim, em acordo com o disposto no Inciso XIII da Cláusula Oitava do Estatuto do Consórcio 

Público, compete à AGIR: 

[...] 

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; 

[...] 

 

O impacto na composição dos custos do serviço de coleta de lixo está diretamente relacionado com o 

custo dos caminhões, mais precisamente sobre o consumo de combustível, pneus, recapagem, 

lubrificação e lavagem. Conforme cálculo apresentado sobre a proposta do preço referencial do 

processo licitatório, o valor a ser reduzido na coleta de lixo será de R$ 1,51 (um vírgula cinquenta e 

um centavos) passando R$ 132,24 (cento e trinta e dois reais e vinte quatro centavos) para o valor de 

R$ 130,73 (cento e trinta reais e setenta e três centavos), todo o cálculo foi anexado ao processo e 

baseado nos pareceres apresentados pela gerente de Resíduos Sólidos sra. Fernanda Gelatti a qual se 

submeteu para aferição das novas rotas e nova quilometragem percorrida pela contratada, além disso, 

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

cálculos da planilha para verificação do impacto acima descrito e finalizando com o embasamento 

jurídico exarado pela Assessoria Jurídica Dra. Mara Lucy F Ascoli todos os pareceres acima 

referendados são de autoria dos próprios servidores da autarquia, contratante do serviço. 

 

Do Parecer: 

A responsabilidade da AGIR neste processo, figura-se ao presente parecer através da Lei nº 11.445 

de 05 de janeiro de 2007, a qual delega às entidades de regulação o poder de definir as tarifas 

cobradas pelos prestadores de serviços perante seus usuários, nos termos do Artigo 22 da mencionada 

lei, onde:  

Art. 22. São objetivos da regulação: 

[...] 
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IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade.  

 

Neste sentido, os reajustes bem com revisões de contratos, neste caso, impactam diretamente sobre a 

taxa de coleta de lixo do município tornando assim precípuo o controle e fiscalização do contrato 

perante este órgão de regulação. 

 

Assim, após o recebimento e a análise das informações pela Agência, para o presente pleito, esta 

Diretoria Administrativa considera o pedido razoável e justo mediante os argumentos apresentados e 

ajuntados ao processo, restando ao SAMAE de Gaspar à aplicação imediata do novo preço do 

contrato em se tratando da coleta de lixo em R$ 130,73 (cento e trinta reais e setenta e três centavos). 

Cabe ressaltar que quanto ao transporte permanece o preço ajustado anteriormente. 

 

Cumpre destacar que as solicitações do Procedimento anterior nº: 18/2013 de 18 de novembro de 

2013 que solicitava envio de documentos que comprovam a aplicação da convenção coletiva como 

por exemplo, a guia de recolhimento de encargos sociais antes e após a revisão foram encaminhadas 

e achadas como satisfatório e cabível.  

 

Desta forma, a Diretoria Administrativa da AGIR recomenda apreciação favorável ao presente pleito 

por parte da contratada SAMAE de Gaspar perante a contratada Say Muller Serviços Ltda. 

 

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

 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 20 de agosto de 2014. 

 

 

 

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.) 
 


