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Procedimento Administrativo nº 016/2013 

 

OBJETO: Apreciação do pedido de reajuste do Contrato nº 22/2010, firmado entre a empresa 

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o SAMAE de Gaspar, cujo objeto é a execução dos 

serviços de tratamento e disposição final 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: Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.  

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

 

Do Pleito: 

 

Por intermédio do Ofício 14/2013 – Compras, o Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto – SAMAE (Gaspar), na qualidade de CONTRATANTE, solicitou a esta 

agência reguladora a ratificação do reajuste de 4,8439% (IGP-DI-FGV) ao Contrato nº 

22/2010, envolvendo a citada autarquia e a empresa Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. 

(CONTRATADA), tendo como objeto a execução dos serviços de tratamento e disposição 

final de resíduos sólidos compactáveis domiciliares, comercial-industriais (com características 

domiciliares), das repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do Município de 

Gaspar, em Aterro Sanitário ou local ambientalmente licenciado que esteja de acordo com a 

legislação ambiental e comercial vigente e, portador de todas as licenças necessárias conforme 

preconiza o órgão ambiental competente, nos termos da Cláusula 1.1. 

 

Que o reajuste está previsto na Cláusula 7.7 do Contrato nº. 22.2010, quando deverá 

ser utilizado o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), como se extrai da 

cópia do Contrato, ora juntado para análise.  Referido contrato foi firmado em 02 de agosto de 
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2010, sendo aditado em outras oportunidades, sendo o último aditivo de reajuste foi firmando 

em 09.08.2013.    

 

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 aplicado foi o percentual acumulado relativo a 12 (doze) meses, ou seja, do 

mês de agosto de 2012 até o final do mês de julho de 2013, conforme pode ser comprovado 

pelo documento juntado pela AGIR e que corresponde ao percentual de 4,8439% (quatro 

vírgula oito mil, quatrocentos e trinta e nove por cento). 

 

Há de ser observado também que os reajustes dos Contratos, obedecidas às regras 

pactuadas, estas em observação ao Edital, uma vez aplicados, não há necessidade de expressa 

manifestação antecipada desta Agência, devendo, contudo, uma vez publicados os atos, estes 

serem encaminhados para fins de acompanhamento e observação das medidas legais aplicáveis. 

 

Assim, obedecidas as normativas vigentes, temos como correto o percentual aplicado 

a título de reajuste ao Contrato nº. 22/2010 firmado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, de Gaspar/SC (Contratante) e a empresa 

RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA. (Contratada), retroativo à data de 01 

de agosto de 2013. 

 

A Diretora Administrativa apresentou o seu parecer, que não necessita observações e 

da mesma forma o Parecer Jurídico. Ambos traduzem com fidelidade, tanto os fatos como as 

disposições legais que devem e foram observados pela Contratante SAMAE quando da 

assinatura do Sexto Aditivo, cuja cópia repousa neste Procedimento Administrativo e estes 

servem como base e fundamentos para essa Decisão, sendo descabida a repetição dos 

argumentos e fatos relatados. 
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Da Decisão: 

 

Diante dos documentos e relatórios técnicos apresentados, REGISTRA-SE O 

DEFERIMENTO ao pedido de RATIFICAÇÃO ao reajuste do Contrato nº 22/2010 firmado 

entre SAMAE – Gaspar e a empresa RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA., 

conforme evidenciado no processo, INDICA-SE e RATIFICA-SE a atualização anual de 

agosto/2012 à julho/2013 (período de doze meses) através do índice de 4,8439% (quatro 

vírgula oito mil, quatrocentos e trinta e nove por cento), conforme tabela do IGP-DI (Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna). 

 

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

ENCAMINHA-SE ÀS PARTES para conhecimento. Não havendo manifestação no prazo de 

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

administrativo. 

 

Blumenau (SC), em 28 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 


