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exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte.
Dia: 11/05/2016 - Hora: 09:00 horas

Pregão nº. 029/2016
Objeto: Contratação de Profissional (Psicólogo) para Realização 
de Exames para Porte de Arma Funcional dos Guardas Municipais 
de Cachoeiro de Itapemirim.
Dia: 11/05/2016 - Hora: 13:00 horas

Pregão nº. 030/2016
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação e 
Instalação de Iluminação para “IV Bienal Rubem Braga 2016”.
Dia: 12/05/2016 - Hora: 09:00 horas.

Pregão nº. 031/2016
Objeto:  Aquisição de Materiais de Bens Imóveis (Portão 
com Instalação), destinado exclusivamente à participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Dia: 12/05/2016 - Hora: 13:00 horas

Pregão nº. 032/2016
Objeto:  Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviço de Usinagem de CBQU (Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente).
Dia: 13/05/2016 - Hora: 09:00 horas

Pregão nº. 033/2016
Objeto: Aquisição de Material para Manutenção de Bens Imóveis, 
com reserva de cotas para Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte.
Dia: 13/05/2016 - Hora: 13:00 horas.

Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº. 34 / 2º. andar – Centro, Ed. 
Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) 
Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo à disposição na 
Sede da Coordenadoria Executiva de Licitação e na home page: 
www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES,27/04/2016.

LEANDRO DA SILVA VIANA
Pregoeiro Oficial 

CERTAME LICITATóRIO

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 
através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a 
realização do certame licitatório, conforme segue:

Tomada de Preços nº. 004/2016
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Realização 
de Obra de Drenagem, Pavimentação e Melhorias na Rua de 
Acesso a Vila Olímpica no Bairro São Luiz Gonzaga, Cachoeiro 
de Itapemirim.
Dia: 16/05/2016 Hora: 09:00 horas

Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº. 34 / 2º. andar – Centro, Ed. 

Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) 
Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo à disposição na 
Sede da Coordenadoria Executiva de Licitação e na home page: 
www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 27/04/2016.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Presidente 

A G E R S A

RESOLUÇÃO 001/2016

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO 
E TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PERIóDICAS 
E EVENTUAIS NOS SERVIÇOS PúBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PúBLICOS DELEGADOS 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – AGERSA, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 6.537, de 12 
de agosto de 2011; CONSIDERANDO as funções e competências 
da AGERSA definidas na Lei Municipal nº 4.797, de 14 de julho 
de 1999, bem como na Lei Municipal nº 6.537, de 04 de agosto 
de 2011; CONSIDERANDO as obrigações contratuais definidas 
na Cláusula Quinta e Cláusula Nona do Contrato de Concessão 
nº 029, de 14 de julho de 1998; CONSIDERANDO a Lei Federal 
nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; CONSIDERANDO ainda 
a importância da transferência de informações para o exercício 
eficaz das atividades regulatórias, em especial, acompanhamentos 
de metas e condições legais e contratuais de eficiência e qualidade 
dos serviços públicos delegados;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Esta Resolução estabelece os procedimentos de 
prestação e transferência de informações periódicas e eventuais 
a serem fornecidas pela Concessionária dos Serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de 
Cachoeiro de Itapemirim para a regulação técnica dos serviços, 
independente de solicitação específica prévia da AGERSA, 
conforme mecanismos e prazos estabelecidos neste instrumento.
Parágrafo único - O atendimento a esta Resolução não exime a 
Concessionária dos Serviços da obrigação de fornecer informações 
mediante solicitação da AGERSA ou em conformidade com outras 
normas aplicáveis, ainda que se refiram ao mesmo objeto.

Art. 2º - Para os fins desta Resolução, no âmbito das atividades 
de regulação dos serviços delegados, são adotadas as seguintes 
definições: 
I – informações periódicas: conjunto de informações enviadas 
regularmente, com frequências, prazos e formatos preestabelecidos; 
II - informações eventuais: conjunto de informações solicitadas 
pela AGERSA a qualquer tempo, na forma que dispuser o ato de 
solicitação.



Cachoeiro de Itapemirim (ES), quinta-feira, 28 de abril de  2016                                                  DOM nº 5084 Página 9

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

CAPÍTULO II
DAS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

SEÇÃO I
DAS INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA 

TRATADA E DISTRIBUÍDA E A QUALIDADE DO ESGOTO 
TRATADO

Art. 3º - A Concessionária dos Serviços deverá enviar à AGERSA 
relatórios mensais sobre a qualidade da água tratada e distribuída 
e sobre a qualidade do esgoto tratado até o 20º (vigésimo) dia após 
o encerramento do mês de referência.

Art. 4º - O Relatório Mensal da Qualidade da Água Tratada 
e Distribuída deverá apresentar os resultados e as conclusões 
das análises físico-químicas e dos exames bacteriológicos das 
amostras coletadas nas entradas e ao longo dos diversos sistemas 
de distribuição operados pela Concessionária, segundo os 
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade determinados 
por meio da Portaria do Ministério da Saúde vigente, devendo tais 
informações ser apresentadas discriminadas por cada sistema de 
abastecimento de água operado pela Concessionária dos Serviços.
Parágrafo único - No Relatório Mensal da Qualidade da Água 
Tratada e Distribuída deverá constar laudo conclusivo, assinado 
por profissional habilitado, atestando a potabilidade da água tratada 
e distribuída em cada sistema de abastecimento operado pela 
Concessionária dos Serviços, devendo o relatório ser elaborado 
conforme os termos descritos no Anexo I desta resolução.

Art. 5º - O Relatório Mensal da Qualidade do Esgoto Tratado deverá 
apresentar os resultados analíticos e operacionais das diversas 
estações de tratamentos de esgoto operadas pela Concessionária, 
segundo os procedimentos e parâmetros de controle determinados 
por meio das licenças ambientais de operação e das portarias de 
outorga de lançamento das respectivas estações de tratamento, 
sobretudo com relação aos padrões de lançamento do efluente, 
devendo tais informações ser apresentadas discriminadas por cada 
sistema de esgotamento sanitário operado pela Concessionária dos 
Serviços.

Parágrafo único. No Relatório Mensal da Qualidade do Esgoto 
Tratado deverá constar laudo conclusivo, assinado por profissional 
habilitado, atestando que os resultados analíticos das amostras dos 
efluentes tratados atendem aos padrões de lançamento definidos 
nas normativas vigentes dos órgãos de controle ambiental, bem 
como aos parâmetros estabelecidos nas respectivas portarias de 
outorga.

Art. 6º - Os relatórios mensais de qualidade da água tratada 
e distribuída e da qualidade do esgoto tratado deverão ser 
apresentados à AGERSA em meio digital.

SEÇÃO II
DO RELATÓRIO PARCIAL DA CONCESSÃO

Art. 7º - A Concessionária dos Serviços deverá enviar 
trimestralmente à AGERSA o Relatório Parcial da Concessão até o 
20º (vigésimo) dia após o encerramento do trimestre de referência.
§ 1º - O Relatório Parcial da Concessão deverá apresentar um 
diagnóstico das atividades e dos resultados da prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário no município de Cachoeiro de Itapemirim, contemplando, 
obrigatoriamente, informações referentes aos investimentos 
executados para a realização das metas previstas contratualmente, 

referentes aos aspectos operacionais e comerciais da prestação dos 
serviços, bem como às demais atividades correlatas realizadas pela 
Concessionária dos Serviços no trimestre de referência, devendo 
o relatório ser elaborado conforme os termos descritos no Anexo 
II desta Resolução.
§ 2º - O Relatório Parcial da Concessão deverá ser apresentado 
à AGERSA na forma de impresso, com cópias em meio digital 
segundo as descrições contidas no Anexo II desta resolução.

SEÇÃO III
DO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Art. 8º - O processo de validação das informações fornecidas pela 
Concessionária dos Serviços poderá ser constituir de:
I - Compilação e validação cruzada dos dados fornecidos, além 
de análises de consistência histórica e de informações de outros 
setores relacionados ao saneamento;
II - Esclarecimento de dúvidas junto ao prestador de serviços; e
III - Realização de auditorias junto à concessionária para a 
verificação da confiabilidade da informação recebida.

CAPÍTULO III
DAS INFORMAÇÕES EVENTUAIS

Art. 9º - A AGERSA poderá solicitar à Concessionária dos 
Serviços, a qualquer tempo, informações eventuais necessárias à 
realização das atividades regulatórias. 
§ 1º - No ato de solicitação de informações eventuais deverá 
constar o prazo para resposta, não devendo ser superior a 5 (cinco) 
dias úteis. 
§ 2º - Excepcionalmente, a AGERSA poderá conceder prorrogação 
de prazo, desde que solicitada tempestivamente e devidamente 
justificada pela Concessionária dos Serviços.

CAPÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES

Art. 10º - A omissão na apresentação de informações periódicas 
ou eventuais no prazo devido ou a prestação de informações 
inverídicas caracteriza descumprimento da obrigação de fornecer 
os dados e informações necessários ao desempenho das atividades 
regulatórias, cabendo as penalidades aplicáveis constantes na 
Portaria AGERSA nº036/02 ou em norma que vier substituí-la.
§ 1º - O descumprimento de qualquer das obrigações determinadas 
nesta resolução ensejará na abertura de processo de fiscalização 
conforme previsto na Portaria AGERSA nº036/02 ou em norma 
que vier substituí-la. 
§ 2º - O pagamento da penalidade por descumprimento do dever 
de transferir informações não excluirá a obrigação de enviar os 
dados e demais conteúdos exigíveis nesta Resolução.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º - A AGERSA poderá solicitar esclarecimentos sobre as 
informações fornecidas pela Concessionária dos Serviços, que 
deverão ser respondidos em até 10 (dez) dias úteis. 
§ 1º - Os prazos relativos às solicitações de esclarecimento 
começarão a contar a partir da data constante no aviso de 
recebimento do ofício correspondente. 
§ 2º - A solicitação de esclarecimento tem efeito suspensivo sobre 
os prazos em relação a eventuais medidas das quais dependam a 
análise das informações requeridas, até que o esclarecimento seja 
satisfatoriamente respondido a critério da AGERSA.
§ 3º - A AGERSA poderá prorrogar o prazo para solicitação de 
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esclarecimentos a seu critério, mediante solicitação fundamentada 
da Concessionária dos Serviços.

Art. 12º - Em razão de eventos tais como revisão tarifária, revisão 
do PMAE ou outro que justifique maior urgência e tempestividade 
da informação, a AGERSA poderá solicitar a antecipação do 
fornecimento de informações periódicas, inclusive com envio 
parcial de dados caso o período de apuração ainda não tenha sido 
encerrado.

 Art. 13º - Esta resolução entra em vigor num prazo de 90 (noventa) 
dias a partir da data de sua publicação, devendo a Concessionária 
dos Serviços, nesse período, adotar as adequações necessárias ao 
cumprimento da mesma.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de abril de 2016.

FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor Presidente da AGERSA

Decreto Municipal Nº 24.559

ANEXO I

Modelos para a Apresentação dos Resultados das Análises Físico-
químicas e dos Exames Bacteriológicos no Relatório Mensal da 
Qualidade da Água Tratada e Distribuída 
1. Apresentação 
O Relatório Mensal da Qualidade da Água Tratada e Distribuída 
deverá apresentar os resultados e as conclusões das análises físico-
químicas e dos exames bacteriológicos das amostras coletadas nas 
entradas e ao longo dos diversos sistemas de distribuição operados 
pela Concessionária, segundo os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 
de potabilidade determinados por meio da Portaria do Ministério 
da Saúde vigente, devendo tais informações ser apresentadas 
discriminadas por cada sistema de abastecimento de água operado 
pela Concessionária dos Serviços.
Os resultados das análises físico-químicas e dos exames 
bacteriológicos no Relatório Mensal da Qualidade da Água Tratada 
e Distribuída deverão ser apresentados conforme os modelos deste 
Anexo I.
2. Resultados das análises de parâmetros na rede de distribuição 
de água tratada 
Os resultados dos parâmetros Turbidez (UNT) e C.LR (mg/L) 
devem apresentar os valores brutos aferidos nos testes. Os 
resultados dos parâmetros Cor (UH) e Bactérias Heterotróficas 
(UFC) devem indicar se são valores maiores ou menores em 
relação a um determinado valor de referência. Os resultados dos 
parâmetros Coliformes Totais e Escherichia Coli devem indicar se 
os mesmos estão presentes ou ausentes.
Os resultados das análises de parâmetros na rede de distribuição 
de água tratada deverão ser apresentados segundo o modelo 
especificado no Quadro 01 abaixo. A quantidade de linhas do 
quadro deve corresponder ao número máximo de amostragens 
realizadas em cada rede distribuição. Os resultados das análises de 
cada sistema de distribuição operado pela concessionária devem 
ser apresentados em quadros separados.

Quadro 01 – Modelo para a apresentação dos resultados das 
análises de parâmetros na rede de distribuição de água tratada

Controle da qualidade da água para consumo humano

Resultados das análises de parâmetros 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
SISTEMA:                                                                        PERÍODO:

Data/
Hora

Ponto de 
Coleta Bairro Turbidez 

(UNT)
Cor 

(UH)
C.L.R 
(mg/L)

Coli-
formes 
Totais

Esch-
erichia 
Coli

Bacté-
rias Het-
erotró-
ficas 

(UFC)

Totais:

3. Resultados das análises de parâmetros na entrada do sistema de 
distribuição
Os resultados dos parâmetros Turbidez (UNT), pH, Fluoreto 
(mg/L) e C.LR (mg/L) devem apresentar os valores brutos aferidos 
nos testes. Os resultados dos parâmetros Cor (UH) e Coliformes 
Totais (Colônias/100ml) devem indicar se são valores maiores ou 
menores em relação a um determinado valor de referência.
Os resultados das análises de parâmetros na entrada do sistema 
de distribuição deverão ser apresentados segundo o modelo 
especificado no Quadro 02 abaixo. A quantidade de linhas do 
quadro deve corresponder ao número total de dias de cada mês 
de referência. Os resultados das análises de cada sistema de 
abastecimento operado pela concessionária devem ser apresentados 
em quadros separados.

Quadro 02 – Modelo para a apresentação dos resultados das 
análises de parâmetros na Entrada do Sistema de Distribuição de 

água tratada
Controle da qualidade da água para consumo humano

Resultados das análises de parâmetros 

ENTRADA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SISTEMA:                                       MÊS:                                                              ANO:

Dia Turbidez 
(UNT)

Cor 
(UH) pH Fluoreto (mg/L) C.L.R (mg/L) Coliformes Totais 

(Colônias/100mL)

Total de 
análises:

4. Resultados das análises de Turbidez (UNT) na entrada do 
sistema de distribuição.
Os resultados das análises do parâmetro Turbidez (UNT) 
aferidos na entrada de cada sistema de distribuição operado 
pela concessionária devem ser reunidos em um único quadro, 
indicando, para cada sistema, o número de amostras realizadas, os 
números de amostra com valores fora do padrão de referência, o 
percentual de amostra fora do padrão, bem como os valores médio 
e máximo do parâmetro em cada sistema no mês de referência.
Os resultados das análises de Turbidez (UNT) na entrada de cada 
sistema de distribuição deverão ser apresentados em um quadro-
resumo segundo o modelo especificado no Quadro 03 abaixo. A 
quantidade de linhas do quadro deve corresponder ao número total 
sistemas operados pela concessionária.

 Quadro 03 – Modelo para a apresentação do resumo dos 
resultados das análises de Turbidez (UNT) na entrada de cada 

sistema de distribuição de água tratada.
RESULTADOS DE TURBIDEZ NA ENTRADA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Sistema de 
abastec-
imento

Nº de amostras 
realizadas

Nº de não confor-
midade

% de não 
conformidade

Valor médio 
(UNT)

Valor 
máximo 
(UNT)
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ANEXO II
Manual para a Elaboração do Relatório Parcial da Concessão

1. Apresentação
O Relatório Parcial da Concessão dos Serviços de Água e Esgoto 
no município de Cachoeiro de Itapemirim, instituído por meio da 
Lei Municipal nº 4.797/99, artigo 22º, deverá ser elaborado pela 
Concessionária dos Serviços e apresentado à Agência Municipal 
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 
Itapemirim – AGERSA, com periodicidade trimestral, seguindo as 
determinações estabelecidas neste Anexo II.
O objetivo do Relatório Parcial da Concessão é compor um 
diagnóstico das atividades e dos resultados da prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário no município de Cachoeiro de Itapemirim, contemplando, 
no mínimo, informações referentes aos investimentos executados 
para a realização das metas previstas contratualmente, referentes 
aos aspectos operacionais e comerciais da prestação dos serviços, 
bem como às demais atividades correlatas realizadas pela 
Concessionária no trimestre de referência do relatório.
A Concessionária dos Serviços públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário deverá utilizar este manual em 
sua integridade para a elaboração e apresentação do Relatório 
Parcial da Concessão à Agersa. Neste manual estão descritas as 
informações a serem prestadas, seu grau de detalhamento exigido, 
bem como os formatos de organização e de apresentação das 
respectivas informações. A Concessionária dos Serviços deverá 
apresentar o Relatório Parcial da Concessão à Agersa em uma 
via impressa e em uma via em meio digital, segundo os formatos 
estabelecidos neste Anexo II.
2. Informações a serem prestadas
O Relatório Parcial da Concessão deverá conter obrigatoriamente 
os conjuntos de informações descritos nos tópicos a seguir, nos 
formatos aqui estabelecidos, sem prejuízo de que a Concessionária 
acrescente outras informações que considerar importante.
2.1 Investimentos
Deverão ser descritos e caracterizados pela Concessionária dos 
Serviços os investimentos implantados e em fase de implantação 
no trimestre de referência, relativos a obras de implantação, 
ampliação, modernização e melhoria nos sistemas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário.
Na descrição dos investimentos em rede de distribuição de água 
e de coleta de esgotos deverão ser informados os montantes 
construídos e substituídos executados no trimestre de referência 
e os montantes totais acumulados (extensão total). Deverá ser 
apresentado um detalhamento de cada investimento, com a 
indicação do tipo da intervenção (construção/substituição, água/
esgoto), os tipos de materiais instalados, o logradouro e o bairro 
de localização e a extensão em metros executada ou prevista. 
Também deverá ser informada a instalação, quando for o caso, de 
equipamentos assessórios, tais como bombas, válvulas, etc.

Também deverão ser descritos e caracterizados os investimentos 
de implantação, ampliação, modernização e melhoria realizados 
nos sistemas de tratamento de água e esgoto (ETA’s e ETES), nos 
sistemas de reservação, bem como na PCH.
As informações deverão ser complementadas por meio de um 
relatório fotográfico das obras e investimentos realizados no 
trimestre, contendo registros do início, andamento e finalização 
das intervenções. Por meio de um quadro-resumo deverão ser 
relacionados os investimentos realizados no período com as metas 
do contrato de concessão e de seus aditivos. O relatório fotográfico 
e o quadro-resumo dos investimentos poderão ser apresentados na 
forma de anexo ao Relatório Parcial.
2.2 Aspectos operacionais e comerciais
A Concessionária deverá apresentar os conjuntos de informações 
relativos aos aspectos operacionais e comerciais da prestação 
dos serviços de água e esgoto descritos abaixo. Deverão constar 
nesta seção os dados e indicadores do SIMSA, informações sobre 
ocorrências operacionais e de atendimento comercial, resultados 
do monitoramento da qualidade da água e do esgoto tratados, 
relatório sobre a qualidade de produtos, dados de qualidade e 
quantidade de água bruta, dentre outros, conforme exposto a 
seguir.
2.2.1 Dados e indicadores do SIMSA
Deverão constar no Relatório Parcial da Concessão os dados e 
indicadores do Sistema Municipal de Informação em Saneamento 
– SIMSA. Deverão ser apresentados os dados e indicadores com 
periodicidade de envio trimestral, assim como a consolidação dos 
dados e indicadores com periodicidade de envio mensal, quando 
for o caso.
As informações referentes aos dados e indicadores do SIMSA 
deverão ser apresentadas em via impressa, na forma de quadros, 
e em meio digital, na forma de planilha aberta. Os quadros da via 
impressa poderão ser apresentados na forma de anexo ao Relatório 
Parcial.
2.2.2 Relatório de Ocorrências Operacionais
A Concessionária dos Serviços deverá apresentar um relatório 
contendo os registros de ocorrências operacionais verificadas no 
trimestre de referência, consolidadas mensalmente. Devem ser 
enfatizadas as ocorrências que impactam diretamente a normalidade 
da prestação dos serviços, observando o tipo, a frequência e a 
agilidade da concessionária em resolvê-los. Enquadram-se nesse 
tipo de ocorrência:
- aspectos de manutenção corretiva: vazamentos em adutoras 
e em redes de distribuição, extravazamentos em redes coletoras 
e interceptores, manutenção de bombas, reposição de peças 
danificadas, recuperação de estruturas das instalações etc.;
- problemas de falta d’água ou baixa pressão: sistema operando 
mediante manobras na rede, com problemas de produção e de 
reservação;
- externalidades: problemas registrados que afetam o funcionamento 
do sistema e que, na maioria das vezes, não é de responsabilidade 
da concessionária. Exemplo: falta de energia, oscilação de tensão 
elétrica.
Para cada tipo de ocorrência registrada no período de referência 
deverá constar no relatório a quantidade de registros, o tempo 
médio, em horas, desde o conhecimento do problema até o início 
de sua resolução, e o tempo médio, também em horas, despendido 
entre o início e o fim do reparo do problema. As informações 
mínimas listadas anteriormente devem ser apresentadas 
consolidadas mensalmente. 
O Relatório de Ocorrências Operacionais deverá ser apresentado 
em via impressa anexado ao Relatório Parcial, organizado na 
forma de quadros, e em meio digital, organizado na forma de 
planilha aberta.
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2.2.3 Relatório de Atendimento Comercial
A Concessionária dos Serviços deverá apresentar um relatório 
analítico de atendimento aos usuários, relativo ao trimestre de 
referência, consolidando as informações sobre as solicitações 
recebidas e as providências adotadas. São consideradas solicitações 
todas e quaisquer manifestações dos usuários ou potenciais 
usuários da concessionária, perante o serviço de atendimento ao 
cliente da empresa, formadas pelo conjunto de requisições de 
serviços, reclamações, pedidos de informações e denúncias, assim 
definidas:
- solicitações de serviços: são todas e quaisquer pretensões do 
usuário que gerem um serviço a ser executado pela concessionária. 
A data e hora do encerramento da solicitação de serviço são 
determinadas pela conclusão da execução do serviço solicitado;
- reclamações: são todas e quaisquer solicitações do usuário cuja 
pretensão seja reclamar de ações ou omissões da concessionária 
referente ao descumprimento de normas contratuais ou das relações 
comerciais estabelecidas, tanto quanto à qualidade da prestação 
dos serviços, inclusive disponibilidade e cortesia no atendimento, 
como no tocante a pedidos não atendidos ou precariamente 
solucionados. Neste caso, a data e a hora do encerramento da 
reclamação são definidas pelo atendimento à reclamação efetuada 
pelo usuário;
- informações: são todas e quaisquer dúvidas sobre os serviços 
formuladas pelo usuário perante a concessionária;
- denúncias: são todas e quaisquer acusações relativas aos serviços 
contra usuários, concessionária e terceiros, a serem apuradas pelo 
setor competente da prestadora de serviços. Neste caso, a data e a 
hora do encerramento da denúncia são definidas pela emissão de 
parecer conclusivo sobre a verificação da denúncia.
Para o adequado registro do atendimento comercial, o cadastro das 
solicitações dos usuários deve contemplar no mínimo as seguintes 
informações:
I – A quantidade de solicitações recebidas no trimestre de referência 
e as respectivas quantidades classificadas por tipo: se solicitação 
de serviços, reclamação, pedido de informação ou denuncia. 
II – No caso dos registros de reclamações e denúncias, indicar 
as respectivas quantidades classificadas por tipo, tais como falta 
de água, consumo medido, qualidade da água, cobrança indevida, 
vazamento de água, extravasamento de esgoto, etc.;
III – Para cada tipo de reclamação e denúncia (falta de água, 
consumo medido, qualidade da água, cobrança indevida, etc.), a 
quantidade de reclamações atendidas no trimestre de referência, 
incluindo as abertas em trimestres anteriores, e as respectivas 
quantidades classificadas por tipo de solução, conforme julgamento 
da Concessionária dos Serviços seja como:
a) quantidade de reclamações e denúncias procedentes;
b) quantidade de reclamações e denúncias improcedentes;
c) quantidade de reclamações e denúncias procedentes em parte; e
d) quantidade de reclamações e denúncias recebidas e ainda 
pendentes, ou seja, não atendidas até final do trimestre de 
referência;
IV – Para cada tipo de solução (reclamações e denúncias 
procedentes, improcedentes, procedentes em parte e pendentes), 
no âmbito de cada tipo de reclamação e denúncia, deverá constar 
ainda:
a) o prazo médio, em horas, de atendimento da demanda, seja 
da resolução do problema para as reclamações e denúncias 
procedentes ou procedentes em parte, seja da resposta conclusiva 
no caso de reclamações e denúncias julgadas improcedentes;
b) a quantidade de reclamações e denúncias atendidas com prazo 
superior ao prazo limite estabelecido em regulamento, a contar do 
respectivo registro;
c) o prazo médio das reclamações e denúncias pendentes, contando-
se das datas de registro das reclamações e denúncias até o último 

dia do trimestre, e a quantidade de reclamações e denúncias não 
atendidas e pendentes com prazo transcorrido superior ao prazo 
limite estabelecido em regulamento, considerando a posição do 
último dia do trimestre de referência do relatório.
As informações mínimas listadas anteriormente devem ser 
apresentadas no relatório de atendimento comercial consolidadas 
trimestralmente. As informações deverão ser apresentadas 
organizadas na forma de quadros, em via impressa anexada ao 
Relatório Parcial, bem como em meio digital, organizadas na 
forma de planilha aberta.

2.2.4 Relatório de arrecadação por serviços cobrados e de multas 
aplicadas
O prestador dos serviços deverá apresentar um relatório contendo 
informações referentes a arrecadações decorrentes da realização de 
serviços cobrados, bem como da aplicação de multas aos usuários 
dos serviços, verificados no trimestre de referência. O relatório 
deverá apresentar o quantitativo e a descrição dos serviços 
realizados e das multas aplicadas, bem como os respectivos 
valores em reais arrecadados em cada serviço e multa. No caso das 
multas, os respectivos autos de infração lavrados também deverão 
ser anexados ao relatório.
O prestador de serviços deverá encaminhar o relatório de serviços 
e multas à AGERSA com periodicidade trimestral, em anexo 
ao Relatório Parcial da Concessão. As informações deverão ser 
apresentadas em via impressa, organizadas na forma de quadros, e 
em meio digital, organizadas na forma de planilha aberta.
2.2.5 Gestão Comercial e Controle de Perdas
A Concessionária dos Serviços deverá apresentar informações de 
gestão comercial relativas à operação da rede física, referindo-se 
aos indicadores de macromedição, micromedição e hidrometração 
(ligações hidrometradas e estado de funcionamento dos 
hidrômetros).
Também deverá ser apresentado um relatório detalhado de 
Macromedição e Pitometria que contemple os indicadores de 
perdas no sistema na distribuição de água: valores e percentuais 
dos volumes acumulados no período de água disponibilizada, 
consumo, consumo autorizado faturado, consumo autorizado 
não faturado, consumo faturado medido, consumo faturado não 
medido, consumo não faturado medido, consumo não faturado não 
medido, perdas, perdas reais e perda aparentes.
O Relatório de Macromedição e Pitometria deverá ser apresentado 
na forma de quadros, em via impressa anexada ao Relatório 
Parcial.
 2.2.6 Qualidade da água tratada e do esgoto tratado
A Concessionária deverá incluir no Relatório Parcial uma seção 
com a consolidação das informações apresentadas nos relatórios 
mensais de qualidade da água tratada e do esgoto tratado 
correspondentes ao trimestre de referência.
Deverão ser informados, na forma de quadros-resumo, no mínimo, 
os números de amostragens realisadas para cada parâmetro 
analisado no período e os números de amostras com resultados fora 
dos padrões, além de outras informações pertinentes, considerando 
as coletas realizadas nas saídas das estações de tratamento de 
água e nos sistemas de distribuição e nas saídas das estações de 
tratamento de esgoto. Também deverão constar nesta seção os 
resultados do Programa Municipal de Vigilância da Qualidade da 
Água para Consumo Humano – VIGIÁGUA.
As informações deverão ser consolidadas por trimestre e poderão 
ser apresentadas na forma de anexo.
2.2.7 Relatório Quantitativo Rio Itapemirim
A Concessionária deverá apresentar um relatório contendo os 
resultados do Programa de Monitoramento Quantitativo do Rio 
Itapemirim. O relatório deverá apresentar as vazões médias 
mensais apuradas nos meses do trimestre de referência, contendo, 
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no mínimo, as seguintes informações:
- localização (coordenadas do sistema UTM) do ponto de medição 
da vazão;
- procedimentos e equipamentos utilizados nas medições, bem 
como a forma de cálculo das vazões médias mensais (em m³/s) em 
cada mês compreendido no trimestre de referência.
O Relatório de Monitoramento Quantitativo do Rio Itapemirim 
deverá ser complementado com um gráfico contendo a série 
histórica de vazões médias mensais apuradas desde o início do 
monitoramento. O relatório poderá ser apresentado na forma de 
anexo ao Relatório Parcial.
2.2.8 Relatório Qualitativo Rio Itapemirim
A Concessionária deverá apresentar um relatório contendo os 
resultados do Programa de Monitoramento Qualitativo do Rio 
Itapemirim, elaborado segundo o formato disposto na Licença 
Ambiental de Operação – LO nº 331/2011 IEMA, ou naquela que 
vier substituí-la, contendo, no mínimo:
- descrição e localização (coordenadas do sistema UTM) dos 
pontos de coleta das amostras de água e as datas de coleta;
- procedimentos e equipamentos utilizados, parâmetros 
monitorados, resultados das análises dos parâmetros e do cálculo 
do Índice de Qualidade da Água – IQA para as amostras;
- conclusão relacionando os resultados obtidos com a classe de 
enquadramento do rio.
O Relatório de Monitoramento Qualitativo do Rio Itapemirim 
poderá ser apresentado na forma de anexo ao Relatório Parcial.
2.2.9 Qualidade de Produtos
A Concessionária deverá apresentar o Relatório ASFAMAS 
correspondente ao trimestre de referência, contemplando os 
resultados dos ensaios de qualidades dos materiais e equipamentos 
para infraestrutura dos serviços de água e esgoto. As informações 
poderão ser apresentadas na forma de anexo.
2.3 Programas Desenvolvidos e Apoiados
A Concessionária deverá apresentar no Relatório Parcial uma 
seção com informações atualizadas do Programa Tarifa Social. 
A Concessionária deverá informar o número de cadastros ativos 
no Programa no trimestre de referência, bem como o número de 
cadastros adicionados ou subtraídos no trimestre de referência em 
relação ao trimestre anterior. No caso de diminuição do número de 
cadastros deverão ser informados os motivos pelos quais houve os 
desligamentos.
A Concessionária poderá também incluir informações relativas 
a outros programas e projetos desenvolvidos ou apoiados, bem 
como informações de participação ou de promoção de eventos.

TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 004/2016

Ano Processo 2016

Nº Processo 1268565 (Protocolo AGERSA n°. 10240/2016)

Objeto Aquisição de Patrocínio ao “Troféu Biguá 2016”

Elemento de Despesa 33903900000

Subelemento 33903976000

Valor Contratado R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contratante

AGERSA – Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delega-

dos de Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ Contratante 03.311.730/0001-00

Contratado Televisão Cachoeiro Ltda

CNPJ Contratado 31.494.693/0001-40

Fundamento Legal Lei 8.666/1993, Art. 25, Caput

FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor Presidente

I PA C I

PORTARIA Nº 161/2016

PRORROGA BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de 
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei 
nº 7.030/2014 do Decreto nº 24.665/2014, resolve:

Art. 1º - Prorrogar benefício auxílio-doença, nos termos do artigo 
57 da Lei nº 6.910/2013, a servidora pública municipal ELIANA 
CARDOZO RODRIGUES, ocupante do cargo de Professor PEB 
A V VI A 11 I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no 
período de 56 (cinquenta e seis) dias a partir de 25 de abril de 
2016, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo 
de protocolo nº 11945, de 07/04/2016.

Art. 2º - Conceder alta a servidora em tela, em virtude de perícia 
médica realizada no dia 11 de abril de 2016, conforme parecer 
médico lançado no processo mencionado no artigo 1º desta 
Portaria, nos termos do artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.910/2013, em 
19 de junho de 2016 e retorno ao trabalho a partir de 20 de junho 
de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 15 de abril de 2016.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº 162/2016

CONCEDE LICENÇA À GESTANTE.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de 
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei 
nº 7.030/2014 do Decreto nº 24.665/2014, resolve:

Art. 1º - Conceder à servidora pública municipal SIMONE 
SANTOS MORAES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
de Apoio à Unidade de Saúde II B 04 F, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, licença à gestante, por 180 (cento e oitenta) 
dias, no período de 11 de abril de 2016 até 07 de outubro de 2016, 
conforme atestado médico apresentado e protocolado sob nº 
13024, de 14/04/2016, nos termos do artigo 101 da Lei Municipal 
nº 4.009, de 20/12/1994, e suas alterações, c/c os artigos 59 e 60 
da Lei Municipal Municipal nº 6.910/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 


