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C O M I S S Ã O  D E  L I C I TA Ç Ã O

REALIZAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 
através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a 
realização dos certames licitatórios, conforme segue:

Pregão nº. 049/2015
Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha em Geral, 
destinados exclusivamente à participação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. Registro de Preços.
Dia: 14/09/2015 - Hora: 09:00 horas.

Pregão nº. 050/2015
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carnes). Registro de 
Preços. 
Dia: 15/09/2015 - 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, 26/08/2015.

LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JúNIOR
Pregoeiro Oficial 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão 51- 35/2015 
Processo nº 51-26929/2014, 51-26930/2014, 51-26938/2014
Objeto:  Aquisição de Aprelhos e Equipamentos Odontológicos

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais 
e principalmente as regras da Lei Federal nº 10.520/2002 
e 8.666/1993, ADJUDICO E HOMOLOGO os produtos, 
autorizando o empenho em favor da empresa vencedora:

S2 SAÚDE LTDA ME R$ R$ 72.900,00

HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA ME
R$ R$ 13.920,00

Total do Processo Licitatório R$ R$ 86.820,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25 de agosto de 2015

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal 

REALIZAÇÃO DO 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. 010/2015
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Área de 
Engenharia e Arquitetura para Prestação de Serviço de Elaboração 
de Projeto Executivo para Revitalização da Avenida Beira Rio - 
Trecho 1 e 2 - Cachoeiro de Itapemirim.
Dia: 14/09/2015 - Hora: 14:30 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, 26/08/2015.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Presidente 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 36/2015

RETIFICAÇÃO II

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 
através da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal 
de Saúde, torna pública a retificação II do certame licitatório, 
conforme segue:

Pregão Presencial nº. 36/2015 
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Utensílios Médicos, 
Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares, passando a abertura 
para o dia: 14/09/2015 às 08:30h.

Local: Rua Fernando de Abreu, S/N, Bairro Ferroviários (antiga 
Cruz Vermelha) Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo e 
as retificações à disposição na Sede da Comissão Permanente de 
Licitação e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cach. de Itapemirim/ES, 27 de Agosto de 2015.

ODAIR JOSé PIN
Pregoeiro

A G E R S A

RESOLUÇÃO 003/2015

DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO E A COMUNICAÇÃO 
DE OBRAS E DE EVENTOS RELEVANTES NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO REGULADOS 
PELA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PúBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - AGERSA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA.
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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 4.797, 
de 14 de julho de 1999, em especial o disposto no artigo 33º; 
CONSIDERANDO o artigo 26º, incisos XIII e XVII, da 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 os artigos 22º, 23º, 25º e 27º da Lei Federal 
nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; CONSIDERANDO a 
importância da transferência de informações para o exercício 
eficaz das atividades regulatórias, em especial, acompanhamentos 
de metas e condições legais e contratuais; CONSIDERANDO 
que as ações, obras e serviços de saneamento deverão integrar-
se às de outros serviços públicos, de modo a assegurar o bem-
estar sanitário e ambiental da população; CONSIDERANDO que 
a regulação dos serviços de saneamento estabelecerá as regras, 
normas, critérios, padrões destinados a disciplinar organização, 
prestação, fiscalização e controle dos serviços, bem como as 
relações entre o titular, os prestadores e os usuários; PROMULGA 
A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Esta Resolução estabelece a classificação e os 
procedimentos para a comunicação de obras e de eventos 
relevantes a serem adotados pelo prestador dos serviços públicos 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário regulados pela 
AGERSA, conforme texto em anexo. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor 30 (trinta) dias após sua 
publicação. 

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OBRAS E DE 
EVENTOS RELEVANTES 

TÍTULO I
CLASSIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OBRAS

CAPÍTULO I
CLASSIFICAÇÃO DE OBRAS

Art. 1º - Para fins dessa Resolução, o prestador dos serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverá 
adotar as seguintes definições:
I - Obra programada: intervenções programadas tais como obras, 
reparos, manutenções, extensões, ampliações, melhorias, dentre 
outros, cuja execução esteja prevista no plano de investimentos 
ou no cronograma anual de obras do prestador dos serviços ou que 
seja incluída no plano de obras ao longo da execução do mesmo 
por iniciativa do próprio prestador dos serviços, por solicitação do 
poder concedente ou por solicitação de usuários.
II - Obra Emergencial: intervenções não programadas tais como 
obras, reparos ou manutenções corretivas que ocorrerem quando 
não for possível sua previsão por serem decorrentes de acidentes, 
fatores externos alheios à prestação dos serviços, situações de 
emergência e/ou caso fortuito ou força maior.
Parágrafo único - Caso a obra programada ou emergencial 
motive a interrupção e/ou a suspensão e/ou o comprometimento 
da prestação dos serviços de abastecimento de água em mais de 12 
(doze) horas, ou de coleta, transporte e/ou tratamento de esgoto, 
esta deverá ser comunicada à AGERSA como Evento Relevante, 
conforme o Título II desta Resolução.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE OBRAS

Art. 2º - O prestador dos serviços deverá formalizar a 
comunicação de obras programadas e emergenciais por meio do 
envio do Formulário de Comunicação de Obras, apresentado no 
Formulário I anexo a esta Resolução, devidamente preenchido.
§ 1º - O prestador dos serviços deverá especificar no Formulário 
de Comunicação de Obras as seguintes informações: 
I - Assunto do Comunicado; 
II - Classificação da obra; 
III - Tipo de intervenção; 
IV - Motivo da obra; 
V - Período e local da execução da obra; 
VI - Comprometimento do serviço; 
VII - Período para a normalização dos serviços; 
VIII - Resultados esperados.
§ 2º - O Formulário de Comunicação de Obras preenchido deverá 
ser enviado à Ouvidoria e à Diretoria de Saneamento da AGERSA 
primeiramente por e-mail ou fax e posteriormente através de cópia 
impressa.

Art. 3º - O prestador dos serviços deverá formalizar a comunicação 
de obras nos seguintes prazos:
I - Obras programadas deverão ser comunicadas com no mínimo 
72h (setenta e duas) horas de antecedência da data prevista para 
seu início.
II - Obras emergenciais deverão ser comunicadas em até 4h 
(quatro) horas de antecedência, contadas a partir do conhecimento 
do evento motivador da intervenção.

Parágrafo único – Caso haja alguma mudança na execução de 
obra programada ou emergencial já comunicada via Formulário, 
a AGERSA deverá ser informada da mudança por meio de novo 
comunicado retificando as informações prestadas anteriormente.

TÍTULO II
 CLASSIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EVENTOS 

RELEVANTES
CAPÍTULO I

CLASSIFICAÇÃO DOS EVENTOS RELEVANTES

Art. 4º - Para fins desta Resolução, o prestador dos serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverá 
adotar as seguintes definições para os eventos relevantes:
I - Programados: eventos planejados que motivem a interrupção 
e/ou suspensão e/ou comprometimento da prestação dos serviços, 
tais como obras, reparos, manutenções, melhorias, dentre outros;
II - Não Programados: eventos que motivem a interrupção e/ou 
suspensão e/ou comprometimento da prestação dos serviços e 
que ocorrerem quando não for possível sua previsão por serem 
decorrentes de acidentes, fatores externos alheios à prestação dos 
serviços, situações de emergência, e/ou caso fortuito ou força 
maior.
III - Paralisação pontual: é toda a interrupção e/ou suspensão e/
ou comprometimento do serviço de abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário que atinja uma única unidade usuária ou um 
pequeno grupo de unidades usuárias ou unidades condominiais, 
cuja duração seja superior a 24 horas e decorra de anomalias no 
sistema do prestador de serviços.

Art. 5º - Nos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário regulados pela AGERSA, considera-se evento relevante 
qualquer ocorrência, programada ou não, relacionada a instalações, 
equipamentos ou serviços operacionais, decorrente de ato 
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intencional ou acidental que, de maneira isolada ou cumulativa, 
possa implicar em:
I - Risco de dano relevante ao meio ambiente, à saúde humana ou 
ao patrimônio relativo à concessão ou de terceiros; 
II - Dano efetivo ao meio ambiente; 
III - Prejuízos materiais consumados relevantes, tanto ao 
patrimônio relativo à concessão quanto ao de terceiros; 
IV - Interrupção e/ou suspensão da prestação dos serviços. 
§ 1º - Para os fins desta Resolução, depreende-se como situação 
de risco, prevista no inciso I deste artigo, a ocorrência de eventos 
que gerem dano potencial ao meio ambiente, à saúde humana, ao 
patrimônio próprio ou de terceiros, tais como: 
I - Alterações na qualidade da água que afetem ou possam afetar 
a saúde humana; 
II - Rompimentos de tubulação de grande porte, ou outras hipóteses 
classificadas como situações de risco no plano de emergência do 
prestador de serviços. 
§ 2º - Na hipótese prevista no inciso IV, considerando a rotina 
de operação dos sistemas de saneamento, será adotada como 
referência para comunicação à AGERSA, a situação de interrupção 
e/ou suspensão e/ou comprometimento da prestação dos serviços 
de:
I - Abastecimento de água, em que houver previsão de 
desabastecimento por mais de 12 (doze) horas;
II - Coleta de esgotos, seu transporte e/ou tratamento;
III - Abastecimento de água de estabelecimentos de saúde e 
instituições de internação coletiva.
§ 3º - No tempo de paralisação, suspensão ou comprometimento 
da prestação dos serviços de abastecimento de água, estabelecido 
no §2º, inciso I, bem como nas paralisações pontuais, não será 
considerado o prazo para restabelecimento do sistema, que deverá 
ocorrer em até 24 horas.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS 

RELEVANTES

Art. 6º - O prestador de serviços deverá formalizar a comunicação 
por meio do envio do Formulário de Comunicação de Evento 
Relevante, apresentado no Formulário II anexo a esta Resolução, 
devidamente preenchido.

Parágrafo único - O Formulário de Comunicação de Evento 
Relevante preenchido deverá ser enviado à Ouvidoria e à Diretoria 
de Saneamento da AGERSA primeiramente por e-mail ou fax e 
posteriormente através cópia impressa.

Art. 7º - O Formulário de Comunicação de Evento Relevante 
deverá ser integralmente preenchido com as seguintes informações: 
I - Assunto do comunicado; 
II - Classificação da intervenção; 
III - Tipo de intervenção; 
IV - Motivo do evento; 
V - Período e local da execução da intervenção; 
VI - Comprometimento do serviço; 
VII - Período para a normalização dos serviços; 
VIII - Resultados esperados.

Parágrafo único – Caso haja alguma mudança nas informações já 
prestadas via Formulário de Comunicação de Evento Relevante, a 
AGERSA deverá ser informada das mudanças por meio de novo 
comunicado retificando as informações prestadas anteriormente.

Art. 8º - Os eventos relevantes deverão ser comunicados pelo 
prestador dos serviços à AGERSA nos seguintes prazos:

I – Eventos relevantes não programados deverão ser comunicados 
em até 04 (quatro) horas comerciais, contadas a partir do 
conhecimento do evento.
II - Eventos relevantes programados deverão ser comunicados 
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data 
prevista para seu início.

Parágrafo único - Caso o evento relevante não tenha sido 
solucionado em até 24 horas após o envio do Formulário de 
Comunicação de Evento Relevante, o prestador de serviços deverá 
manter a AGERSA informada via e-mail, telefone ou fax durante 
toda a duração da interrupção e/ou suspensão, encaminhando, 
no mínimo, um relatório diário informando o andamento dos 
serviços.

Art. 9º - As paralisações pontuais deverão ser comunicadas em 
relatório mensal.
§ 1º - O relatório mensal de paralisações pontuais deverá informar 
a data da ocorrência, a matrícula, o logradouro e o bairro da 
unidade usuária atingida, a descrição da ocorrência e as medidas 
adotadas, conforme definido no Formulário III anexo a esta 
Resolução.
§ 2º - O relatório mensal de paralisações pontuais deverá ser 
enviado à Ouvidoria e à Diretoria de Saneamento da AGERSA 
primeiramente por e-mail ou fax e posteriormente através cópia 
impressa até o vigésimo dia do mês subsequente ao mês referência.

TÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º - Na execução de obras programadas ou emergenciais, 
bem como na execução de intervenções motivadas por 
eventos relevantes a Concessionária dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário deverá observar 
as determinações da Lei Municipal nº 5.783/05, que dispõe sobre 
a regulamentação de horário para obras e reparos de serviços 
públicos no âmbito municipal, sem prejuízo ao disposto no Art. 
5º, incisos VI e VII da Portaria 036 de 2002 da AGERSA, bem 
como demais determinações que constam no Código de Trânsito 
Brasileiro.

Parágrafo único - Obras programadas ou emergenciais, bem 
como intervenções decorrentes de eventos relevantes programados 
ou não que necessitem de interdição total ou de obstrução parcial 
do trânsito de vias públicas deverão ser comunicadas também às 
Secretarias Municiais de Desenvolvimento Urbano (SEMDURB), 
de Defesa Social (SEMDEF), de Serviços Urbanos (SEMSUR) e 
de Obras (SEMO), obedecendo-se os mesmos critérios e prazos 
determinados nesta Resolução.

Art. 11º - Os eventos relevantes, programados ou não, que 
motivem a interrupção e/ou suspensão e/ou comprometimento da 
prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário também deverão ser comunicados aos usuários dos 
serviços por meio dos veículos de comunicação, obedecendo-se 
os mesmos critérios e prazos determinados nesta Resolução.

Art. 12º - A ausência de comunicação oficial do prestador de 
serviços regulado, conforme os procedimentos descritos nesta 
Resolução, poderá implicar na aplicação das sanções cabíveis, 
conforme Art. 5º da Portaria nº. 036 de 2002 da AGERSA, 
garantindo-se o contraditório e ampla defesa. 

Art. 13º - Poderão ser solicitadas pela AGERSA, caso sejam 
necessárias, informações adicionais relativas a obras e a eventos 
relevantes. 
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Art. 14º - A Concessionária tem até 02 (dois) dias úteis, após a 
finalização da intervenção, para a recuperação de camada asfáltica 
da via. 

Art. 15º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de 
Saneamento da AGERSA. 

ANEXO II

MODELO DE FORMULÁRIOS A SEREM PREENCHIDOS

Formulário 1-  Obras Nº: 
Data emissão Odebrecht:

Data recebimento Agersa: 

 
De: Área de Obras
Para: AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim/ES
C/C: Área de Comunicação

1. Assunto: Obra ref. a     □ Água        □   Esgoto       □  Empresa

2. Classificação de Obra:
□ Planejada        □ Com Interdição de Via          Em observância à 
Res. Nº __ da Agersa
                            □ Sem Interdição de via
□ Emergencial     □ Com Interdição de Via          Em observância 
à Res. Nº __ da Agersa
                             □ Sem Interdição de via

3.Tipos de Intervenção:

4.Motivos da Obra:

5. Período de Realização:
Horário:
Local:         Rua: _______________________
                    Referência: __________________
                    Bairro:______________________
                    Localidade: _________________
Anexo do Croqui da intervenção:

6. Abastecimento comprometido?                                                          
Observação:
□ Não                                    □ Sim
Local:

7.Período para Normalização: 

8.Resultados Esperados: 

Formulário 2 - Eventos 

Relevantes Nº: 

Data emissão Odebrecht:

Data recebimento Agersa: 

 
De: Área de Obras
Para: AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim/ES
C/C: Área de Comunicação

1.Assunto: Evento Relevante ref. a □ Água   □Esgoto   □Empresa

2. Classificação do evento:
□ Planejada                        □ Com Interdição de Via            Em 

observância à Res. Nº __ da Agersa
                                            □ Sem Interdição de via
 
□ Emergencial                   □ Com Interdição de Via           Em 
observância à Res. Nº __ da Agersa
                                            □ Sem Interdição de via

□ Paralis. Pontual             □ Com Interdição de Via           Em 
observância à Res. Nº __ da Agersa
                                            □ Sem Interdição de via
 
3.Tipo de intervenção:

4. Motivos do Evento:

5. Período de Realização:
Horário:
Local:          Rua: _______________________________
                     Referência: __________________________
                     Barro:__________________________
                   Localidade: _________________
Anexo do Croqui:

6. Abastecimento comprometido?                                                          
Observação:
□ Não                                    □ Sim
Local:

7. Período para Normalização: 

8. Resultados Esperados: 

Nome do relator:
Telefone de contato:
E-mail:
Período informado:

                       Formulário 3 - Comunicação de Paralisações Pontuais - Quinzenal

Data Logradouro Bairro Município/Distrito

Horário de 

detecção do 

problema

Horário de detecção do 

problema

Descrições da ocor-

rência e medidas 

adotadas

I PA C I

PORTARIA Nº 364/2015

RETIFICAR O ART. 1º DA PORTARIA Nº 249, DE 16/08/2012.

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 7.730/2014 e do Decreto nº 24.665/2014, resolve:

Art. 1º - Retificar o Art. 1º da Portaria nº 249, de 16 de Agosto 
de 2012, que passa a ter a seguinte redação: “Corrigir, após 
procedimento de revisão do processo de protocolo nº 3232/2006 
os proventos da servidora municipal inativa NADIA MARIA 


