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S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E  S A Ú D E

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE: Dispensa de Licitação, conforme Art. 24, Incisos IV 
da Lei 8666/93
CONTRATADA: DISFERRO COMÉRCIO DE 
FERRAGENS EIRELI
CONTRATANTE: Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUSOBJETO: Aquisição de telhas de aço galvanizado para 
atender as Unidades de Saúde
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:16.02.1030116322.113 – 
3.3.90.30.24 - 3279 -  121400001007 - 
VALOR: R$ 6.612,00
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2020
SIGNATÁRIO: LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE 
-Secretária Municipal de Saúde

A G E R S A

PORTARIA Nº 015/2020

INSTITUI NORMAS DE PROCEDIMENTOS PARA 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PELA  AGERSA.

Considerando o que dispõe o Inciso XXI, artigo 37, da 
Constituição Federal;

Considerando o Decreto Municipal nº 24.405/2014 e suas 
alterações que aprova a instrução normativa do Sistema de 
compras, licitação e contratos da Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim;

Considerando a necessidade de regulamentar, normatizar e 
padronizar os procedimentos das contratações públicas para 
aquisição de bens e serviços e orientar os servidores da AGERSA 
sobre os trâmites a serem seguidos, para o fim de dinamizar os 
procedimentos licitatórios e contratações diretas no âmbito desta 
Autarquia;

Considerando a necessidade de aprimorar as práticas 
administrativas, atendendo ao Princípio da Eficiência;

O Diretor Presidente da Agência Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - 
AGERSA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 
nº 6.537/2011 e pelo Decreto nº. 24.559/2014, RESOLVE:

I – DO OBJETIVO

Art. 1º. Normatizar e padronizar os procedimentos para aquisições 
de bens ou serviços pela AGERSA, em atendimento às normas 
contidas nas Leis Federais nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Lei 
Complementar Federal n° 123/2006.

Art. 2º. Orientar o responsável por Aquisição de Bens e Serviços e 
os demais servidores da AGERSA sobre os procedimentos a serem 
seguidos.

Art. 3º.  Dinamizar o procedimento licitatório e adequar as ações 
das contratações públicas desta Autarquia.

III - DAS REQUISIÇÕES DE COMPRAS OU SERVIÇOS

Art. 4°. As contratações públicas deverão ser formalizadas 
mediante processo administrativo devidamente autuado, 
protocolado e numerado.

Art. 5° As requisições de compras ou serviços deverão ser 
encaminhadas à Gerência Administrativa da AGERSA através de 
formulário próprio, devendo constar:

I – Definição do objeto, contendo as especificações e demais 
informações necessárias à correta instrução processual, conforme 
“Requisição de Compra/Serviços” prevista no Anexo I;

II – Pesquisa de preço, utilizando no mínimo 03 (três) referências de 
preço (pesquisas de preço), conforme listado abaixo, justificando-
se em caso de impossibilidade:
a) Consulta ao sistema informatizado que possua banco de dados 
de contratações no setor público, disponível para orientar formação 
de preços, como Painel de Preços, Compras Governamentais, 
Banco de Preços e outros;
b) Referência de Ata de Registro de Preço, contratos e outros 
instrumentos equivalentes de acordo com o art. 62 da Lei 
8.666/1993, em execução ou concluídos em até 180 (cento e 
oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
c) Pesquisa com fornecedores, desde que as datas das pesquisas 
não sejam superiores a 120 (cento e vinte) dias;
d) Valor do último contrato, em execução ou concluídos em até 
180 (cento e oitenta) dias;
e) Pesquisa pública em mídia especializada, sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data 
e hora de acesso (deverá ser observado também o valor do frete);
f) Nos casos em que couber, se fará a composição de custos, que 
deverá ser assinada por quem a elaborou. 

III – Justificativa da necessidade da contratação, com indicação da 
pretensa contratada, nos casos de contratação direta.
 
IV – Certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

Art. 6º O Anexo I deverá conter todos os campos preenchidos 
de forma clara, sucinta objetiva, contendo, inclusive, quaisquer 
outras informações que sejam indispensáveis para a formulação 
do edital e seus anexos.

Art. 7°. Não deverá conter na requisição informação de marca 
ou modelo exclusivo de um fabricante, excetuando-se os casos 
em que houver somente um fornecedor ou prestador de serviço 
exclusivo.

Art. 8º. Para cada grupo de materiais e/ou serviços deverá ser 
preenchida uma requisição distinta, a fim de se evitar a abertura de 
licitações que restrinjam a competição.

Art. 9º. Os requisitantes deverão observar se os bens/serviços 
solicitados coincidem com a real necessidade da unidade, a fim 
de evitar que os mesmos sejam fracionados, gerando requisições 
futuras para um mesmo objeto.

Art. 10. As requisições serão de inteira responsabilidade do setor 
solicitante.

IV – DOS PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE 
BENS E SERVIÇOS
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Art. 11. Recebida a solicitação, a Gerência Administrativa 
encaminhará o processo à Contabilidade para verificação da 
disponibilidade orçamentária e financeira, bem como informação 
sobre a rubrica da despesa.

Art. 12. A Contabilidade informará a disponibilidade orçamentária 
e financeira, bem como informação sobre a rubrica da despesa, e 
encaminhará os autos à Gerência Administrativa. Caso não tenha 
disponibilidade orçamentária e financeira, a Contabilidade enviará 
o processo ao Diretor Presidente para as providencias cabíveis, 
informando a indisponibilidade.

Art. 13. Recebido o processo da Contabilidade, a Gerência 
Administrativa sugerirá a modalidade de Licitação a ser adotada, 
sua dispensa ou inexigibilidade cabíveis encaminhando os autos 
à Coordenadoria Executiva de Controle Interno. Nos casos 
do artigo 24, incisos I e II deverá ser anexado demonstrativo 
contábil dos valores empenhados no ano como meio de se evitar o 
fracionamento de despesas.

Art. 14. Caso a Gerência Administrativa detecte alguma 
irregularidade na verificação do procedimento, esta deverá 
encaminhar o processo ao setor requisitante para as devidas 
regularizações.

Art. 15. A Coordenadoria Executiva de Controle Interno analisará 
o processo de contratação dirimindo possíveis dúvidas, verificando 
a real necessidade, efetuando uma pré-avaliação e emitindo nota 
de análise ao Diretor Presidente.

Art. 16. Recebido o processo e autorizada a compra ou execução 
do serviço, o Diretor Presidente encaminhará o processo para 
a Contabilidade para reserva orçamentária e, após, ao setor 
requisitante para a juntada de Termo de Referência ou Projeto 
Básico. No caso de não autorização, o Diretor Presidente 
encaminhará à Gerência Administrativa  os autos com a devida 
informação para encerramento do processo.

Art. 17. O setor requisitante providenciará a elaboração de Termo 
de Referência ou Projeto Básico para encaminhamento à Gerência 
Administrativa, acompanhada da seguinte documentação:
I - Orçamento estimado em planilhas que expresse os custos 
unitários apoiado em pesquisa de preços praticados no mercado 
relativo ao objeto da contratação, conforme Anexo II desta 
Portaria, optando-se sempre que possível e preferencialmente pelo 
menor valor;
II - Proposta do particular a ser contratado, nos casos de contratação 
direta por dispensa ou inexigibilidade de Licitação.

Art. 18. Recebidos os autos pela Gerência Administrativa, 
dependendo do tipo de contratação, os procedimentos serão 
efetuados da seguinte forma:
I - Para todas as aquisições ou serviços, exceto artigos 24 e 25 
da Lei n° 8.666/93:
A Gerência Administrativa providenciará a confecção de minuta 
de Edital e seus anexos (instrumento de contrato ou ordem 
de fornecimento/serviços) e encaminhará os autos ao Diretor 

Presidente para autorização de prosseguimento do feito, aprovação 
do Termo de Referência e demais instrumentos, designação de 
Pregoeiro e Equipe de Apoio ou Comissão de Licitação e para 
envio à Procuradoria Autárquica para emissão de Parecer Jurídico.

II - Para os casos dos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666/93:

A Gerência Administrativa encaminhará o processo juntamente 
com a documentação habilitatória da pretensa contratada e demais 
instrumentos ao Diretor Presidente para envio à Procuradoria 
Autárquica para emissão de Parecer Jurídico.

Art. 19. O Diretor Presidente encaminhará todos os processos de 
contratações públicas à Procuradoria Jurídica, que emitirá parecer 
sobre os aspectos legais, recomendando as alterações quando 
necessário, exceto aqueles processos previstos nos incisos I e II 
do artigo 24 da Lei 8.666/93 que não possuam minuta de contrato 
a ser analisada.

Art. 20. Após retorno do processo pela Procuradoria Jurídica, em 
caso de eventuais correções ou alterações necessárias, os autos 
serão encaminhadas ao setor de origem para adequação.

Art. 21.  Saneados eventuias óbices e após autorização do Diretor 
Presidente, o processo de contratação seguirá para publicação 
do instrumento convocatório e prosseguimento da fase externa, 
excetuando-se os casos de contratação direta que, após ratificados 
e homologados pela autoridade superior, seguirão para empenho, 
para que seja dada a devida publicidade e formalização do 
instrumento contratual, quando for o caso. 

Art. 22. Nos casos de obrigatoriedade de publicação dos atos, 
a Gerência Administrativa deverá providenciar publicação dos 
avisos, resultados de licitação e extratos de contrato dentro dos 
prazos previstos na legislação para cumprimento da formalidade.

Art. 23 Todos os processos administrativos referentes às aquisições 
de bens e serviços deverão ser encaminhados ao controle interno 
que atestará quanto à regularidade do procedimento.

Art. 24. Todas as contratações de serviços e aquisições de bens 
pela AGERSA serão feitas respeitando os procedimentos previstos 
nesta Portaria. 

Art. 25. Os casos omissos serão analisados pelo Diretor Presidente.

Art. 26. Aplicam-se as regras desta Portaria Normativa, no que 
couber, aos processos de contratação já iniciados.

Art. 27. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 02 de março de 2020.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente - AGERSA
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ANEXO I
REQUISIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇOS - AGERSA

Memo. xxx/xxxx – AGERSA

1. Requisitante:

2. Data: ____/____/________

3. Definição do objeto com descrição sucinta, clara e indicação de quantitativo:

4. Finalidade e justificativa da requisição (informar justificativa da necessidade da contratação 
contendo a motivação, os benefícios e resultados a serem alcançados:

5. Em se tratando de compras, constar a indicação de quantitativo ou, em se tratando de serviços, 
constar a indicação da unidade de medida e a quantidade.

6. Outras observações: 

Assinatura do Requisitante:

Assinatura do Diretor Presidente:

ANEXO II – TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO QTD FORNE
CEDOR 1

FORNE
CEDOR 2

FORNE
CEDOR 3

MENOR 
PREÇO MÉDIA TOTAL MAIS 

VANTAJOSO

DESPACHO:

DECLARAÇÃO: Declaro para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas

Assinatura e carimbo do responsável pelas médias

DECISÃO ADMINISTRATIVA

A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM – AGERSA, torna pública a emissão da 
DECISÃO ADMINISTRATIVA abaixo relacionada, aplicando 
sanção administrativa de ADVERTÊNCIA à empresa ECO 
SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 02.067.846/0001-74, por descumprimento 
contratual.

A empresa interessada poderá interpor recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da data do efetivo recebimento.

Processo n°: 42475/2019
Parte Interessada: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE LTDA, CNPJ nº 02.067.846/0001-74.
Fundamentação legal: Art. 87, inciso I, da Lei 8.666/93, art. 9° da 
Lei n° 10.520/2002 e Edital do Pregão Presencial n° 002/2018.
Advertência: Determina-se a IMEDITA disponibilização de 
equipamentos extras de campo para análise imediata após 
o processo de coleta das amostras, em caso de falhas dos 
equipamentos utilizados na realização dos serviços.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de março de 2020.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente - AGERSA

D ATA C I

CONVOCAÇÃO

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATACI - CNPJ 
nº. 31.720.485/0001-11 – Reunião do Conselho Fiscal – Edital 
de Convocação – Estão convocados os membros do Conselho 
Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro 
de Itapemirim – DATACI a se reunirem para participarem da 1ª. 
Reunião do Conselho Fiscal a realizar-se no dia 06 de março de 
2020 às 09:00 horas, na DATACI, situada à Rua Vinte e Cinco de 
Março, nº. 28, 2º Pavimento, Cachoeiro de Itapemirim-ES, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: QUORUM DE 
VOTAÇÃO: a reunião instalar-se-á, em primeira convocação, 
com a presença de Conselheiros que representem, no mínimo, 
1/4 (um quarto) daqueles com direito de voto; em segunda 
convocação instalar-se-á com qualquer número. 1- FLUXO DE 
MOVIMENTO FINANCEIRO; 2- BALANCETE E RAZÃO 
CONTÁBIL; 3- ASSUNTOS GERAIS. 

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de março de 2020.

CARLOS HENRIQUE SALGADO
Diretor Presidente DATACI

AT O S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I V O  M U N I C I PA L

PORTARIA Nº 097/2020.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA O 
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
REGIMENTAIS, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, nos termos das Leis Municipais nº 7676/19 e 
6717/12, o Assessor de Gabinete Parlamentar (AGP), abaixo 
mencionado, a requerimento do Vereador Diogo Pereira Lube, a 
partir de 02/03/2020:

ASSESSOR PADRÃO JORNADA DE TRABALHO

01 DEIZIANI DA SILVA PEREIRA AGP 05 INTERNA

Art. 2º - Publique-se para que produza todos os efeitos legais e 
administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de março de 2020.

ALEXON SOARES CIPRIANO
Presidente

PORTARIA Nº 098/2020.


