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

COMUNICADO

Considerando que o prazo do contrato esta próximo do vencimento 
e a necessidade de elaboração dos aditivos de prazo e valor, sendo 
necessários também os levantamentos dos quantitativos para o 
aditivo de valor, encontra-se paralisada por tempo indeterminado, 
desde o dia 02/01/2020, a obra de Pavimentação e Construção 
de Muros de Contenção com Escadarias, na Rua José Olímpio 
Gomes, Bairro Alto União, Cachoeiro de Itapemirim – ES, 
conforme Contrato nº 250/2019, executada pela THOMES 
TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA., interrompendo 
assim a execução do contrato.

PAULO JOSÉ DE MIRANDA
Secretário Municipal de Obras

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

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, através da CPL, 
torna pública a realização do certame licitatório: Concorrência 
Pública nº 002/2020 – Proc. nº 20.408/2019. Objeto: Concessão 
de uso de espaço público, por meio de cessão onerosa, para a 
exploração de espaço ocioso, nas imediações da Casa de Cultura 
Roberto Carlos, objetivando a instalação de lanchonete com 
capacidade para atendimento ao público, medindo 4,80m X 2,70m, 
perfazendo um total de 12,96m², localizado na Rua João de Deus 
Madureira, nº 13, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim/ES, 
CEP: 29.303-045. Data/horário limite para recebimento/protocolo 
dos envelopes: 19/02/2020 até as 09h45min. Data/horário da 
sessão pública: 19/02/2020 às 10h. Local: Av. Brahim Antônio 
Seder, nº 96, Centro / 2º and – Sala de Licitação – Centro Admin. 
“Hélio Carlos Manhães”, nesta cidade. Edital disponível no site 
www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14/01/2020.

LORENA VASQUES SILVEIRA
Presidente da CPL

A G E R S A

PORTARIA N°  003 /2020

DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO DE SERVIDOR PELA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À JUSTIÇA ELEITORAL.

O Diretor Presidente da AGERSA – Agência Municipal de 
Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 
Itapemirim – ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela lei n°6537/11, RESOLVE:

Art.1° - Considerar autorizado, à servidora pública abaixo 
relacionada, o afastamento do expediente, no período mencionado, 
tendo em vista a participação em treinamento estando à disposição 
da Justiça Eleitoral.

CÓDIGO NOME PERÍODO PROTOCOLO

000114 CARLA LAGE 
DUARTE

17 e 24 de Janeiro 
de 2020 8839/2019

Art. 2° - Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 14 de janeiro de 2020.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente

RESOLUÇÃO AGERSA Nº 001/2020

DISPÕE SOBRE O ENVIO DE RELATÓRIOS 
PERIÓDICOS PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Considerando que as Leis Municipais nº 6.537/2011 e 7.131/2014 
autorizaram a AGERSA regular os serviços de transporte público 
devidamente concedidos mediante procedimento prévio de 
licitação;

Considerando que o Edital de Concorrência Pública nº 009/2014 
e o Contrato de Concessão nº 056/2015 conferiram à AGERSA a 
atribuição de regular o serviço público de transporte coletivo;

O Diretor-Presidente da AGERSA, no uso das atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº 6.537/2011 e pelo Decreto nº. 
24.559/2014,

RESOLVE:

Art. 1º. A concessionária do serviço de transporte coletivo 
municipal de Cachoeiro de Itapemirim deverá enviar à AGERSA 
relatórios periódicos contendo as informações tratadas nesta 
Resolução. 

Art. 2º. O relatório de movimento de passageiros transportados 
e de faturamento deverá ser mensal e apresentar as seguintes 
informações:
 
I. Período;
II. Nome da linha;
III. Quantidades de viagens;
IV. Quantidade de Passageiros transportados;
V. Receita por modalidade, identificando todos os tipos de 
recebimento praticados no período;
VI. Gratuidades por modalidade, identificando todas aquelas 
praticadas no período;
VII. Quilometragem rodada, identificando a quilometragem 
ociosa.

§1º. As informações de que trata o presente artigo deverão estar 
discriminadas e totalizadas por dia ou linha, por secionamento e 
por sentido, sendo ainda apresentado um total geral resultante do 
somatório dessas informações referente a todas linhas operadas 
pela concessionária ao final do relatório.

§2º. As operadoras de transporte deverão apresentar relatórios 
padronizados informatizado (Business Intelligence) de acordo 
zona de operação, cuja mudança de layout do relatório, quando 
houver, deverá ter o motivo informado com antecedência.

Art. 3º. Deverão ser encaminhados ainda os seguintes documentos 
separados por operador do serviço de transporte coletivo municipal:
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I. Trimestral (Referente ao penúltimo mês do trimestre):
a. Folha de pagamento analítica separada por área e o total geral 
de todos funcionários; 
b. Comprovante de pagamento de salário (férias, rescisão, 13º e 
etc);
c. Comprovante de pagamento de vale-refeição; 
d. Comprovante de recolhimento de INSS;  
e. Comprovante de recolhimento de ISS;
f. Comprovante de pagamento de FGTS;
g. GEFIP.

II. Trimestral: 
a. Demonstração de Resultado (DRE analítico);
b. Balancete Patrimonial analítico; 
c. Fluxo de Caixa analítico.

III. Anual:
a. Apólice de Seguro Vigente dos veículos; 
b. Balanço Analítico Patrimonial; 
c. Comprovação de entrega de uniformes.

§ 1º. Os documentos trimestrais previstos neste artigo deverão ser 
enviados até o dia 30 do mês subsequente, conforme o calendário 
a seguir:

I. 1º Trimestre: 30/abr
II. 2º Trimestre: 30/jul
III. 3º Trimestre: 30/out
IV. 4º Trimestre: 30/jan

§ 2º. Os documentos anuais previstos neste artigo deverão ser 
enviados até o dia 30 de abril do ano subsequente.  

Art. 4º. Os relatórios mensais tratados nesta resolução deverão ser 
encaminhados à AGERSA até o 15º (décimo quinto) dia do mês 
subsequente ao analisado, na forma impressa e eletrônica.

Art. 5º. Em procedimento de análise dos relatórios, a AGERSA 
poderá realizar diligências e solicitar novas informações ou 
documentos com o objetivo de complementar, retificar ou 
confirmar as informações apresentadas.

Art. 6º. O Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) deverá apresentar 
o Balanço Análitico Patrimonial anual de acordo os prazos 
estabelecidos no Art.3, § 2º.

Art. 7º. Os casos omissos e as excepcionalidades referentes a esta 
Resolução serão decididos segundo critérios da AGERSA.

Art. 8º. Fica revogada a Resolução AGERSA nº 001/2018, de 04 
de maio de 2018.

Art. 9º. Fica revogada a Resolução AGERSA nº 003/2012, de 23 
de novembro de 2012. 

Art. 10º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2020.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor-Presidente / AGERSA

Decreto nº 27.594/2018

RESOLUÇÃO AGERSA Nº 002/2020

DISPÕE SOBRE O ENVIO DE RELATÓRIO PERIÓDICO 
PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
COLETIVO MUNICIPAL REFERENTE AO SERVIÇO IR E 
VIR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando que as Leis Municipais nº 6.537/2011 e 7.131/2014 
autorizaram a AGERSA regular os serviços de transporte público 
devidamente concedidos mediante procedimento prévio de 
licitação;

Considerando que o Edital de Concorrência Pública nº 009/2014 
e o Contrato de Concessão nº 056/2015 conferiram à AGERSA a 
atribuição de regular o serviço público de transporte coletivo;

O Diretor-Presidente da AGERSA, no uso das atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº 6.537/2011 e pelo Decreto nº. 
24.559/2014,

RESOLVE:

Art. 1º. A concessionária do serviço de transporte coletivo 
municipal de Cachoeiro de Itapemirim deverá enviar à AGERSA 
a cópia do relatório periódico contendo as informações referentes 
ao Serviço Ir e Vir. 

Art. 2º. O relatório referente ao Serviço Ir e Vir deverá apresentar 
as seguintes informações:
 
I. Período;
II. Nome do beneficiado;
III. Endereço percorrido;
IV. Quantidade de atendimento no mês do período;
V. Quilometragem rodada das Vans que operam o serviço;
VI. Horário dos atendimentos (ida e volta);
VII. Nome do motorista e número da placa do veículo que realizou 
o atendimento; 
VIII. Total de usuários cadastrados no serviço, independente da 
efetiva utilização no período, bem como a composição de custos 
da operação.

§1º. A operadora do serviço deverá apresentar mensalmente os 
laudos ou custos com manutenção, licenciamento e IPVA, seguros, 
ou qualquer outro documento que for necessário para compor o 
custo da operação.

§2º. Apresentar mensalmente o plano de manutenção preventiva e 
relatórios da efetiva realização do serviço.

Art. 3º. O relatório tratado nesta resolução deverá ser encaminhado 
à AGERSA até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao analisado 
na forma impressa e eletrônica,.  

Art. 4º. Em procedimento de análise do relatório, a AGERSA 
poderá realizar diligências e solicitar novas informações ou 
documentos com o objetivo de complementar, retificar ou 
confirmar as informações apresentadas.

Art. 5º. Os casos omissos e as excepcionalidades referentes a esta 
Resolução serão decididos segundo critérios da AGERSA.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2020.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor-Presidente / AGERSA

Decreto nº 27.594/2018

RESOLUÇÃO AGERSA Nº 003/2020

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO DE VISTORIA DO VEÍCULOS 
INTEGRANTES DA FROTA DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM, NOS TERMOS DO ART. 5º, INC. VII DA 
LEI 7.131/2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando que as Leis Municipais nº 6.537/2011 e 7.131/2014 
autorizaram a AGERSA regular o serviço de transporte público 
devidamente concedidos mediante procedimento prévio de 
licitação;

Considerando que o Edital de Concorrência Pública nº 009/2014 
e o Contrato de Concessão nº 056/2015 conferiram à AGERSA a 
atribuição de regular o serviço público de transporte coletivo;

Considerando a necessidade de aprimorar o serviço de transporte 
público no município, visando garantir a sua melhoria e eficiência;

Considerando a necessidade de assegurar a toda a população 
a prestação do serviço de forma adequada e eficiente, com 
segurança para atender os desejos de deslocamentos das pessoas e 
dar sustentação ao desenvolvimento do Município;
A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA, no uso das 
suas atribuições legais, conferidas pelas Leis Municipais nos 
6.537, de 12 de agosto de 2011 e 7.131, de 30 de dezembro de 
2014;

RESOLVE:
Art. 1º. A substituição de veículo que opera o serviço de transporte 
coletivo deverá ser procedida até o final do mês de vencimento da 
sua vida útil.

Art. 2º. Os veículos que operam o serviço de transporte coletivo 
deverão ser submetidos à vistoria semestral como condição de 
operação.

Art. 3º. Enquanto não for providenciada a baixa no cadastro 
municipal de veículo retirado de circulação será devida a 
obrigatoriedade de vistoria.
§ 1º. O pedido de baixa do veículo no cadastro municipal é de 
responsabilidade dos operadores, devendo ser devidamente 
protocolizado na municipalidade.
§ 2º. A utilização de veículos em teste ou pesquisa, detentores de 
novas tecnologias, combustíveis, materiais e equipamentos só será 
admitida após prévia autorização do Órgão Regulador.

Art. 4º. Os veículos deverão atender a padronização visual interna 
e externa definidos no Edital de Concorrência Pública nº 009/2014, 
bem como aquela que posteriormente vier a ser fixada pelo Órgão 
Regulador.

Art. 5º. Os veículos serão vistoriados pelos Auditores Fiscais de 
Transporte durante os meses de maio e novembro, cuja inspeção 
ocorrerá de acordo com os itens da Planilha de Revisão constante 
do Anexo I.

§ 1º. O agendamento da vistoria deverá ser feito no Órgão 
Regulador, através da Diretoria Técnica I, a qual fixará dia e hora, 
dentro do período estabelecido no caput do presente artigo.
§ 2º. O desrespeito do prazo fixado para a realização da vistoria 
implicará na infração 55, do Anexo 1 – Descrição das Infrações, da 
Lei Municipal nº 7.131, de 30 de dezembro de 2014.

Art. 6º. A vistoria da frota do serviço de transporte coletivo 
municipal deverá ser protocolada até o 10º (décimo) dia dos meses 
de maio e novembro.

Art. 7º. Para efeito de vistoria, será considerado o ano de fabricação 
do chassi do veículo.

Art. 8º. Os veículos deverão ser apresentados para vistoria em 
perfeitas condições de funcionamento, mediante apresentação de 
laudo de conformidade eletromecânica emitido por profissional 
devidamente registrado no CREA, conforme preconiza a 
Resolução nº 1.073/2016 do CONFEA – Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia, sob pena de inaptidão dos respectivos 
veículos e aplicação das sanções cabíveis.

Art. 9º. As vistorias realizadas fora dos meses estipulados no art. 
5º desta Resolução terão sua validade condicionada até o período 
seguinte.

Art. 10. Além da vistoria periódica obrigatória, poderá o Órgão 
Regulador, quando julgar necessário, notificar os operadores para 
apresentar qualquer veículo para vistoria extraordinária.

Art. 11. Durante as vistorias será verificado se os veículos 
atendem ao que prevê a presente Resolução e demais exigências 
das legislações municipal, estadual, federal e demais normas 
aplicáveis, especialmente quanto à segurança, conforto e higiene, 
conforme estabelecido pelo Órgão Regulador.

Art. 12. Aprovada a vistoria, será emitido alvará de operação, o 
qual deverá ser fixado no interior do veículo em parte visível.

Art. 13. O veículo reprovado na vistoria ficará impossibilitado de 
operar enquanto não forem sanadas as irregularidades, devendo 
ser submetido à nova inspeção no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias.
§1º. A não regularização do veículo no prazo fixado no caput 
deste artigo, sujeitará o operador à multa, bem como à pontuação 
correspondente, previstas no Anexo 1 – Descrição das Infrações – 
da Lei Municipal nº 7.131, de 30 de dezembro de 2014.
§2º. Caso a não regularização do veículo no prazo estabelecido no 
caput do presente artigo ocorra por circunstância a qual o operador 
não tenha dado causa, a multa de que trata o parágrafo anterior não 
será aplicada, desde que seja apresentada a respectiva justificativa 
técnica em tempo hábil.
§3º. A fim de manter a continuidade do serviço, o veículo 
reprovado na vistoria poderá operar excepcionalmente desde que o 
motivo da reprovação não comprometa a sua utilização, bem como 
a segurança e o conforto dos seus usuários, não ficando o operador 
isento de providenciar a sua regularização.

Art. 14. Em caso de acidentes que impeçam a circulação normal 
do veículo, o operador, depois de reparadas as avarias e antes de 
colocá-lo novamente em operação, deverá submetê-lo a vistoria, 
como condição para o seu retorno à operação.

Parágrafo único. Quando o acidente ocasionar avarias que 
atinjam a parte mecânica do veículo, o operador deverá apresentar 
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para a vistoria o Laudo de conformidade  eletromecânica emitido 
por profissional devidamente registrado no CREA, conforme 
preconiza a Resolução nº 1.073/2016 do CONFEA – Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia, sob pena de inaptidão dos 
respectivos veículos e aplicação das sanções cabíveis.

Art. 15. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de janeiro de 2020.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor-Presidente / AGERSA

Decreto nº 27.594/2018

Anexo I

D ATA C I

PORTARIA Nº. 04/2020

O DIRETOR PRESIDENTE DA DATACI, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os funcionários da DATACI, Wesley Domingos 
Junior e André Rubim Mattos, para acompanhamento, avaliação 
técnica, conferência e fiscalização, até o fim da execução do 
Contrato de Prestação de Serviços Técnico Especializados nº. 
01/2020, firmado com Mindworks Informática LTDA, referente 
a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
Solução de Rede Sem Fio (Wireless), contemplando pontos de 
acesso sem fio do tipo “Indoor (MIMO 4x4 802.11.ac)”, “Outdoor 
(MIMO 2x2 802.11.ac)” com “Solução de Gerenciamento 
Centralizado e Redundante”, podendo ser appliance físico ou 
virtual, com serviço de instalação e treinamento para utilização 
dos principais recursos, buscando a implementação de uma rede de 
comunicação de dados sem fio de alta disponibilidade, estabilidade 
e segurança, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de janeiro de 2020.

CARLOS HENRIQUE SALGADO
Diretor Presidente

PORTARIA Nº. 05/2020

O DIRETOR PRESIDENTE DA DATACI, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os funcionários da DATACI, Nilson Callegari 
Teixeira e André Rubim Mattos para acompanhamento, 
avaliação técnica, conferência e fiscalização, até o fim da execução 
do Contrato de Prestação de Serviços nº. 17/2018, firmado com 
Dinâmica Telecomunicações Eireli - EPP, referente a Contratação 
de link dedicado para acesso à internet 24x7, entre a DATACI e a 
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET (Link 
dedicado para acesso à internet com taxa de transferência de 500 
Mbps (duzentos e cinquenta megabits por segundo).

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga a Portaria Nº 26/2019.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de janeiro de 2020.

CARLOS HENRIQUE SALGADO
Diretor presidente

PORTARIA Nº. 06/2020

O DIRETOR PRESIDENTE DA DATACI, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os funcionários da DATACI, Maicon Gaburo 


