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Bairro Cidade UF

CEP Profissão

Telefone Celular

e-mail

Área Cultural Nacionalidade

Requer os benefícios da Lei nº 3467 para o projeto de:

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Título

Clientela

Período

Local

N. Termo
P. Deferimento

Cachoeiro de Itapemirim – ES_____de_____ de 20___

_____________________________
Assinatura do Proponente

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

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO Nº. 022/2015

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 
através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a 
retificação do Pregão nº. 022/2015, objetivando Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Impressão/
Cópia Distribuída a Laser (Monocromática Preta (P&B) e 
Colorida) formato A3 e A4 com Fornecimento de Impressoras - 
Registro de Preços. 

Passando a abertura para o Dia: 25/06/2015 às 09:00 horas. O Edital 
completo e retificação à disposição na Sede da Coordenadoria 
Executiva de Licitação e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 10/06/2015.

LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº. 023/2015

Processo Administrativo nº. 5.891, 10.192 e 10.193/2015

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Ovos) Exclusivo para 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, 
e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 
8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro 
desta Administração Municipal, HOMOLOGO os Gêneros 
Alimentícios, autorizando o empenho em favor da empresa 
vencedora:

X. ALIMENTOS LTDA – EPP

CNPJ: 14.030.015/0001-07

Lote 01 Descrição Unid. Quant.
Valor 

Unitário
Valor Total

01

OVO

Especificação: OVO DE 

GALINHA, BRANCO, TIPO 

EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 

50 GRAMAS POR UNIDADE; IS-

ENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, 

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COR, 

ODOR E SABOR ANORMAIS

Dúzia 46.080 3,45 158.976,00

TOTAL 158.976,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 10 de Junho de 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

A G E R S A

RESOLUÇÃO AGERSA Nº 01/2015

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO 
DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS 
TERMOS DA LEI 7.131/2014.

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;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o serviço de 
transporte público no município, visando garantir a sua melhoria 
e eficiência;
CONSIDERANDO que compete à AGERSA exercer a regulação, 
o controle e a fiscalização dos serviços delegados, autorizados 
e concedidos do município, que constitui serviço essencial à 
população, sendo dever do Poder Público a organização do sistema 
e manter com eficiência a operacionalidade, em conformidade 
com a legislação vigente;
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; 

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 quadrimestral 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 
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novas tecnologias, combustíveis, materiais e equipamentos só será 
admitida após prévia autorização do Órgão Regulador.

Art. 4º. Os veículos deverão cumprir padronização e identidade 
visual interna e externa determinados pelo Órgão Regulador, 
exceto os que operam o serviço escolar e de fretamento.

Art. 5º. Os veículos serão vistoriados pelos Auditores Fiscais de 
Transporte nos primeiros 15 (quinze) dias dos meses de abril, 
agosto e dezembro, respectivamente, 1ª vistoria, 2ª vistoria e 3ª 
vistoria, conforme itens da Planilha de Revisão, constante do 
Anexo I.
§ 1º. O agendamento da vistoria deverá ser feito no Órgão 
Regulador, através do Departamento de Fiscalização, o 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. Os veículos que operam o serviço de transporte escolar 
serão vistoriados pelo DETRAN, conforme os critérios e 
cronograma estabelecidos por aquele órgão, ficando a cargo 
da municipalidade apenas o cadastro dos veículos e a emissão 
da respectiva autorização para o transporte escolar municipal 
mediante apresentação para o transporte escolar.

Parágrafo único. Para fins de cadastro e emissão da autorização 
de que trata o caput do presente artigo, os operadores do serviço 
de transporte escolar deverão juntar no respectivo processo 
administrativo o laudo de vistoria emitido pelo DETRAN.

Art. 7º.  Para efeito da vistoria de que trata o caput deste artigo, 
será considerado o ano de fabricação do chassi.

Art. 8º. Os veículos deverão ser apresentados para vistoria em 
perfeitas condições de funcionamento, mediante apresentação de 
laudo de conformidade eletromecânica emitido por responsável 
técnico do proprietário.

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.

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 
Laudo Técnico devidamente atestado por Responsável Técnico no 
processo da vistoria de que trata o caput deste artigo.

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de maio de 2015.

FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO AGERSA Nº 02/2015

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS (TÁXI) 
NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS 
TERMOS DA LEI 7.131/2014.

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA, no uso das 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 6.537, de 
12 de agosto de 2011;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o serviço de táxi 
no município, visando garantir a sua melhoria.
CONSIDERANDO que compete à AGERSA exercer a regulação, 
o controle e a fiscalização dos serviços delegados, autorizados 
e concedidos do município, que constitui serviço essencial à 
população, sendo dever do Poder Público a organização do sistema 
e manter com eficiência a operacionalidade, em conformidade 
com a legislação vigente;
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; 

RESOLVE:

Art. 1º. Os permissionários deverão apresentar os documentos 
abaixo relacionados como requisitos para a prestação do serviço 
de taxi na forma do art. 34 da lei 7.131/2014:
I. Comprovante da Inscrição Municipal na atividade específica de 
taxista;
II. Certidão Negativa de Débito para com o Município;
III. Cópias do RG e CPF;
IV. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação contendo a 
observação de aptidão para transporte remunerado em vigência;
V. Atestado de antecedentes criminais que não contenha 
condenação, com sentença transitada em julgado;
VI. Cópia do Certificado do registro do veículo, comprovando a 
propriedade e do seguro obrigatório de responsabilidade civil.
VII. Comprovante de residência do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES (cópia autenticada);
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VIII. Comprovante da condição de autônomo, em relação à 
Previdência Social;
IX. Cópias do Alvará de Vistoria anterior e da Carteira de Taxista.
§1º. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados 
a cada requerimento feito pelo taxista à autoridade administrativa 
competente para promover a abertura e/ou a tramitação dos 
respectivos processos administrativos.
§2º. Nos processos de substituição de veículo, o permissionário 
deverá apresentar, ainda, cópia do certificado do registro 
do veículo substituto, comprovando a propriedade e, também, do 
seguro obrigatório de responsabilidade civil.
§3º. Nos processos de vistoria, o permissionário deverá apresentar 
também:
I. Cópia do último Certificado de aferição do taxímetro, expedido 
pelo Órgão competente;
II. Apresentação do laudo técnico expedido por profissional 
qualificado para tanto, atestando a conformidade eletromecânica 
do veículo.

Art. 2º. Os motoristas auxiliares deverão apresentar os documentos 
abaixo relacionados como requisitos para a prestação do serviço 
de taxi na forma do art. 35 da lei 7.131/2014:
I. Comprovante de Inscrição Municipal na atividade específica de 
motorista auxiliar;
II. Certidão Negativa de Débito para com o Município;
III. Cópias do RG e CPF;
IV. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação contendo a 
observação de aptidão para transporte remunerado em vigência;
V. Atestado de antecedentes criminais que não contenha 
condenação, com sentença transitada em julgado;
VI. Comprovante de residência do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES (cópia autenticada);
VII. Comprovante da condição de autônomo, em relação à 
Previdência Social.
Parágrafo único. O motorista auxiliar somente poderá entrar em 
operação após o deferimento do pedido no respectivo processo. 

Art. 3º. O descumprimento do art. 1º e do art. 2º desta Resolução 
culminará na aplicação nas penalidades previstas nos itens 48 
e 50, do Anexo II, da lei 7.131/2014, sem prejuízo das demais 
conseqüências administrativas e legais.

Art. 4º. O permissionário é obrigado a comunicar ao Órgão 
Regulador a saída de motorista auxiliar, com a devida devolução 
da Carteira a ele conferida para desempenhar suas atividades, sob 
pena de multa prevista no item 14, do Anexo II, da lei 7.131/2014. 

Art. 5º. Os veículos que operam o serviço de taxi deverão ser 
submetidos à vistoria anual para renovação do Alvará de operação, 
o qual terá validade de 1 (um) ano, conforme o seguinte calendário:
I. 1ª quinzena de abril: placas com os finais 1 a 3;
II. 2ª quinzena de abril: placas com os finais 4 a 6;
III. 1ª quinzena de maio: placas com os finais 7 e 8;
IV. 2ª quinzena de maio: placas com os finais 9 e 0.

Art. 6º. Os veículos de táxi deverão, extraordinariamente, 
submeter-se à vistoria obrigatória antes de entrar em operação nos 
seguintes casos:
I. Sinistro por acidente ou roubo;
II. Substituição de veículo, mesmo sendo 0 km.

Parágrafo único. Quando o acidente ocasionar avarias que atinjam 
a parte mecânica do veículo, o permissionário deverá apresentar 
no processo de vistoria Laudo Técnico devidamente atestado por 
Responsável Técnico.

Art. 7º. As vistorias deverão ser previamente agendadas no 
Órgão Regulador através do Departamento de Fiscalização de 
Transportes, respeitando-se o máximo de 10 veículos por dia.

Art. 8º. Os veículos deverão ser apresentados para vistoria em 
perfeitas condições de funcionamento, mediante apresentação de 
laudo de conformidade eletromecânica emitido por responsável 
técnico do proprietário.

Parágrafo único. Os veículos serão vistoriados pelos Auditores 
Fiscais de Transporte para a verificação dos seguintes itens da 
Planilha de Revisão, constante do Anexo I.
Art. 9º. As vistorias realizadas fora dos meses estipulados no art. 
5º desta Resolução terão sua validade condicionada até o período 
seguinte.

Art. 10. Nos processos de substituição, para que seja efetuada 
a baixa do veículo de taxi substituído no cadastro desta 
municipalidade, deverá ser apresentada a cópia do CRLV com 
a indicação do veiculo na categoria particular e, também, o 
veículo deverá ser submetido à vistoria prévia pela fiscalização de 
transportes, a fim de que seja verificada a completa remoção dos 
itens de padronização visual.

Parágrafo único: A vistoria de que trata o caput deste artigo 
deverá ser acostada no processo de substituição juntamente com 
a vistoria do veículo substituto a fim de que seja procedida a 
respectiva alteração no cadastro desta municipalidade.

Art. 11. Além da vistoria anual obrigatória, poderá o Órgão 
Regulador, quando julgar necessário, notificar o permissionário 
para apresentar seu veículo para vistoria extraordinária.

Art. 12. Os prazos constantes do art. 5º desta Resolução serão 
observados a partir do dia 1º de janeiro de 2016.

Art. 13. A utilização de bandeira dois no serviço de taxi somente 
será permitida nas seguintes situações:
I. No horário entre 22 (vinte e duas) horas às 6 (seis) horas da 
manhã, em dias úteis, inclusive aos sábados; 
II. Aos domingos e feriados, em tempo integral;
III. Nos casos em que o veículo ultrapasse os limites do município.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de maio de 2015.

FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor-Presidente

I PA C I

PORTARIA Nº 297/2015

CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS.

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:


