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Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº. 96 / 2º and – Sala de Licitação 
– Centro, Centro Admin. “Hélio Carlos Manhães”, nesta cidade. 
Editais à disposição na Coordenadoria Executiva de Compras 
Governamentais e no site: www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 18/09/2018.

FABIO GOMES DE AGUIAR
Presidente da CPL

A G E R S A

PORTARIA Nº 048/2018

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 
027/2011, 028/2011, 032/2011 E 033/2011, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA, no uso das 
atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 6.537/2011 e pelo 
Decreto n°. 24.559/2014,

Considerando que a Administração Pública pode revogar seus 
próprios atos, por força do Poder de Autotutela, conforme prevê a 
Súmula 473 do STF: “A Administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque 
deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos 
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”;

Considerando o advento da Lei Municipal nº 7.516/2017, que 
conferiu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano a 
atribuição de definir as diretrizes e executar medidas com vistas a 
organizar e torna eficiente o sistema de transporte público;

Considerando que a Lei Municipal nº 7.131/2014 atribuiu ao 
Município de Cachoeiro de Itapemirim a administração dos pontos 
de embarque e desembarque de passageiros;

Considerando que encontra-se a cargo da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano as questões inerentes aos pontos de 
ônibus;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam revogadas as Portarias AGERSA abaixo 
relacionadas, as quais disciplinam a utilização de pontos de ônibus 
nesta municipalidade:
I. nº 027/2011, de 01 de setembro de 2011;
II. nº 028/2011, de 20 de setembro de 2011;
III. nº 032/2011, de 01 de dezembro de 2011;
IV. nº 033/2011, de 01 de dezembro de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de julho de 2018.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA 
Diretor-Presidente / AGERSA

Decreto nº 27.594/2018 

PORTARIA N°065/2018

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)

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.1º Conceder ao servidor efetivo, RUI CRISOSTOMO DE 
VARGAS, Técnico em Regulação de Transporte, de acordo 
com o art 135, inciso III e art 142, da Lei 4.009/94 (Estatuto do 
Servidor Público Municipal) 5% (cinco por cento) de acréscimo 
sobre o valor do salário do cargo que ocupa, a título de gratificação 
de Adicional por tempo de serviço (2° Quinquênio), em caráter 
permanente, por ter completado 05 (cinco) anos de efetivo 
exercício prestado à Administração Municipal, com efeitos 
retroativos a partir de 05 de Agosto de 2018.

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

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 18 de Setembro de 2018.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente

RESOLUÇÃO AGERSA Nº 001/2018

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE RESOLUÇÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando que a Administração Pública pode revogar seus 
próprios atos, por força do Poder de Autotutela, conforme prevê a 
Súmula 473 do STF: “A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque 
deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos 
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”; 

Considerando o advento da Lei Municipal nº 7.516/2017, que 
conferiu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano a 
atribuição de definir as diretrizes e executar medidas com vistas a 
organizar e tornar eficiente o sistema de transporte público;

Considerando que a Lei Municipal nº 7.131/2014 atribuiu ao 
Município de Cachoeiro de Itapemirim a administração dos pontos 
de embarque e desembarque de passageiros;

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;

Considerando que o Parecer exarado pela Procuradoria da 
AGERSA no Processo nº 5.511/2018 sustenta como atribuição 
desta Agência atualmente apenas a regulação do contrato de 
concessão do serviço de transporte coletivo enquanto transporte 
público; 
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Considerando que encontra-se a cargo da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano as questões inerentes aos pontos de 
ônibus, aos serviços de táxi, escolar e fretamento de passageiros, 
bem como coibir os serviços de transporte irregulares; 

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. Fica revogada a Resolução AGERSA nº 002/2012, de 14 
de maio de 2012, a qual disciplina a utilização de ponto de ônibus 
no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º. Fica revogado o art. 6º, caput e parágrafo único, da 
Resolução AGERSA nº 001/2015, de 29 de maio de 2015, a qual 
regulamenta o serviço de transporte coletivo de passageiros no 
Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 3º. Fica revogada a Resolução AGERSA nº 002/2015, de 
29 de maio de 2015, a qual regulamenta o serviço de transporte 
individual (Táxi) no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 4º. Fica alterada a redação do art. 2º da Resolução AGERSA 
nº 001/2015, de 29 de maio de 2015, a qual regulamenta o serviço 
de transporte coletivo de passageiros no Município de Cachoeiro 
de Itapemirim, passando a vigorar da seguinte forma:

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

Art. 5º. Fica alterada a redação do art. 4º da Resolução AGERSA 
nº 001/2015, de 29 de maio de 2015, a qual regulamenta o serviço 
de transporte coletivo de passageiros no Município de Cachoeiro 
de Itapemirim, passando a vigorar da seguinte forma:

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. 6º. Fica alterada a redação do art. 5º, caput e §1º, da Resolução 
AGERSA nº 001/2015, de 29 de maio de 2015, a qual regulamenta 
o serviço de transporte coletivo de passageiros no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, passando a vigorar da seguinte forma:

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 
no 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 deste artigo.

Art. 7º. Fica alterada a redação do art.7º da Resolução AGERSA 
nº 001/2015, de 29 de maio de 2015, a qual regulamenta o serviço 
de transporte coletivo de passageiros no Município de Cachoeiro 
de Itapemirim, passando a vigorar da seguinte forma: 

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

Art. 8º. Fica alterada a redação do art. 8º da Resolução AGERSA 
nº 001/2015, de 29 de maio de 2015, a qual regulamenta o serviço 
de transporte coletivo de passageiros no Município de Cachoeiro 
de Itapemirim, passando a vigorar da seguinte forma: 

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. Fica criado o §3º do art. 13 da Resolução AGERSA nº 
001/2015, de 29 de maio de 2015, a qual regulamenta o serviço de 
transporte coletivo de passageiros no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, passando a vigorar da seguinte forma: 

Art. 13. (...)

§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. 10. Fica alterada a redação do art. 14, parágrafo único, da 
Resolução AGERSA nº 001/2015, de 29 de maio de 2015, a qual 
regulamenta o serviço de transporte coletivo de passageiros no 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, passando a vigorar da 
seguinte forma: 

Art. 14. (...)

Parágrafo único. Quando o acidente ocasionar avarias que 
atinjam a parte mecânica do veículo, o operador deverá apresentar 
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 do 
respectivo veículo e aplicação das sanções cabíveis. 

Art. 11. Fica alterada a redação do art. 6º da Resolução AGERSA 
nº 003/2012, de 23 de novembro de 2012, a qual trata do envio 
de relatórios periódicos pela operadora do serviço de transporte 
coletivo municipal, passando a vigorar da seguinte forma: 

Art. 6º. Deverão ainda ser encaminhados os seguintes documentos 
separados por operador do serviço de transporte coletivo 
municipal: 

I. Mensalmente:
   
a. Folha de pagamento analítica separada por área;

b. Comprovante de pagamento de salários (férias, rescisão, 13º, 
etc);

c. Comprovante de pagamento de vale-refeição e outros benefícios 
, se houver;

d. Comprovante de recolhimento de INSS;

e. Comprovante de recolhimento de ISS;
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f. Comprovante de pagamento de FGTS;

g. GEFIP;

h. Folha de pagamento de pró-labore e seus respectivas encargos.

II. Trimestralmente:

a. DRE (Demonstrativo de Resultado)

b. Balanço Patrimonial 

c. Fluxo de Caixa

III. Anualmente:

a. Apólice de Seguro vigente.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de itapemirim, 04 de maio de 2018. 

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor-Presidente / AGERSA

Decreto nº 27.594/2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Espécie 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 07/2015

Contratante AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados de Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ Contratante 03.311.730/0001-00

Contratada DATACI – Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de 
Itapemirim

CNPJ Contratada 31.720.485/0001-11

Objeto
Prorrogação do contrato administrativo n° 07/2015, vigorando por mais 12 
(doze) meses a a partir da data de sua publicação e reajuste do valor mensal do 
contrato de acordo com o item 8.2 da Cláusula Oitava do Contrato.

Do Aditivo

O Contrato nº 07/2015 passará a vigorar com valor global de R$ 241.779,36 
(duzentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e seis 
centavos), o qual corresponde ao pagamento de 12 (doze) parcelas mensais 
no valor de R$ 20.148,28 (vinte mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e 
oito centavos) a título de manutenção, atualização e suporte técnico do objeto 
contratado.

Data da assinatura 14/09/2018

Vigência 12 (doze) meses

Valor mensal R$ 20.148,28 (vinte mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

Valor global R$ 241.779,36 (duzentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e nove 
reais e trinta e seis centavos)

Elemento de despesa 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subelemento 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Signatários

Vanderley Teodoro de Souza (Diretor Presidente da AGERSA), Carlos 
Henrique Salgado (Diretor Presidente da DATACI), Marcelo Vivacqua 
(Diretor de Tecnologia de Gestão da DATACI) e Marcelo Azeredo Cornélio 
(Diretor de Tecnologia da Informação da DATACI)

N° Processo Processo n° 1239357 (Protocolo: 23695/2015)

Fundamento Legal Lei 8.666/1993, art. 24, VIII.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de setembro de 2018.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente - AGERSA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie Contrato n° 009/2018 

N° Processo Processo n°: 31167/2018 (Protocolo n°: 1357655)

Contratante Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro 
de Itapemirim - AGERSA

CNPJ Contratante  03.311.730/0001-00

Contratado Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI

CNPJ Contratado 31.720.485/0001-11

Objeto

Fornecimento de Link de Internet Dedicado, via fibra, de 20 Mpbs (Mega bits por 
segundo) Full – com IP válido, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do 
contrato, com equipamentos necessários para sua operação, além de serviços de 
suporte e manutenção para o uso.

Data da assinatura 14/09/2018

Valor Mensal R$ 1.435,23 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos)

Valor Global R$ 17.222,76 (dezessete mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos)

Elemento da Despesa
Elemento da Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica
Subelemento: 3390394900 – Serviços de Processamento de Dados

Prazo de vigência 12 (doze) meses

Signatários

Vanderley Teodoro de Souza (Diretor Presidente da AGERSA), Carlos Henrique 
Salgado (Diretor Presidente da DATACI), Marcelo Vivacqua (Diretor de 
Tecnologia de Gestão da DATACI) e Marcelo Azeredo Cornélio (Diretor de 
Tecnologia da Informação da DATACI)

Fundamento Legal Art. 24, inciso VIII, Lei 8.666/1993.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de setembro de 2018.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente - AGERSA

I PA C I

PORTARIA Nº 421/2018

AUTORIZA AFASTAMENTO DE SERVIDOR EM 
VIRTUDE DE DOAÇÃO DE SANGUE.

A PRESIDENTE EXECUTIVA 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 e do Decreto nº 26.697/2017, resolve:

Art. 1º - Considerar autorizado o afastamento da servidora pública 
municipal MIRELA SILVA DE QUEIROZ, ocupante do cargo 
de Técnico de Serviços Previdenciários – Geral, no dia 06 de 
setembro de 2018, em virtude de doação de sangue, nos termos 
do artigo 56, XXVII, da Lei n° 4009/1994.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 18 de setembro de 2018.

CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA
Presidente Executiva


