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LEIS MUNICIPAIS 

LEI MUNICIPAL Nº 713, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 

"Autoriza a celebração de convenio com a Associação 

Beneficente de Apiaí, mantenedora do Hospital "Dr. 

Adhemar de Barros" visando a cooperação mutua para 

remoção interhospitalar em ambulância UTI de acordo com 

o que especifica e dá outras providências " 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito Municipal de IT AÓCA - 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ 

SABER que a CAMARA MUNICIPAL aprovou e ela sanciona e 

promulga a seguinte lei Municipal: 

Art. 1 º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal de Itaóca 

autorizado a celebrar convenio com a Associação Beneficente 

de Apiaí, mantenedora do Hospital "Dr. Adhemar de Barros" 

de acordo com o Plano de Trabalho em anexo, o qual 

integrará a presente lei para todos os fins, tendo como 

objetivo o rateio financeiro na contratação de profissional 

médico para assistência e acompanhamento em Remoção 

Inter hospitalar em ambulância UTI de pacientes 

críticos/grave;  

Art. 2º - A vigência do convenio será de 12 (doze) meses, 

convenio, retroativo à O 1 de Fevereiro de 2. 020, com 

termino previsto para 31 de Janeiro de 2.021, podendo ser 

renovado por iguais e sucessivos períodos;  

Art. 3º - Os recursos financeiros a serem repassados para a 

ABA-Associação Beneficente de Apiaí, mantenedora do 

Hospital Dr. Adhemar de Barros, para o custeio proporcional 

dos serviços médicos de remoção de pacientes a serem 

prestados pela entidade, corresponderá ao montante de R$ 

31.920,00 (trinta e hum mil novecentos e vinte reais) durante 

o período de 12 (doze) meses, a serem desembolsados em 12 

(doze) parcelas iguais, mensais e fixas. 

Art. 4º A Entidade deverá apresentar a documentação exigida 

nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo e da Lei Federal n.º 13.019/14;  

Art. 5º A Entidade subvencionada deverá prestar contas 

parcial dos recursos recebidos até o dia 30 (trinta) do mês 

subseqüente ao recebimento do repasse do Poder Executivo 

Municipal, devendo concluir a prestação de contas final do 

total dos valores repassados até o dia 30 de janeiro do 

exercício seguinte.  

Art. 6° Não serão transferidos recursos a Entidade em débito 

com a Fazenda Municipal, no que tange à prestação de 

contas dos recursos anteriormente recebidos, exceto nas 

situações comprovadamente emergenciais e de extremo 

interesse público.  

Art. 7° As despesas decorrentes com a execução da presente 

Lei correrão por  

conta das dotações próprias do orçamento vigente, 

suplementadas se necessárias. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, com efeitos 

financeiros retroativo a partir de 1 º de Fevereiro de 2020. 

ITAÓCA-SP. 17 de Dezembro de 2020. 

Frederico Dias Batista 

Prefeito Municipal 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 712, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.020. 

"ALTERA O ARTIGO 1° DA LEI MUNICIPAL N.0 422, DE 01 DE 

OUTUBRO DE 2.010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do Município de 

ltaóca/SP., usando de suas atribuições legais,  

FAZ SABER que a CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCA aprovou e 

ele sanciona a seguinte lei municipal: 

 

Artigo 1° - Fica alterado o caput do Artigo 1° da Lei Municipal 

n.0 422, de 01 de Outubro de 2.010, que passa a vigorar nos 

seguintes termos:- 

"Artigo 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a efetuar despesas no valor de até R$ 10.000,00 

(dez mil reais), para aquisição de produtos alimentícios 

destinados a confecção de Cestas de Natal para os 

Servidores do Município de ltaoca” 

Artigo 2° - As demais determinações não afetadas pela 

presente normativa permanecerão inalteradas.  

Artigo 3° - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por 

conta de dotações do orçamento vigente:  

Artigo 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.’ 

 

Frederico Dias Batista 

Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL Nº 711, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 

"DÁ NOVA REDAÇÃO AOS TERMOS DO ARTIGO 6º DA LEI 

MUNICIPAL Nº 250, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.002, QUE 

TRATA DOS VALORES GENÉRICOS POR METRO QUADRADO E 

ALTERA AS TAXAS E PREÇOS PÚBLICOS PARA A 

COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2021" 

 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do Município de Itaoca, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de ltaoca aprovou e ele 

promulga e sanciona a seguinte Lei: 

 

ARTIGO 1 º- Fica alterado os termos do artigo 6° da Lei 

Municipal nº 250, de 03 de Dezembro de 2.002, que trata dos 

valores do metro quadrado de construção, que passará a 

vigorar com a seguinte redação:  

" ... ARTIGO 6º- O valor Genérico do Metro Quadrado de 

Construção (VGM2-C) especificamente para fins de 

cobranças do Imposto Predial Territorial Urbano (JPTU), 

para o exercício do ano 2020 será obtido tomando por base 

o valor do metro quadrado de cada tipo de construção 

conforme a tabela abaixo: 

TIPO                                       VALOR VENAL 

APARTAMENTO                         R$ 103,37 

CASA                                            R$  58,96        

CONSTRUÇÃO                            R$  19,92 

ESPECIAL                                    R$ 105,76 

FÁBRICA                                    R$   48,37 

GALPÃO                                     R$   39,25 

LOJA                                           R$   79,79 

TELHEIRO                                  R$   19,92 

 

ARTIGO 2°- O IPTU e ITU lançados para o exercício do ano de 

2021, poderão ser pagos até em 05 (cinco) parcelas mensais e 

consecutivas, na própria Tesouraria Municipal ou nos 

estabelecimentos bancários contratados;  

ARTIGO 3 º- O IPTU e ITU, também poderão ser pagos com 

10% (dez por cento) de desconto de seu valor total, até o seu 

vencimento em uma única parcela, conforme dispõe o artigo 

27, parágrafos 1 º e 2º e artigo 136, parágrafo 1 º e 2° da Lei 

Complementar nº 001, de 30/12/94.  

ARTIGO 4º- Fica alterado a TABELA DE VALOR GENERICO por 

metro quadrado, que passa a vigorar conforme consta no 

anexo que compõe o texto da presente lei.  

ARTIGO 5ª - O Valor de Referência Municipal (VRM), 

instituído para a cobrança de taxas pelo artigo 304 do Código 

Tributário Municipal (Lei Complementar n. º 001, de 

30/12/1994) e suas alterações posteriores, é de R$ 59,81 

(cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), reajustado 

anualmente pela TR ou outro índice oficial que venha 

substituí-la. 

ARTIGO 6º - Esta LEI entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, em 

especial a Lei Municipal n. 667, de 

17 de DEZEMBRO de 2019. 

 

Frederico Dias Batista 

Prefeito Municipal 

 

"TABELA DE VALOR GENÉRICO POR M2 DE TERRENO, VGM2-

T" 

01) R$ 14,42 (catorze reais e quarenta e dois centavos) - 

Abrangendo as Ruas: Prof. Elias Lages de Magalhães, Salvador 

Gonçalves de Pontes e Avenida Independência. 

02) R$ 10,18 ( dez reais e dezoito centavos) - 

Abrangendo as Ruas: Maximiano Rodrigues Martins, Prof 

Cacilda Lages Pereira Cavani, Emerentino Rodrigues da Silva, 

7 de Setembro, João Rodrigues de Lima, Travessa 01, CDHU B 

- Ruas Argemira da Silva Fortes, Moises Delgado da Rosa e 

Nicolau Dias Monteiro 

03) R$ 8,45 (oito reais e quarenta e cinco centavos) -

Abrangendo as Ruas: Jonas de Pontes e Paulo Jacinto Pereira 

(continuação), Herculino da Silva Rosa e Aníbal Bueno (antiga 

Rua "3"), Crescêncio da Silva Rosa, Benedita Mendes ( antiga 

Travessa 02), Pedro Ribas dos Santos (Prolongamento da Rua 

Paulo Jacinto Pereira) e Clarinda Furquim de Almeida (antiga 

Rua "C"). 

04) R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) - 

Abrangendo as Ruas: Avenida Josias Dias de Almeida (antiga 

Avenida "A"), Salvador Mendes (antiga Rua "B"), João 

Pedroso de Paula (antiga Rua "1 "), Antonio Arcebispo Braga ( 

antiga Rua "2"), Apolônia Gonçalves ( antiga Rua "2A"), 

Umbilino de Camargo (antiga Rua "2B"), e Ruas "10" e "11" 

na Vila Ribas, Matias Mendes, Azenir Ribas de Andrade e 

Francisco Dias Duarte. 

05) R$ 3,25 ( três reais e vinte e cinco centavos) -

Abrangendo as Ruas Benedito Mota Lima, Rua Emilio Bento 

Martins, Travessa Faustino, Vila Matheus (Rua A 

- Vitor Rodrigues da Silva, Rua B - Herculino Santana 

Dantas, Rua C - José de Oliveira Rosa e Rua D - Noel Mendes) 

bem como as demais localidades de zona de Expansão. 

17 de DEZEMBRO de 2019. 

Frederico Dias Batista 

Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL Nº 710, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 

"DISPÕE SOBRE RATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2020 

DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE SAÚDE DO V ALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - 

CONSAÚDE." 

 

FREDERICO DIAS BATISTA - Prefeito Municipal de ITAÓCA - 

Estado de São Paulo - no uso de suas atribuições legais, FAZ 

SABER que a CAMARA MUNICIPAL DE ITAÓCA aprovou e ele 

promulga e sanciona a seguinte lei municipal 

 

Art. 1 º - Fica ratificada a Resolução nº 004 de 27 de agosto 

de 2020 da Assembleia Geral do Consaúde que dispõe sobre 

a alteração do seu Protocolo de Intenções, que é parte 

integrante desta Lei.  

Art. 2º - A presente lei entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogado eventuais disposições em 

contrário. 

 

Itaoca, 17 de dezembro de 2020 

 

Frederico Dias Batista 

Prefeito Municipal 

 

LEI MUNICIPAL 709, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020  

"ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 

ITAOCA PARA O EXERCÍCIO DE 2021" 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do Município de ltaoca, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;  

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaoca, Estado de São 

Paulo, APROVOU e ele SANCIONOU e PROMULGA a seguinte 

LEI: 

 

ARTIGO 1 º -O orçamento fiscal do Município de ltaoca, 

abrangendo a administração direta, e indireta, para o 

exercício financeiro de 2021, estimada a Receita e fixa a 

Despesa em R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões reais), 

discriminados anexos integrantes desta Lei.  

ARTIGO 2º -A receita será realizada mediante a arrecadação 

dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e 

de capital, na forma da legislação em vigor e das 

especificações constantes do anexo integrante desta lei, com 

o seguinte desdobramento: 

Administração Direta  

Receitas Correntes                 20.129.605,00  

Receitas de Capital                  2.352.000,00 

Deduções de Receitas                                      -2.481.605,00 

Total da Administração Direta                       20.000.000,00 

TOTAL GERAL:                                                 20.000.000,00 

ARTIGO 3° -A despesa da administração direta será realizada 

segundo a discriminação dos quadros "programas de 

Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta lei, e as 

autarquias e funções em seus respectivos orçamentos 

aprovados por decreto executivo.  

POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO  

O 1 -Câmara Municipal                   761.000,00 

 02 -Chefia do Executivo     1.130. 000,00 

03 - Secretaria da Administração                         945.000,00 

04 - Secretaria de Finanças                                   945.000,00 

05 - Secretaria da Edu. Esporte Cultura            4.176.000,00  

06 - Secretaria da Saúde                                     4.567.000,00 

07 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos    4.924.000,00 

08 - Secretaria de Agropec e Meio Ambiente  1.200.000,00 

09 - Secretaria da Promoção Social                 1. 352.000,00 

Total da Administração Direta                        20.000.000,00 

TOTAL GERAL:                                                   20.000.000,00 

Artigo 4° - O Poder Executivo está Autorizado a: 

a) realizar operações de créditos por antecipação da receita 

até o limite de 25% (vinte cinco por cento) da receita 

estimada nos termos legais da legislação em vigor. 

b) Abrir crédito suplementares, até o limite de 30% (trinta 

por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7° 

da lei 4.320/64 

c) Abrir créditos suplementares a conta de recursos 

provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não 

previsto na receita do orçamento, desde que respeitamos os 

objetivos e metas da programação aprovada nesta lei. 

d) Abrir créditos suplementares à conta de recursos 

provenientes de excesso de arrecadação considerada a 

tendência do exercício. 

e) Conceder auxílio e/ou subvenção a entidades sem fins 

lucrativos 

f) Conceder subvenção de transporte de alunos do ensino 

superior e tecnológico conforme lei especifica 

Artigo 5° - As alterações constantes nesta Lei 

automaticamente modifica o PP A e LDO para 2021  

Artigo 6 - Esta Lei entrará em vigor em 1 ° de Janeiro de 2021, 

revogando as disposições em contrário. 

 

Itaoca, 15 de dezembro de 2020 

 

Frederico Dias Batista 

Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL N.º 702, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 

"INSTITUI A REVISÂO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITAOCA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS." 

 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do Município de 

Itaoca/SP, no uso de suas atribuições legais  

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCA aprovou e 

ele promulga a seguinte lei. 

 

Art. 1 ° - Fica instituído o novo Plano Diretor Municipal de 

Turismo, que promove a r�visão dos objetivos, metas, 

estratégias, programas e projetos, na forma do Anexo Unico, 

parte integrante desta Lei para todos os efeitos.  

Art. 2º - A revisão do PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

TURISMO, na forma prevista no anexo único, que integra esta 

lei municipal cumpre a determinação contida no art. 13, 

parágrafo 2° da Lei Municipal n. 578, de 04 de Julho de 2.017;  

Art. 3º - O novo PLANO DIREITOR MUNICIPAL DE TURISMO, 

reger-se a pelos dispositivos da Lei Municipal n. 578, de 04 de 

Julho de 2.017;  

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Itaoca, 30 de novembro de 2020. 

 

Frederico Dias Batista 

Prefeito Municipal 

 

PRÊMIO PELA CULTURA DE ITAOCA 
Lista de inscritos para a premiação conforme EDITAL 

PRÊMIO PELA CULTURA DE ITAOCA 001/2020   

RESULTADO DA ADMISSIBILIDADE 
ANEXO ÚNICO 

 

 

Nº PROPON

ENTE  

CATEGORI

A  

PESSOA  STATUS  REPRES

ENTAN

TE 

1.  Aline 

Andrade 

Dantas De 

Lima 

Oficineiros 

da Cultura/  

Jurídica  ADMITIDO Prof. 

Argila 

2.  Jessé 

Mendes 

Garcia 

Artesanato 

Sustentável 

Física  ADMITIDO  

3.  Georgina 

Maria de 

Oliveira 

Artesanato 

Sustentável 

Física  ADMITIDO  

4.  Joel 

Faustino 

de Matos 

Artesanato 

Sustentável 

Física  ADMITIDO  

5.  Bianca 

Mendes 

Silva 

Artesanato 

Sustentável 

Física  ADMITIDO  

6.  Loja e 

ateliê da 

Marli  

Espaço 

Cultural 

Física  ADMITIDO Marli 

Mendes 

Da Silva 

7.  Ivanete 

Rosa de 

Oliveira 

Paula 

Artesanato 

Sustentável 

Física  ADMITIDO  

8.  Olinda 

Rosa dos 

Santos 

Artesanato 

Sustentável 

Física  ADMITIDO  

9.  Mestre 

Ceramista 

Espaço 

Cultural 

Jurídica  ADMITIDO Abrão 

Machado 

de Lima 

10.  Prof.- Arts Espaço 

Cultural 

Jurídica ADMITIDO Adriana 

Amaro 

11.  Laide Dias 

da Rosa 

Artesanato 

Sustentável 

Física  ADMITIDO  

12.  Catias 

Arts- 

Costura 

Criativa  

Espaço 

Cultural 

Jurídica  ADMITIDO Cátia 

Aparecid

a 

Rodrigue

s Fortes 

13.  Maria 

Eliza dias 

de Matos 

Artesanato 

tradicional 

Física  ADMITIDO  

14.  Eriele 

Rocha 

Franco 

Artesanato 

tradicional 

Física  ADMITIDO  

15.  Valdirene 

Jacinto de 

Oliveira 

Culinária 

Típica Local 

Física  ADMITIDO  

16.  Zenilda 

Aparecida 

Rosa Lima 

Oficineiros 

da Cultura 

Jurídica  ADMITIDO *(Prof. 

de 

resgate 

cultural) 

17.  Cindy Dias 

dos Santos 

Lima 

Musica Física  ADMITIDO  

18.  Rita de 

Cassia Da 

Artesanato Física ADMITIDO  



  
 

 
Página 6 de 12 

 

Ano I – Edição 01 – De 28 de dezembro de 2020- Diário Oficial de Itaoca – SP- Instituído pela Lei  Nº 701 de 30 de novembro de 2020 

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 F/Fax: (15) 3557-1118 / 3557-1145 CEP 18360-000 – Itaoca-SP- e-mail : pmitaoca@ig.com.br 

http://www.itaoca.sp.gov.br 

Silva Paula tradicional 

19.  Erickliss 

Luan 

Fortes 

Alves 

Musica Física  ADMITIDO  

20.  Decor 

Festa  

Espaço 

Cultural 

Jurídica  ADMITIDO Claudia 

Mendes 

Garcia 

Ferreira 

21.  Ivan 

Rufino 

Musica Física  ADMITIDO  

22.  Erico Luiz 

Martins de 

Oliveira 

Musica Física  ADMITIDO  

23.  Alex 

Junior de 

Oliveira 

Musica Física  ADMITIDO  

24.  Associaçã

o Cultural 

do 

Quilombo 

Cangume 

Espaço 

Cultural 

Jurídica  ADMITIDO Fernand

o 

Gonçalv

es da 

silva 

25.  Ricardo 

Barbosa de 

Morais  

Oficineiros 

da Cultura/  

Jurídica  ADMITIDO *(Prof. 

Capoeira

) 

26.  Quilombo 

Cangume 

Comunidade 

Tradicional 

Física  ADMITIDO Celina 

de Lima 

Pereira 

Santos 

27.  Sidnei 

Aparecido 

dos Santos 

Musica Física  ADMITIDO  

28.  Regina 

Dias Da 

Mota Silva 

Culinária 

Típica Local 

Física  ADMITIDO  

29.  Roda de 

samba da 

Escola 

Anézia e 

convidado

s 

Coletivos da 

Cultura 

Física  ADMITIDO Bruno 

Fernand

o Felix 

de Sá 

30.  Jurandir 

Dantas da 

Silva  

Culinária 

Típica Local 

Física  ADMITIDO  

31.  Alessandro 

Rodrigues  

Artesanato 

Sustentável 

 Física  ADMITIDO  

32.  UAAI- 

Grupo de 

mulheres  

Culinária 

Típica Local 

Física  ADMITIDO Ana 

Eloíza 

Dias da 

silva 

Ribeiro 

33.  Herica 

Batista 

Rosa  

Artes Física  ADMITIDO  

34.  Associaçã

o Caraças 

e Capuava  

Espaço 

Cultural 

Jurídica  ADMITIDO Levi 

Dias da 

Rosa 

35.  Grupo de 

dança 

fandango 

de 

tamancos 

Coletivos da 

Cultura 

Física  ADMITIDO Henrique 

Lima 

Mendes 

36.  Izabel 

Jacinto de 

Oliveira 

Culinária 

Típica Local 

Física  ADMITIDO  

37.  Sara 

Mendes  

Garcia de 

Moura 

Artesanato 

tradicional 

 Física  ADMITIDO  

38.  Vanuza 

Ramos De 

Lima 

    

39.  Romaria 

de São 

Gonçalo 

Coletivos da 

Cultura 

Física  ADMITIDO Aparício 

dos 

Santos 

40.  Jucelene 

Aparecida 

De 

Oliveira 

Rosa 

Culinária 

Típica local 

Física  ADMITIDO  

41.  Terezinha 

de Pontes 

Santos 

Artesanato 

Sustentável 

Física  ADMITIDO  

42.  Jandira 

Matos de 

Almeida 

Culinária 

Típica local 

 Física  ADMITIDO  

43.  Marcos 

Antônio 

Estraizer 

Artesanato 

Sustentável 

Física  ADMITIDO  

44.  Grupo de 

dança 

Trança 

Fitas  

Coletivos da 

cultura 

Física  ADMITIDO  Etielli 

Camargo 

Rodrigue

s Mota 

45.   Grupo de 

Capoeira 

Coletivos da 

Cultura 

 Física  ADMITIDO Jailon 

Felipe 

Coelho 

dos 

Santos 

46.  Comunida

de do 

Comunidade Física  ADMITIDO Ana 

Paula 
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Gurutubin

ha  

tradicional Gonçalv

es Da 

Rosa 

47.  Elis 

Regina da 

Mota 

Culinária 

típica Local 

Física  ADMITIDO  

48.  Odete 

Rodrigues 

Martins 

Artesanato 

tradicional 

 Física  ADMITIDO  

49.  Willian 

Dos Santos 

Martins 

Oficineiros 

da Cultura 

Jurídica  ADMITIDO *(Profes

sor de 

fandango 

de 

tamanco) 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 701, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 

"INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE 

ITAOCA, ESTADO DE SÃO PAULO, COMO VEÍCULO OFICIAL 

DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E 

ADMINISTRATIVOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do Município de Itaoca, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, FAZ 

SABER que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e 

promulga a seguinte, LEI: 

Art. 1º - Fica instituído como veículo oficial de comunicação, 

publicidade e divulgação dos atos normativos e 

administrativos, o Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Itaoca/SP;  

Parágrafo único. Serão publicados no Diário Oficial Eletrônico 

os atos normativos e administrativos expedidos Poderes 

Executivo e Legislativo, bem como dos órgãos que compõem 

a administração pública direta e indireta.  

Art. 2º- As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município 

de Itaoca/SP serão disponibilizadas na rede mundial de 

computadores, no endereço eletrônico 

www.itaoca.sp.gov.br\diario-oficial, podendo ser consultadas 

por qualquer interessado sem custos e independentemente 

de cadastramento. 

Art. 3 º - Atenderão aos requisitos de autenticidade, 

integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-

estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, instituída 

pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  

§ 1 ° As edições do Diário Oficial serão certificadas 

digitalmente com base em certificado emitido por autoridade 

certificadora credenciada. 

 

§ 2º A assinatura digital das edições do Diário Oficial 

Eletrônico do município deverá ser delegada a servidor do 

quadro de pessoal efetivo do Município. 

Art. 4º- As publicações eletrônicas realizadas no Diário Oficial 

do Município, substituirão outras formas de publicação 

utilizadas, exceto quando a legislação federal ou estadual 

exigir outro meio de publicidade e divulgação dos atos 

administrativos. 

Art. 5º- Os direitos autorais dos atos municipais publicados 

no Diário Oficial Eletrônico são reservados ao Município de 

Itaoca/SP. 

§ 1 º O Município poderá disponibilizar cópia da versão 

impressa no Diário Oficial Eletrônico, mediante solicitação e o 

pagamento do valor correspondente à sua reprodução, a ser 

fixado por decreto municipal; 

§ 2 º -  O Município manterá no quadro de avisos na 

Prefeitura, cópia da versão impressa da última edição que 

constar publicação de atos municipais.  

Art. 6º -  A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é 

do órgão que o produziu. 

Art. 7º -   Compete a Secretaria Municipal de Administração o 

gerenciamento do funcionamento e a manutenção do 

sistema gerenciador do Diário Oficial Eletrônico, bem como a 

responsabilidade pelas cópias de segurança dos atos nele 

publicados, podendo este, se achar necessário, contratar 

empresa na área de suporte administrativo para realizar os 

processos técnicos necessários para o bom funcionamento 

desse Diário Oficial. 

Art. 8º -   As edições do Diário Oficial Eletrônico serão 

ordinariamente publicadas SEMANALMENTE, disponibilizadas 

todas as quartas feiras, podendo conforme a necessidade da 

Administração Pública, haver publicações extraordinárias.  

Parágrafo único. As edições serão numeradas com páginas 

também numeradas sequencialmente e datadas.  

Art. 9º -    Os atos, após serem publicados no Diário Oficial 

Eletrônico, não poderão sofrer modificações ou supressões.  

Parágrafo único. Eventuais retificações de atos deverão 

constar de nova publicação. 

Art. 10º -    Considera-se como data de publicação o dia da 

edição do Diário Oficial Eletrônico em que o ato foi veiculado, 

sendo considerado o dia útil seguinte para início de contagem 

de eventuais prazos. 

Art. 11º -    No caso do Poder Legislativo Municipal aderir ao 

sistema eletrônico de publicações oficiais, as seções serão 

independentes e organizadas por cada um dos Poderes 

constituídos.  
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Art. 12º -     As despesas com execução desta Lei correrão à 

conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 

se necessário for. 

Art. 13º -     O Poder Executivo, por decreto, regulamentará a 

presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data da 

sanção, indicando a data de início de sua veiculação e dando-

lhe ampla divulgação. 

Art. 13º -     Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando eventuais disposições em contrário. 

Itaoca/SP, 30 Novembro de 2.020. 

 

Frederico Dias Batista 

Prefeito Municipal  

 

PROCESSO Nº 059/2020 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 01/2020 

O MUNICÍPIO DE ITAOCA, Estado do São Paulo, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 

67.360.362/0001-64, representada pelo Excelentíssimo 

Prefeito senhor FREDERICO DIAS BATISTA, no uso de suas 

atribuições legais, pelo Leiloeiro indicado pela 

municipalidade, FAZ SABER, aos interessados que tomarem 

conhecimento deste Edital, que fará realizar LICITAÇÃO, na 

modalidade LEILÃO, tipo MAIOR LANCE, tendo por OBJETO a 

alienação de bens móveis, considerados inservíveis ao 

Patrimônio Público Municipal, conforme Laudo de Avaliação 

elaborado pela Comissão de Avaliação nomeada pela Portaria 

nº 038 de 20 de fevereiro de 2017. A presente licitação se 

processará nos termos deste Edital, em conformidade com os 

dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores.  

O LEILÃO SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021, 

COM INÍCIO ÀS 08h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) PARA O 

CREDENCIAMENTO, NA GARAGEM MUNICIPAL, SITO A RUA 

HERCULINO DA SILVA ROSA, CENTRO, ITAOCA/SP, QUANDO 

DEVERÃO SER APRESENTADOS OS DOCUMENTOS. 

OS DOCUMENTOS NECESSÃ•RIOS PARA O 

CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES DO LEILÃO 

CONSTAM NO ITEM 5 DO PRESENTE EDITAL. 

A SESSÃO PUBLICA PÚBLICA PARA O LEILÃO ESTARÁ 

PREVISTO NO MESMO DIAS A PARTIR DA 9H 

1. OBJETO 

1.1. O presente Leilão Público tem por finalidade obter 

propostas para a alienação de bens móveis, considerados 

inservíveis ao Patrimônio Público Municipal, conforme Laudo 

de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação nomeada 

pela Portaria nº 038 de 20 de fevereiro de 2017, conforme 

relação dos lotes discriminados no Anexo I.  

1.2. Os bens mencionados no anexo serão vendidos no 

estado de conservação e condição em que se encontram, 

pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelo 

licitante, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer 

reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas 

ou extrínsecas.  

1.3. A descrição dos materiais referente aos itens é 

meramente orientativa, sendo que eventuais falhas na 

mesma não constituirão motivos para desistência da compra 

do referido item, uma vez que foi realizada a verificação dos 

materiais.   

2. DOS LANCES MÍNIMOS 

2.1. Os lances mínimos fixados pela Prefeitura, após regular 

avaliação feita pelos membros da Comissão de Levantamento 

e Avaliação dos Bens, especialmente designados para este 

fim, são os constantes da coluna “VALOR MÍNIMO” da tabela 

mencionada no Anexo I do presente Edital.  

3. DO HORÁRIO E LOCAL PARA EXAME DOS BENS 

3.1. Para que os possíveis interessados tomem conhecimento 

do estado dos bens, está aberto para visitação pública 

mediante ao agendamento.  

3.2. A visita deverá ser agendada, na Prefeitura, pelo telefone 

15 3557-1145 / 15 99710-7139, no horário de expediente 

desta Municipalidade.  

3.3. Os interessados deverão tomar conhecimento junto ao 

Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN-

SP da existência de multas e de licenciamentos em atraso dos 

veículos que desejem arrematar, a fim de obterem pleno 

conhecimento do valor a ser pago por ocasião da 

transferência daquele para seu nome.   

3.4. Os bens serão vendidos no estado de conservação em 

que se encontram, não cabendo, pois, ao leiloeiro, nem ao 

Município, qualquer responsabilidade posterior, como, 

concessão de abatimento no preço em decorrência de suas 

qualidades intrínsecas ou extrínsecas, ou mesmo por conta 

de vícios redibitórios, consertos, reparos, reposição de peças 

com defeito(s) ou ausentes, e providências quanto à sua 

retirada e transporte após arrematação, pressupondo-se 

terem sido previamente examinados os bens, bem como 

conhecidos e aceitos os termos do certame pelos licitantes.   

4. DA PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1. Poderão participar do Leilão pessoas físicas ou jurídicas, 

por seu representante legal, desde que devidamente inscrita 

no Cadastro de Pessoa Física – CPF ou no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica - CNPJ, documento que deverá ser 

apresentado ao leiloeiro.  
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4.2. Não poderão participar deste LEILÃO: 

a) Menores de 18 (dezoito), não emancipados; 

b) Funcionário Público municipal; 

c) Membros da Comissão. 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. Nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei de Licitações e 

Contratos nº 8.666/93 e suas alterações, fica dispensado, em 

parte, a apresentação dos documentos de que tratam os 

artigos 28 a 31 da mencionada Lei.  

5.2. Os interessados em participar do certame deverão 

apresentar os seguintes documentos de habilitação para 

credenciamento:  

5.2.1. Pessoa Física 

a) Carteira de identidade (RG); 

b) CPF (cadastro de pessoa física); 

c) Comprovante de emancipação, quando for o caso; 

d) Comprovante de Residência. 

5.2.2. Pessoa jurídica 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Registro Comercial no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor; 

d) Carteira de identidade (RG) e CPF (cadastro de pessoa 

física) do proprietário; 

5.3. Os documentos relativos à habilitação deverão ser 

apresentados no original ou cópia simples, desde que 

acompanhada do original para que seja autenticado por 

servidor da Administração ou publicado em órgão de 

imprensa oficial.  

5.4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará 

condicionada à confirmação de sua validade, também por 

esse meio.  

5.5. Se o interessado se fizer representar por meio de 

procurador, deverá apresentar o instrumento de procuração, 

público ou particular, do qual constem poderes específicos 

para praticar todos os atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento que comprove 

os poderes do mandante para a outorga.  

5.6. O representante legal, no caso de pessoa jurídica e o 

procurador, deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto.   

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. O leilão será realizado por lotes, conforme discriminado 

no Anexo I do edital, e os valores são os mínimos aprovados 

pela Comissão de Avaliação como base para o lance inicial.  

6.2. O Município de Itaoca, conforme previsão legal contida 

no artigo 22, §5º, da Lei Federal nº 8.666/93, não alienará os 

bens dos lotes, cujos lances ou ofertas não sejam iguais ou 

maiores do que o valor expresso no anexo I do edital.  

6.3. O leiloeiro ofertará o lote e aguardará a manifestação 

espontânea de cada interessado em ofertar maior valor ao 

preço do lote em questão (lance).  

6.4. Durante o leilão podem ser realizadas ofertas sucessivas 

de lances para cada lote, sempre com valores que superem 

ao lance anteriormente efetuado. Não serão admitidos lances 

com valores idênticos ou que visem a igualar a oferta de 

algum interessado.  

6.5. No momento em que os interessados não mais se 

dispuserem a realizar novos lances, o leiloeiro identificará o 

ofertante da maior proposta e lhe adjudicará o lote em 

questão.  

6.6. Para cada lote será realizado o mesmo procedimento.  

6.7. A participação do Leilão implica no conhecimento e 

aceitação, por parte dos concorrentes das exigências e 

condições estabelecidas no presente Edital.  

6.8. Os casos omissos serão resolvidos pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitações e pelo Leiloeiro.  

6.9. Não será dado nenhum tipo de garantia ao adquirente. 

6.10. O adquirente é responsável pela utilização e destino 

final dos bens arrematados e responderá, civil e 

criminalmente, pelo seu uso e destinação em desacordo com 

as restrições estabelecidas neste edital e na legislação em 

vigor.  

6.11. O presente Edital não importa em obrigação de venda, 

caso as ofertas não atinjam o valor de avaliação para cada 

lote.  

6.12. O Município de Itaoca, através da Comissão constituída, 

reserva seu direito de adiar, suspender, alterar ou revogar o 

presente Leilão, no todo ou em parte, inclusive retirar parte 

dos lotes postos à venda, sem que caiba a terceiros 

reclamação de qualquer espécie, tampouco geração de 

direitos.  

6.13. Faz parte integrante deste edital o Anexo - I contendo a 

relação dos bens a serem alienados, avaliação e 

especificação. 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1. O critério de julgamento será o de maior lance ou oferta.  

7.2. O resultado da presente licitação será conhecido ao final 

da sessão.  

7.3. A ata com os arrematantes será afixada no Átrio da 

Prefeitura do Município de Itaoca, no segundo dia útil 

seguinte a data do leilão.  

8. DO PROCEDIMENTO 

8.1. O presente leilão será realizado atendendo à forma da 

legislação vigente e nas seguintes condições: 

8.1.1. O leiloeiro, especialmente designado, juntamente com 

a Comissão Especial de Leilão, examinará os documentos de 
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habilitação, no dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo 

deste Edital.  

8.1.2. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Sr. Luiz Antônio 

Lambert, com auxílio dos demais membros da Comissão 

Especial de Leilão.  

8.1.3. Os lances serão ofertados para um item/lote de cada 

vez, os quais deverão ser acima do valor mínimo previsto no 

Anexo I deste Edital.  

8.1.4. Os lances de oferta serão feitos de forma aberta, de 

viva voz e somente serão considerados os lances de valor 

igual ou superior ao da avaliação atribuída aos bens pelo 

Leiloeiro nomeado pela Portaria nº 117 de 26 de setembro de 

2018.  

8.1.5. Por ocasião do leilão, o leiloeiro não estará obrigado a 

seguir a ordem numérica em que estão dispostos os lotes, 

podendo invertê-los, segundo sua conveniência.  

8.1.6. A partir do preço mínimo, ficará a cargo do leiloeiro, 

durante os pregões, estabelecer a diferença mínima para os 

lances subsequentes. 

8.1.7. O leiloeiro, atendidas as conveniências do Município, 

poderá retirar qualquer lote do Leilão.  

8.1.8. O Município reserva-se o direito de não liberar os bens 

que não alcançarem os preços mínimos de venda.  

8.1.9. Somente poderão participar da fase dos lances abertos, 

os licitantes que apresentarem os documentos de 

habilitação, de acordo com o solicitado neste Edital.  

8.1.10. Será declarada vencedora a maior oferta, desde que o 

licitante tenha apresentado de forma regular os documentos 

de habilitação solicitados nos itens 5.2.1 e 5.2.2 do presente 

Edital, lavrando-se Ata, que irá assinada pelos membros da 

Comissão, pelos Arrematantes e, facultativamente, pelos 

interessados presentes.  

8.1.11. A todos os interessados, é dado o direito de vistoriar 

visualmente o bem a que estiver interessado em adquirir no 

presente leilão, não podendo alegar ignorância quanto ao 

estado do mesmo, em juízo ou fora dele, como motivo de 

redução de valor ou indenização.  

8.1.12. Qualquer valor que venha a incidir sobre o objeto 

desta licitação, correspondente a impostos, taxas de 

transferência, emolumentos, despesas com transporte, 

seguro, reconhecimento de firma, correrão por conta 

exclusiva do comprador. 

8.1.13. A retirada, o carregamento e o transporte dos bens 

arrematados, serão por conta do comprador. 

8.1.14. O arrematante será responsável pela quitação das 

multas que incidirem sobre os veículos constantes do Anexo 

I, bem como possíveis licenciamentos atrasados.  

8.1.15. A entrega do Certificado de Registro do Veículo 

devidamente assinado, para transferência junto ao 

Departamento Estadual de Transito – DETRAN é de 

responsabilidade da Prefeitura, o que deverá ocorrer no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da realização do 

leilão. 

8.1.16. O arrematante terá 10 (dez) dias corridos, após a 

realização do leilão, para efetuar a transferência do veículo e 

a descaracterização da logomarca do governo municipal.  

8.1.17. A Prefeitura de Itaoca se reserva no direito de anular 

ou revogar, total ou parcialmente a presente Licitação, de 

acordo com o estatuído no art. 49 da Lei nº 8.666/93.  

9. DO PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos são irretratáveis, não haverá a devolução 

dos valores pagos em razão de desistência da compra, 

descumprimento do edital ou outros.  

9.2. A FORMA DE PAGAMENTO será “À VISTA” e poderá ser 

realizada mediante depósito em conta corrente de 

titularidade do Município ou cheque, sob pena de ser 

cancelada a venda.  

9.3. As arrematações pagas através de cheques, somente 

serão liberadas, após a compensação bancária. Os cheques 

de fora da Praça do Leilão serão recebidos em forma de 

caução, logo após a arrematação, devendo ser substituídos 

por depósitos on-line, caso não seja cumprido o prazo 

estipulado, os cheques deixados em caução serão 

depositados. Os pagamentos não efetuados no ato do Leilão 

implicarão ao arrematante faltoso às penas da Lei. Ocorrendo 

a declaração de inadimplência, a denúncia criminal e a 

execução judicial contra o mesmo. 

9.4. Se o arrematante não efetuar o pagamento conforme 

determina o presente edital, perderá o direito ao bem, que 

será levado a novo leilão, sob pena de perder o direito de 

participar de leilões públicos realizados por este Município e, 

ainda, declarado inidôneo, nos termos do disposto no artigo 

87, inciso III e IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

legais.  

9.5. Uma vez integralizado o pagamento, o Município de 

Itaoca exime-se de toda e qualquer responsabilidade pela 

perda total ou parcial e avaria que venha a ocorrer no bem 

público arrematado e não retirado dentro do prazo 

estipulado.  

9.6. O licitante comprador, por ocasião do arremate, deverá 

de imediato assinar o “Termo de Arrematação” e fornecer os 

dados solicitados pelos auxiliares do leiloeiro, além da 

Carteira de Identidade ou documento equivalente, que será 

devolvido ao término do leilão, quando da efetivação do 

pagamento. O descumprimento desta formalidade implicará 
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na não aceitação do lance vencedor, procedendo-se, 

incontinenti, a novo apregoamento, sem que caiba ao 

pseudoarrematante qualquer direito a ressarcimento.  

9.7. Em nenhuma hipótese, conforme preceitua o artigo 53, § 

2° da Lei n° 8.666/93 serão restituídos os pagamentos dos 

bens leiloados que, por qualquer razão, não venham a ser do 

agrado dos arrematantes, visto que todos os bens ficaram à 

disposição dos interessados, dias antes do leilão, para as 

necessárias vistorias. A simples participação no leilão já 

implica na aceitação do estado em que se encontram os 

bens.  

10. DA RETIRADA DOS BENS 

10.1. O arrematante retirará o bem público a ele adjudicado 

obrigatória e concomitantemente com a integralização do 

pagamento. No caso do pagamento ser efetuado com 

cheque, o bem somente será liberado após a compensação 

do mesmo.  

10.2. O prazo para a retirada dos bens é de 05 (cinco) dias, 

contados da data do pagamento, sob pena de aplicação de 

multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

arrematação.  

10.2.1. Ocorrendo força maior ou caso fortuito no interregno 

de tempo entre a data de realização do leilão e da retirada do 

bem, que impeça a entrega do mesmo, resolve-se a 

obrigação mediante a restituição do valor pago.  

10.3. Não serão aceitas reclamações posteriores à 

arrematação, nem devoluções, pedidos de restituição de 

quantias ou abatimento de preços, quaisquer que sejam os 

motivos alegados. 

10.4. No ato do carregamento, o comprador deverá trazer 

todos os equipamentos de proteção e segurança necessários, 

não sendo permitida a transformação dos bens arrematados 

dentro da área do depósito. O transporte do bem 

arrematado, assim como as despesas com retirada, 

carregamento, frete, seguro, etc., correrão por ordem, risco e 

conta do comprador.  

10.5. Os bens alienados deverão ser retirados pelos 

respectivos arrematantes, no local onde foram vistoriados, 

desde que não haja qualquer impedimento e mediante 

apresentação do comprovante de quitação do valor do lance, 

com a apresentação do documento de identidade, bem como 

de Procuração específica, se for o caso.   

10.6. Findo o prazo assinalado no item 10.2, ficará o 

arrematante sujeito ao pagamento de uma taxa de estadia de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor de 

venda, até o trigésimo (30º) dia, quando então, a mesma será 

considerada nula e os bens revertidos ao Município, sem que 

caiba qualquer indenização ao arrematante.  

10.7. A retirada dos bens arrematados poderá ser feita nos 

seguintes horários: de segunda a sexta feira das 08h as 11h e 

das 13h as 17h.   

10.8. A retirada dos bens pelos arrematantes deverá ser 

acompanhada por um funcionário desta Municipalidade.  

11. DAS PROIBIÇÕES 

11.1. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, 

permutar, vender ou de qualquer forma negociar o bem 

arrematado antes do pagamento, transferência e retirada do 

veículo das dependências da Prefeitura do Município de 

Itaoca/SP.  

11.2. É vedada a participação, direta ou indireta, de 

servidores do Município de Itaoca, assim como de pessoas 

jurídicas, dos quais estes participem, seja a que título for.  

12. DAS DESPESAS 

12.1. As despesas com transporte do bem arrematado, assim 

como as despesas com retirada, carregamento, frete, seguro, 

etc., correrão por ordem, risco e conta do comprador.  

12.2. Eventuais encargos tributários incidentes sobre os bens 

arrematados, assim como obrigações fiscais acessórias, são 

de responsabilidade exclusiva do arrematante. 

13. DAS ADVERTÊNCIAS 

13.1. Em razão de conveniência ou contingência 

administrativa, o Município até a data do leilão, poderá adiar 

ou revogar o presente Edital, no todo ou em parte, modificar 

as condições nele estabelecidas ou mesmo retirar qualquer 

lote dos pregões, sem que assista aos interessados qualquer 

direito à indenização ou reclamação.  

13.2. Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou 

procurar afastar licitantes por meio ilícito, estará incurso nas 

penas de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, 

conforme dispõe o artigo 335, do Código Penal Brasileiro e 

artigos 90, 93 e 108 da Lei n° 8.666/93, com as agravantes 

dos crimes praticados contra a Administração Pública.  

14. DAS PENALIDADES 

14.1 O arrematante que deixar de cumprir os dispositivos 

contidos neste Edital, será considerado inadimplente bem 

como submetido às sanções administrativas previstas nos 

incisos I e II, do art. 87 da Lei nº 8.666/93, devendo recolher a 

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

arrematado, e ainda sujeitando o licitante às seguintes 

penalidades, indicadas na Lei nº 8.666/93: 

a) suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Pública 

Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

b) declaração de idoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, 
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até sua reabilitação perante a autoridade aplicadora da 

medida punitiva. 

14.2. As sanções previstas nos subitens acima são aplicáveis 

também às licitantes que se envolvam na prática de atos 

ilícitos, nocivos ao presente Leilão.  

15. DA COMISSÃO E PUBLICIDADE 

15.1. O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro especialmente 

designado pela Exmo. Sr. Prefeito, acompanhado pelos 

demais membros da Comissão Especial de Leilão.  

15.2. O Edital terá sua publicação de forma resumida na 

Imprensa Oficial e nos demais meios de comunicação, nos 

termos do art. 21, § 2º, inciso III e art. 53, § 4º da Lei nº 

8.666/93.   

15.3. Eventuais dúvidas serão dirimidas com o Leiloeiro 

através do telefone (15) 3557-1144 da Prefeitura do 

Município de Itaoca/SP, ou e-mail 

licitacoes.itaoca@gmail.com.  

16. DA ATA 

16.1. Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na 

qual figurarão os lotes vendidos, bem como a 

correspondente identificação dos arrematantes e os 

trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os 

fatos relevantes.  

16.2. A ata será assinada, ao seu final pelo Leiloeiro, pelos 

membros da Comissão e credenciados que desejarem. 

17. DO DIREITO DE PETIÇÃO 

17.1. Qualquer licitante poderá apresentar recurso ao 

Leiloeiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos previstos nas 

alíneas do inciso I, do artigo 109, da Lei nº 8.666/93.  

17.2. Interposto, o recurso será comunicado por publicação 

no Diário Oficial do Estado e ou Município às demais 

licitantes, que poderão impugná-lo em igual prazo. Findo esse 

período, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo, devidamente informado ao setor responsável.  

17.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à 

defesa da licitante, que pretender reconsideração total ou 

parcial das decisões do Leiloeiro, deverão ser apresentados 

por escrito.  

17.4. O recurso interposto será encaminhado ao Leiloeiro, 

logo após ter sido protocolizado no Setor de Protocolo à Rua 

Paulo Jacinto Pereira nº 145, Centro.   

17.5. A solicitação de esclarecimentos, a respeito de 

condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a 

presente licitação, deverá ser efetuada pelas pessoas 

físicas/jurídicas interessadas em participar do certame até o 

2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida para 

a reunião pública de realização de lances e protocolizadas no 

Setor de Protocolo, no endereço indicado no subitem 

anterior.  

18. DA REVOGAÇÃO 

18.1. Antes da retirada do equipamento, o Gestor Municipal 

poderá, no interesse público, revogar este leilão, parcial ou 

totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no 

todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de 

ofício, quer mediante provocação de terceiros.  

18.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante 

direito à restituição do valor pago, se houver, de qualquer 

forma, concorrido para a prática da ilegalidade.  

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Maiores esclarecimentos e cópias do Edital poderão ser 

obtidos no Setor de Compras, junto ao Paço Municipal, sito à 

Rua Paulo Jacinto Pereira nº 145, telefone: (15) 3557-1144, e-

mail: licitacoes.itaoca@gmail.com, no horário de expediente.  

19.2. A solicitação de esclarecimentos, a respeito de 

condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a 

presente licitação, deverá ser efetuada pelas pessoas 

Físicas/Jurídicas interessadas em participar do certame até o 

1º dia útil que anteceder a data estabelecida para a reunião 

pública de realização de lances. O foro para dirimir questões 

relativas ao presente Edital será o Foro da cidade de 

APIAI/SP, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja ou que venha a se tornar. 

19.3. O presente Edital não importa em obrigação de venda, 

desde que as ofertas sobre o veículo/lote não atinjam o valor 

do lance inicial (lance mínimo) estabelecido no ANEXO I.   

19.4. A participação do Leilão implica no conhecimento e 

aceitação, por parte dos concorrentes das exigências e 

condições estabelecidas no presente Edital. Os casos omissos 

serão resolvidos pelo Leiloeiro e Comissão.   

19.5. A Prefeitura do Município de Itaoca/SP se reserva o 

direito de adiar, revogar ou anular a licitação, sem que do seu 

ato assista aos arrematadores, direitos a qualquer 

indenização, ou ainda, retirar-se do leilão, caso seja 

constatada alguma irregularidade.   

20. DO FORO 

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de APIAI/SP, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Leilão Público, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

caso não sejam sanadas por esta Prefeitura. 

Itaoca/SP, 22 de dezembro de 2020 

FREDERICO DIAS BATISTA 

PREFEITO 


