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DECRETO Nº 280, DE 09 DE AGOSTO DE 2021

“REVOGA DECRETO Nº 270, DE 26 DE JULHO DE 2021 E
ESTABELECE
MEDIDAS
TEMPORÁRIAS
DE
PREVENÇÃO
AO
CONTÁGIO
PELO
NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19), ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO
DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 188, de 03/02/2020,
declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção
humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), por entender se tratar de evento complexo que
demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas
ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;
CONSIDERANDO que em 4 de fevereiro de 2020 o Ministério da Saúde decretou estado de
Emergência em Saúde Pública na importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO que na data de 11 de março de 2020, a OMS - Organização Mundial da Saúde
declarou que a COVID-19, nova doença causada pelo Novo Coronavírus, denominado SARS-CoV2, é uma pandemia;
CONSIDERANDO que neste país, a terceira fase epidemiológica ou de transmissão comunitária,
ocorrerá quando o número de casos aumente exponencialmente e se perda a capacidade de
identificar a fonte ou pessoa transmissora;
CONSIDERANDO que no município de Caém (BA) na última semana registrou uma estabilidade
no número de casos ativos, precisamos promover medidas preventivas de controle e ações em
conjunto com a sociedade civil, agentes públicos, sociedades científicas e profissionais de saúde;
CONSIDERANDO que é necessário fazer com que a curva de crescimento de casos recue,
diminuindo os índices de contágio, de mortalidade, principalmente, entre os idosos e mitigando as
consequências sociais e econômicas;
CONSIDERANDO que a situação epidemiológica em nosso país é dinâmica, e que esse quadro
pode alterar com o passar dos dias a partir de novas deliberações que forem tomadas com base no
cenário sanitário nacional, estadual ou municipal se modificar;
CONSIDERANDO a capacidade e possibilidade do vírus em gerar pacientes em estado grave e
que possam a gerar colapso no sistema de saúde além da necessidade de adotar medidas sanitária no
intuito de combater o contágio do Covid-19;
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município.
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CONSIDERANDO que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão sendo tomadas
gradativamente e em tempo oportuno;
CONSIDERANDO os decretos do Governo do Estado da Bahia, que definem as diretrizes de
combate e prevenção ao Covid-19;
CONSIDERANDO ser dever do Chefe do Poder Executivo deste Município tomar as medidas
preventivas cabíveis, de ordem pública.

DECRETA:

Art. 1° - O funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial e templos religiosos estará
condicionado à adoção das medidas de segurança sanitária, dentre elas:
I – Utilização obrigatória de máscaras;
II – Disponibilizar locais para higienização das mãos com água corrente, papel toalha e sabonete
líquido, além de álcool 70% na entrada do estabelecimento, mesas e espaços internos;
III – Higienização constante das superfícies;
IV – O uso preferencial de pagamento por meio de cartão magnético;
V - Observar, em qualquer caso, a prioridade legal de atendimento aos idosos e àqueles
pertencentes ao denominado grupo de risco, como os portadores de doenças crônicas (diabetes,
hipertensão, asma, etc);
VI – Estabelecimentos comerciais e templos religiosos de médio e grande porte, deverão adotar
medidas para organizar o fluxo interno dos frequentadores, com local de acesso diverso do local de
saída;
VII – Fixação obrigatória de mensagens e informativos que sinalizem a obrigatoriedade do uso da
máscara, a importância da higienização das mãos e do distanciamento social, além do telefone
disponibilizado pela Secretaria de Saúde para casos e suspeitas de infecção do COVID19.

DO FUNCIONAMENTO DOS BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES E AFINS
Art. 2° - Os restaurantes e estabelecimentos que funcionarem no formato self-service deverão
disponibilizar luvas descartáveis ou funcionário, devidamente equipado, para servir os clientes.
Art. 3° - As mesas devem estar dispostas a uma distância mínima de 1,5m (um metro e meio),
sendo limitado o número de 4 (quatro) pessoas por mesa.
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.
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DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E TEMPLOS
RELIGIOSOS EM GERAL

4

SEGUNDA-FEIRA
09 DE AGOSTO DE 2021
ANO V – Nº 686

Diário Oficial

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

Prefeitura Municipal de Caém

Art. 4° - O limite de clientes em atendimento é restrito ao número de cadeiras, sendo proibido a
comercialização e o consumo de alimentos e bebidas a clientes que não estiverem devidamente
acomodados em seus assentos.
Art. 5º - Os bares, restaurantes, lanchonetes e afins devem oferecer obrigatoriamente o álcool a
70% assim como água, sabão e papel toalha;
§ 1º - Fica vedada a música ao vivo e a utilização de caixas de som de alta potência, som em
veículos e paredões, em bares, vias públicas e praças/jardins.
§ 2º- Os restaurantes, bares, lanchonetes e afins, instalados no município deverão respeitar o
horário de funcionamento até às 23h59;

§ 4º - Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas, em ambientes públicos (praças, jardins,
entre outros), entre às 1h e 6h.
§ 5º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres
deverão encerrar o atendimento presencial às 23h59, permitidos os serviços de entrega em
domicílio (delivery) de alimentação até 2h (duas horas da manhã).
§ 6º - Fica PERMITIDO, em todo o território do município de Caém, a abertura de
restaurantes, bares, lanchonetes e afins, como também a venda de bebida alcoólica, no
período que corresponde:
I) Sábados e Domingos, o funcionamento será até 2h (duas horas da manhã);
DO FUNCIONAMENTO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA E ESPAÇOS ESPORTIVOS
PRIVADOS
Art. 6º - Fica permitido, em todo o território do município de Caém, a prática de quaisquer
atividades esportivas coletivas amadoras, seguindo os protocolos de segurança, desde que não
gerem aglomerações, no período de 9 de agosto 30 de agosto de 2021.
Art. 7º- Fica autorizado, em todo o território do município de Caém o funcionamento de Academias
de Ginásticas, respeitando os seguintes protocolos de segurança:
a)
b)
c)
d)

Distanciamento de 1,5 metros entre os aparelhos e os usuários;
Disponibilizar álcool a 70% para uso dos clientes e higienização dos aparelhos;
Uso obrigatório da máscara em todo período de permanência do aluno na academia;
Turmas respeitando o limite de no máximo 50% dos alunos, divididos em turnos de até 1
hora de duração, desde que atenda o mencionado no item “a”.

Parágrafo primeiro - a liberação das atividades mencionadas no Art. 7º está condicionada a
participação em reunião que será realizada entre os proprietários de Academias e representantes da
Secretaria de Saúde.
DOS EVENTOS
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.
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§ 3º- A venda de bebidas alcoólicas só será permitida até às 23h59;
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Art. 8º - Ficam permitidos os eventos e atividades, em todo território do município de Caém,
com no máximo de 300 (trezentos) participantes, previamente autorizados pela vigilância
epidemiológica do município, que não envolvam aglomeração de pessoas, tais como: eventos
desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, aniversários, eventos recreativos,
circos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas coletivas em academias de
dança e ginástica.
Parágrafo único: Fica proibido a realização de Shows e Festas.

Art. 9° - A realização de cultos religiosos estará condicionada ao limite de 01 (uma) pessoa para
cada 04 (quatro) m² (metros quadrados).
Art. 10° - As pessoas devem estar alocadas em assentos com distância mínima de 1,5m (um metro e
meio), sendo, portanto, vedada a presença de pessoas em número superior aos das cadeiras
disponibilizadas.
Parágrafo único - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, cumulativamente,
sejam atendidos também os seguintes requisitos:
I - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social
adequado e o uso de máscaras;
II - instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada;
III - limitação da ocupação ao máximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local,
realizando a sinalização dos locais de acordo com o distanciamento mencionado do Art. 10º.
DAS SANÇÕES
Art. 11 – A inobservância de qualquer dos dispositivos deste decreto sujeitará, de forma gradativa,
o estabelecimento às sanções:
I – Admoestação verbal e prazo de 30 (trinta) minutos a 1 (uma) hora readequação;
II – Encerramento das atividades por 24 (vinte e quatro) horas;
III – Interdição do estabelecimento por até 7 (sete) dias;
IV – Cassação do alvará de funcionamento;
V – Multa de 1/2 até o limite de 100 salários mínimos.
§ 1° - A sanção prevista no inciso V poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as
demais.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.
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DO FUNCIONAMENTO DOS TEMPLOS RELIGIOSOS
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§ 2° - O arbitramento da multa terá como parâmetro o risco provocado, a quantidade de
inobservância às condutas de segurança sanitária prevista neste decreto, proporção da aglomeração
e reincidência.
DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXCEPCIONAIS
Art. 12 – O crescimento acentuado da curva de contaminação, não sendo as medidas dos artigos
anteriores suficientes para controlar o número de casos ativos, autorizará o Poder Executivo
Municipal a, de forma gradativa, adotar as seguintes medidas:
I – Suspensão do funcionamento de bares e estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas;
II – Suspensão das atividades dos estabelecimentos que provoquem aglomeração;

IV - Redução do horário de funcionamento do comércio;
V - Fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, com exceção dos serviços essenciais, que
funcionarão em rodízio e com horário reduzido.
§1° As medidas previstas neste artigo podem ser adotadas de forma cumulativa.
§2° A regulamentação das medidas rigorosas ocorrerá através de decreto específico de imposição
das medidas elencadas.
DOS CONTAMINADOS
Art. 13 – As pessoas que apresentarem quaisquer dos sintomas decorrentes do contágio pelo
Covid19, ou terem contato com pacientes infectados, devem buscar assistência da Secretaria de
Saúde, através dos serviços de referência.
Art. 14 – Aqueles que tiverem resultado positivo no teste do COVID-19 ou que coletaram o teste
RT-PCR e receberam a notificação para permanecer em isolamento, devem permanecer em suas
residências, não saindo sem autorização e/ou acompanhamento da Secretaria de Saúde, salvo em
situação de emergência devidamente justificada.
§1° - As pessoas que tiverem resultado positivo e não seguirem as recomendações de isolamento da
Secretaria de Saúde e continuarem circulando, poderão responder penal, civil e/ou
administrativamente de acordo com o que prevê a legislação vigente.
§2° - A Secretaria de Saúde providenciará o registro da ocorrência, bem como a representação ao
Ministério Público, apresentando todos os documentos que comprovam a ocorrência do delito.
DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
Art. 15 - Haja vista a efetividade das ações de prevenção e combate ao novo coronavírus, causador
da COVID-19, continuam suspensas por tempo indeterminado o retorno das atividades letivas
presenciais nas escolas municipais do município de Caém (BA).
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.
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III – Suspensão dos eventos;
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§1° - O retorno das atividades presenciais nas escolas municipais do município de Caém (BA), está
condicionado às análises das condições sanitárias do município para que seja decidido pelo retorno;
§2º - Fica a Secretaria Municipal de Educação responsável por apresentar o plano de retomada das
atividades remotas, híbridas e presenciais. O plano de retomada deve apresentar as estratégias que
serão utilizadas para o início das aulas nas escolas municipais.
§3º - As aulas de reforço escolar, realizadas em ambientes particulares deverão atender o máximo
de 05 (cinco) alunos por turno de 1h (uma hora), respeitando todos os protocolos de segurança,
conforme abaixo:

§4º - O retorno das atividades presenciais nas escolas estaduais e particulares do município de
Caém (BA), está condicionado a análise das condições sanitárias e liberação dos órgãos
fiscalizadores, para que seja decidido pelo retorno;

DO USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA INDIVIDUAL
Art. 16 – Fica obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória individual, por período,
indeterminado, na sede e na zona rural do município, da seguinte forma:
I- Por condutores de veículos de passageiros, enquanto estiverem em trânsito, o que não se aplica se
o veículo estiver ocupado apenas pelo respectivo condutor;
II- No transporte público municipal;
III- Nos ambientes públicos e privados em que propiciem a circulação e contato com outras
pessoas;
IV- Por vendedores ambulantes e de todo o comércio informal;
V- Em feiras livres;
VI- Em todos os ambientes e secretarias municipais do município de Caém;
DO TOQUE DE RECOLHER
Art. 17- Fica suspenso o “toque de recolher” no território do município de Caém, em conformidade
com as condições estabelecidas nos respectivos Decretos Estaduais.
DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA OS FINAIS DE SEMANA
Art. 18- Ficam autorizados, no período compreendido entre os finais de semana, o funcionamento
do comércio e serviços essenciais em horário de expediente normal.
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.
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a) Distanciamento de 2 (dois) metros entre os usuários;
b) Disponibilizar álcool a 70% para uso pessoal e higienização do ambiente;
c) Uso obrigatório da máscara em todo período de permanência no ambiente.
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Parágrafo único: Fica PERMITIDO, em todo o território do município de Caém, a abertura
de restaurantes, bares, lanchonetes e afins, como também a venda de bebida alcoólica, no
período que corresponde:
I) Sábados e Domingos, o funcionamento será até 2h (duas horas da manhã);

DO ACATAR E ADEQUAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO DO
ESTADO DA BAHIA

Parágrafo único: Serão adotadas as medidas que mantenham a coerência com a realidade do
município para melhor atender o combate aos avanços da pandemia, podendo existir a flexibilização
das medidas, desde que o município perceba a queda ou estabilidade no registros de casos do
Covid-19.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 – Este Decreto entra em vigor a partir de 9 de agosto de 2021, revogando todas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 9 de agosto de 2021.

Arnaldo de Oliveira Filho
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.
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Art. 19- Fica o município de Caém (BA) subordinado a atender os Decretos Específicos do
Governo do Estado da Bahia, que determinam novas medidas restritivas de combate à pandemia de
Covid-19, desde que o nome do município esteja expressamente abarcado pelos atos legais.
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PORTARIA Nº 68, de 9 de agosto de 2021

“Concede licença prêmio por assiduidade.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,
RESOLVE:

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito, 9 de agosto de 2021.

Arnaldo de Oliveira Filho
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.

Art. 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE a partir de 20 de agosto de
2021, a servidora MARIA APARECIDA DE JESUS, Agente Comunitário de Saúde - ACS.
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PORTARIA Nº 69, de 9 de agosto de 2021

“Concede licença prêmio por assiduidade.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,
RESOLVE:

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito, 9 de agosto de 2021.

Arnaldo de Oliveira Filho
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.

Art. 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE a partir de 20 de agosto de
2021, a servidora ANTONIA MARCIA MARIA LOPES, Agente Comunitário de Saúde - ACS.
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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de CAEM/BA TORNA PÚBLICO que realizará no dia 30/08/2021, na
modalidade virtual, site www.bezerraleiloes.com.br, o LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021, tipo
Maior Lance ou Oferta, tendo por objeto alienação de veículos e sucatas de bens em desuso,
inservíveis e/ou obsoletos pertencentes ao Município, pelo Leiloeiro Público Oficial, o Sr. João
Paulo Mineiro Bezerra, inscrito na Junta Comercial com a Matricula Nº 18/847818-3,
nomeado pelo Decreto nº 197 de 26 de Abril de 2021, de acordo com o disposto no Dec. Lei
21.981/32, Lei Federal n°. 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 8.883/94 e
9.648/98 e Lei Estadual nº 9.433/05 , Art. 40 §§ 1º e 2º, nas seguintes condições:
DO OBJETO, LOCAL E HORA DO LEILÃO

1.1. O presente leilão tem por finalidade obter lances para alienação de veículos e sucatas em
desuso, inservíveis/obsoletos pertencentes ao Município de Caem/BA, devidamente avaliados pela
Comissão de Avaliação, devidamente nomeada pelo Decreto nº 196, de 26 de Abril de 2021.
1.2. Os bens serão leiloados em lotes distintos, podendo os participantes efetuarem lances
individualizados para cada um deles, conforme dispõe o tópico 05 deste edital.
1.3. Os interessados, nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2021 poderão vistoriar os bens descritos no
edital anexo I, devendo para tanto agendar a visita através do telefone: (74) 3636-2012 ou (74)
98112-7645 – Setor de Licitações, sempre no horário e expediente determinado pela Prefeitura
Municipal.
1.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a visitação aos veículos em datas e horários diferentes
dos acima definidos.
1.5. Os veículos serão alienados no estado e condições em que se encontram, pressupondo-se que
tenham sido previamente examinados pelos interessados, não cabendo qualquer reclamação
posterior quanto às suas qualidades e/ou condições de uso.
1.6. O presente leilão ocorrerá exclusivamente na modalidade virtual através do site:
www.bezerraleiloes.com.br.
1.6. Lances: Os lances poderão ser registrados desde o dia da publicação do edital no site
www.bezerraleiloes.com.br, encerrando-se a partir das 15:00h do dia 30/08/2021, sendo desde
logo advertidos que, mesmo lances dados no último momento, serão automaticamente abertos
para admissão de novos lances, conforme programação do site.
2.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do leilão, oferecendo lances:
A) Pessoas físicas, maiores de idade ou emancipadas, possuidoras de documentos de identidade,
de CPF, e de comprovante de residência, ou seus procuradores, desde que apresentem instrumentos
de procuração com a finalidade específica de participação no leilão, com firma reconhecida;
B) Pessoas jurídicas devidamente inscritas no CNPJ, representadas por seus sócios, dirigentes ou
proprietários, munidos de contrato social, ou por meio de seus procuradores, desde que apresentem
instrumentos de procuração com a finalidade específica de participação no leilão, com firma
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2.4.1 Serão aceitos lances via internet, com participação online dos interessados, por meio de
acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro, através de seu site
www.bezerraleiloes.com.br, estando os interessados sujeitos integralmente às Condições de
Venda e de Pagamento dispostas neste edital de leilão.
2.4.2 O interessado ao efetuar o cadastramento deverá ter capacidade, autoridade e legitimidade
para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes nas Condições de Venda e
de Pagamento dispostas no edital de leilão. Para acompanhamento do leilão e participação
de forma online, deverão os interessados efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, até 48
(quarenta e oito horas) antes do leilão, enviar a documentação necessária, específicas no item 2.1,
bem como anuir às regras de participação dispostas no site do leiloeiro para obtenção de “login” e
“senha”, o qual validará e homologará os lances em conformidade com as disposições do edital. A
concretização da arrematação, mediante formalização do recibo de arrematação, somente será
realizada em nome da pessoa que efetuou o cadastro prévio no site do leiloeiro, não sendo
permitido a formalização de recibos ou transferência da propriedade em nome de terceiros.
2.4.3 Os lances oferecidos on‐line não garantem direitos ao proponente/arrematante em caso
de recusa do leiloeiro ou por qualquer outra ocorrência, tais como, queda ou falhas no sistema,
conexão de internet, linha telefônica ou outras ocorrências, sejam quais forem os motivos, posto
que são apenas facilitadores de oferta aos interessados, com os riscos naturais às falhas ou
impossibilidades técnicas, imprevisões e intempéries, que são assumidos com exclusividade pelo
interessado ao optar por esta forma de participação, não sendo cabível qualquer reclamação a
respeito.
2.5 Os lances oferecidos ONLINE serão apresentados na tela do auditório virtual.
3.

DA SITUAÇÃO DOS BENS

3.1. A quitação do seguro obrigatório DPVAT, taxa de licenciamento, IPVA, bem como de
todas as multas ou débitos dos veículos relacionados no anexo I deste edital ficará a cargo do
arrematante.
3.2. Demais impostos e taxas porventura incidentes sobre os veículos arrematados, incluindo taxa
de transferência de propriedade, remarcação de chassi, remarcação de motor, quaisquer tipos de
despesas com cartório e outras correrão por conta do arrematante.
3.3. Os bens não poderão ser recuperados ou consertados no local em que se encontram.
3.4. Os bens ficarão na posse e guarda do Município, em depósito, até sua entrega aos adquirentes.
4. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D156-BE3C-A47F-D27C.

reconhecida, comprovando serem seus representantes legais, além do contrato social;
2.2. Não poderão participar do presente Leilão pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e
contratar com a Administração, desde que sancionadas com as penas previstas nos incisos III ou IV
do Art. 87 da Lei nº. 8.666/93 ou ainda, no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002.
2.3. Não poderão participar do leilão na condição de arrematantes, os servidores públicos, dirigentes
de órgãos e membros de Comissões responsáveis pelo processo do leilão.
2.4. Da participação online no leilão:
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fixada para o início do leilão, no e-mail: defesacivil@caem.ba.gov.br, nominalmente para a
Comissão de Leilão.

5.1. A proposta de lance deverá ser apresentada através de lances virtuais, expostos no auditório
virtual, na moeda corrente, qual seja o Real.
5.2. Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, assim considerado
o maior valor nominal, igual ou superior ao valor da avaliação para cada veículo.
5.3. Na sucessão de lances, a diferença do valor NÃO PODERÁ ser inferior ao percentual indicado
pelo Leiloeiro designada no início da arrematação do lote, podendo a Comissão ou o Leiloeiro
alterar essa diferença no decorrer do leilão, tornando pública a alteração.
5.4. Ao arrematar o lote colocado em leilão, o arrematante declara aceitar receber o mesmo na
condição em que se encontra, ficando guardado no local e à disposição dos interessados.
6. DO PAGAMENTO
6.1. Os arrematantes receberão por e-mail, ou outro meio idôneo, imediatamente após a arrematação
com os dados bancários para a efetuação dos pagamentos devidos;
6.2. Após comprovação do pagamento, o leiloeiro emitirá Nota de Arrematação em 03 (três) vias,
sendo: 1ª via do arrematante; 2ª via do leiloeiro; 3ª via para anexar ao processo.
6.3. Para tanto, o arrematante do bem deverá apresentar documento de identificação constituído
pela Cédula de Identidade e CPF, no caso de pessoa física; ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica.
6.4. O vencedor deverá pagar Documento de Arrecadação Municipal – DAM, no valor total do (s)
bem (ns) arrematado (s), no prazo de até 48 horas úteis após o recebimento da Nota de
Arrematação.
6.5. A comissão pelos serviços prestados pelo leiloeiro deverá ser paga exclusivamente pelo
arrematante, no percentual de 5,00 % (Cinco por cento) do valor da arrematação a título de
comissão do leiloeiro, no ato da arrematação, mais 5% (cinco por cento) referente as despesas
havidas com o leilão, não sendo devido ao Município qualquer pagamento pelos serviços prestados.
6.6. Os pagamentos efetuados por meio de transferência serão considerados quitados após
compensação bancária.
6.7.O arrematante deverá efetivar o pagamento do valor total do(s) bem(ns) no prazo máximo de 48
(quarenta e oito ) horas, contadas a partir da data de arrematação, sob pena de aplicação da
penalidade de multa, podendo ser prorrogado à critério da Comissão.
6.8 O veículo somente poderá ser retirado após o pagamento total do valor do lance ofertado,
quando poderá ser emitida a nota.
6.9 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.
7. DA ENTREGA DOS BENS
7.1. O arrematante terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do pagamento, para retirada
integral do lote arrematado, podendo ser prorrogado ou não, mediante autorização expressa do
Município, quando serão entregues os documentos necessários para a efetivação da transferência de
propriedade.
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7.2. Caso o arrematante seja pessoa jurídica, esta, para a retirada integral do lote arrematado, deverá
comprovar sua regularidade fiscal, bem como comprovar a situação disposta no item 2.2 deste
edital.
7.3. O arrematante deverá providenciar a transferência da propriedade do veículo, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do pagamento integral do bem.
7.4. As despesas de transporte, se houver, serão de inteira responsabilidade do arrematante.
7.5. A não retirada do veículo arrematado no prazo de que trata o subitem 7.1, salvo culpa do
Município, ensejará a perda do valor integral dado como pagamento, bem como da comissão paga
ao leiloeiro; Ademais, a venda será considerada nula e o item revertido ao patrimônio municipal,
sem que caiba qualquer indenização ao arrematante e sem prejuízo da multa.
7.6. Ficará por conta e responsabilidade do arrematante a retirada e o traslado do(s) bens, bem como
a transferência de propriedade dos veículos, sua regularização documental junto ao DETRAN, o
pagamento de IPVA, multas, taxas de licenciamento, mudança de característica, remarcação de
chassi, remarcação de número de motor e outras taxas, se devidas.
8. DA ATA
Findo o leilão, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual figurarão os bens vendidos e seus valores,
além da completa identificação dos arrematantes e dos fatos relevantes ocorridos no procedimento.
9. DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO
A deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto do leilão será feita pelo dirigente do
órgão promotor, com base no inciso VI, e § 4° do art.43, da Lei n° 8.666/93.
10.

DAS SANÇÕES E PENALIDADES

10.1. Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e
penalidades previstas no art. 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, todas as pessoas físicas e
jurídicas que participarem do leilão, praticando atos penalmente puníveis.
10.2. Estará incurso no Art. 335 do Código Penal Brasileiro, incorrendo na pena de 06 (seis)
meses a 02 (dois) anos de detenção, todo aquele que impedir, afastar ou tentar afastar concorrentes
ou licitantes, por meios ilícitos ou de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens,
incorrendo na mesma pena quem se abstêm de concorrer ou licitar, em decorrência da vantagem
oferecida.
10.3. É vedado ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma
negociar os seus lotes arrematados, antes do pagamento e da emissão da Nota de Venda.
11.

DAS IMPUGNAÇÕES

11.1. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
data da intimação do ato ou lavratura da ata, nos termos do Artigo 109 da Lei 8.666/93.
11.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por irregularidade na
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido junto à Comissão, até 05 (cinco) dias úteis, antes da
data fixada para o evento, conforme previsto no § 1º do Art. 41 da Lei 8.666/93.
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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11.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a administração, o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura do leilão ou, tendo-o aceito, sem objeção,
venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
11.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
11.5. Os recursos serão dirigidos à Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, para
apreciação e decisão da autoridade superior.
11.6. Não serão conhecidos os recursos cujas petições tenham sido apresentadas fora do prazo e/ou
subscrita por representante não habilitado legalmente no processo para responder pelo licitante.

12.1. Antes da retirada dos lotes arrematados, o dirigente do órgão promotor do leilão, poderá no
interesse público, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogá-lo parcial ou
totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. Em qualquer das hipóteses o fará em
despacho fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Não serão aceitas posteriores mudanças de nomes dos arrematantes, sendo a documentação
dos veículos emitida em nome do licitante que arrematar o item e a este será processada a sua
entrega.
13.2. O oferecimento do lance para aquisição dos bens de que trata este Edital importará na total
aceitação das condições gerais nele fixadas e à expressa renúncia dos arrematantes à ações
administrativas, judiciais ou extrajudiciais de contestação de suas cláusulas.
13.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Caem/BA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da
aplicação do presente Edital.
14. ANEXOS
14.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Relação de Lotes e débitos.

Gabinete do Prefeito, 9 de agosto de 2021.
Arnaldo de Oliveira Filho
Prefeito Municipal
Magno Santana Costa
Presidente da Comissão de Leilão
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LOTE

01

02

03

04

DESCRIÇÃO

ANO/
MODE
LO

SUCATAS DE ______
CADEIRA
E _____
FERRO.
SUCATAS
DIVERSAS:
máquinas
de
escrever,
computadores,
impressoras,
televisores,
______
estabilizadores,
_____
mimeógrafos,
armários de aço,
prateleiras,
mesas,
fogão,
geladeiras,
freezers
e
outros.

ÔNIBUS
VW/15.190
EOD E.S.ORE

2012/2
013

ÔNIBUS
VW/15.190
2009/2
EOD
ESC 010
SUPER

PLACA

RENAVAM

________

_______

________

_________

OKZ9262

509003796

JSX3042

192478141

CHASSI

DÉBITO

AVALIAÇÃO

_______
_______
___

________
__

R$ 650,00

________
__

R$ 1.500,00

R$ 8,08

R$ 40.000,00

R$ 8,08

R$ 37.000,00

_______
_______
___

9532E82
W6DR3
06515

9532882
W4AR0
03798
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS
LOTES, DOS VEÍCULOS E MULTAS.
OBS- OS DÉBITOS DOS VEÍCULOS SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE, NÃO
CABENDO POSTERIORMENTE INFORMAR QUE NÃO TINHAM CIÊNCIA DOS
REFERIDOS DÉBITOS.

