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EDITAL LEILÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – DOCAS/PB, com sede na Rua 
Presidente João Pessoa, s/nº, Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, CEP: 
58.310-000, por intermédio do Leiloeiro Oficial o Sr. VINÍCIUS VIDAL 
LACERDA, matriculado na Junta Comercial do Estado da Paraíba – JUCEP sob 
o nº 016/2018, torna público e faz saber a todos os interessados a realização de 
LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, no horário e local abaixo indicados, para 
alienar bens móveis inservíveis desta DOCAS/PB, pelo maior lance por lote, 
igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com os termos do presente 
Edital, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos desta Companhia - 
RILC, da Lei nº 13.303/16 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93 e demais 
legislações pertinentes. 

Modalidade: Online 
Data: 26 de novembro de 2020 
Horário: 15h  
Site: www.vlleiloes.com.br 
Observação: Os lotes estão abertos para lances a partir das 15h do dia 23 de 
novembro de 2020. 
 
1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Leilão a venda de bens inservíveis a 
Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB, no estado em que se encontram, 
separados em lotes discriminados e avaliados consoante relatório do Anexo I 
deste Edital, observado os valores mínimos, conforme avaliação da Comissão 
de Avaliação e Leilão. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do Leilão Público pessoas físicas, maiores de idade ou 
emancipadas, na forma da lei, e pessoas jurídicas regularmente constituídas. 

2.2. Para o oferecimento de lances, os interessados deverão se cadastrar 
previamente no site www.vlleiloes.com.br, e enviar os seguintes documentos: 

a) Pessoa Física: Cédula de Identidade, CPF, Carteira Nacional de 
Habilitação ou outro documento de identificação oficial e comprovante de 
endereço atualizado em nome do interessado; 

b) Pessoa Jurídica: CNPJ, Contrato Social e, em havendo, sua última 
alteração, conforme o caso, além de documentos de identificação do seu 
representante legal. 

2.2.1. Os documentos acima descritos também poderão ser enviados 
através do site e pelos e-mails: contato@vlleiloes.com.br e 
viniciusvidal@live.com. 
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2.2.2. Após a conferência dos documentos acima elencados, os 
interessados terão seus cadastros liberados para participar do leilão. 

2.3. Fica impedido de participar deste leilão pessoa física ou jurídica que tenha 
sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública do 
Estado da Paraíba, especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual –
CAFIL/PB, conforme a Lei Estadual nº 9.697 de 04.05.2012. 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. Os bens estarão disponíveis para visitação na sede da DOCAS – PB, situada 
na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo/PB, CEP: 58100-100, 
que poderão ser realizadas nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2020, em 
horário de expediente, das 09hs às 12hs e 14hs às 15:30hs, com agendamento 
prévio de 12 (doze) horas. 

3.2. Os bens serão alienados no estado em que se encontram, os quais se 
pressupõem conhecidos pelos licitantes por ocasião do Leilão, não se 
responsabilizando o comitente, bem como o Leiloeiro, pela qualidade, vícios e/ou 
defeitos ocultos, sem que lhes caibam quaisquer direitos ou reclamações 
judiciais e/ou extrajudiciais. 

3.3. As despesas concernentes aos impostos, taxas, retirada, transporte, 
manuseio, recursos humanos, carregamento e mão-de-obra dos bens (lotes) 
adquiridos no Leilão, correrão por conta e risco do arrematante, assim como as 
despesas necessárias à transferência de propriedade junto aos órgãos 
competentes, bem como de despesas de cartório e outros. 

3.3.1. No caso do veículo, ao arrematante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias 
para efetivar a transferência da propriedade para seu nome. 

3.4. Caso o veículo possua débitos anteriores junto ao DETRAN e demais órgãos 
competentes, esses correrão por conta da DOCAS/PB. 

3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de servidores/funcionários 
da DOCAS/PB. 

3.6. Em princípio, não será permitida a arrematação de bens por valores 
inferiores aos da avaliação estabelecida pela Comissão de Avaliadora, cabendo 
a essa, eventual decisão diversa. 

4. DO FUNCIONAMENTO DO LEILÃO ELETRÔNICO 

4.1. Os lances deverão ser ofertados de forma online através do PORTAL 
www.vlleiloes.com.br. 

4.2. Os interessados deverão habilitar-se para o leilão e aceitar as “condições de 
venda”, clicando no local indicado. 



 
 

3 
 
 

    ______________________________________________________________________________________________   
Av. Presidente João Pessoa, s/nº Centro – Cabedelo-PB – Brasil – CEP 58100-100 – CNPJ: 02.343.132/0001-41 

     presidencia@docas.pb.gov.br - www.portodecabedelo.pb.gov.br – fone: 55 83 3250-3000 

 
 

4.3. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS, sendo o 
usuário o responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que 
os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 

4.4. Os lances deverão ser ofertados em moeda corrente nacional (reais), sendo 
considerado vencedor o licitante que apresentar o maior preço ou oferta, desde 
que igual ou superior ao valor mínimo estabelecido para cada lote. 

4.5. O usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo bem, 
prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 

4.6. O PORTAL permite o recebimento de lances virtuais em tempo real. 

4.7. O usuário poderá programar lances automáticos, de forma que, se outro 
usuário cobrir seu lance, o sistema automaticamente gerará um novo lance para 
aquele usuário, acrescido de um incremento fixo e pré-determinado, até um limite 
máximo definido pelo usuário, com o objetivo de que o mesmo tenha certeza de 
que até o valor estipulado o seu lance será o vencedor.  

4.8. Todos os lances têm igualdade de condições. 

4.9. Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência, sob as penas da 
lei. 

4.10. Após o pregão do leiloeiro, a oferta de maior valor será registrada em nome 
do arrematante em Ata a ser lavrada no dia do leilão. 

4.11. Serão desclassificadas as propostas que: 
4.11.1. Não atenderem às condições estabelecidas no presente Edital;  
4.11.2. Tiverem seus lances idênticos aos de outras propostas.  
 

4.12. Os lotes estarão abertos para lances a partir das 15h do dia 23 de 
novembro de 2020 até às 15h do dia 26 de novembro de 2020 (data do 
leilão), o cronômetro de cada lote irá iniciar a contagem de 03 (três) minutos 
para fechamento do mesmo. 

4.13. Caso algum lance seja recebido nos 03 (três) últimos minutos do 
fechamento do lote, o cronômetro retroagirá a 03 (três) minutos do encerramento 
do lote e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) 
minutos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de 
efetuar novos lances. 

4.14. O Leiloeiro poderá, no interesse da DOCAS/PB, conciliar (sincronizar) o 
horário previsto para o encerramento de lotes com características iguais ou 
semelhantes, com observância da regra prevista no parágrafo anterior. 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1. Os lotes arrematados deverão ser pagos ao da seguinte forma: 
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5.1.1. De 100% (cem por cento) do valor do lance em até 48 horas, através 
de TED – Transferência Eletrônica Disponível, DOC – Documento de Ordem de 
Crédito ou depósito bancário. 

5.1.2. Além do valor do lance, deverá ser efetuado o pagamento de 5% 
(cinco por cento) a título de comissão do leiloeiro e 5% (cinco por cento) a título 
de Taxa Administrativa. 

5.1.3. Todos os valores devem ser depositados na conta bancária do 
Leiloeiro, cujos dados seguem abaixo: 

Banco do Brasil 
Agência: 1636-5; Conta Corrente: 42829-9 
Titular: VINICIUS VIDAL LACERDA 
CPF: 053.645-514-74 
 
5.1.4. A quitação total das quantias devidas somente ocorrerá depois de 

confirmada a compensação dos valores. 
 
5.2. O pagamento não efetuado até o final do segundo dia útil subsequente ao 
leilão sujeitará o arrematante faltoso às penas da lei, ocorrendo à declaração de 
inadimplência, denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo. 

5.3. Em caso de desistência da arrematação e/ou inadimplência, o licitante 
estará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o lance final dado, acrescido 
da comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento). Caso não efetue 
o pagamento, a cobrança será efetivada pelos meios disponíveis em lei. 

5.3.1. O lote que houver sofrido desistência poderá ser adjudicado ao 2º 
colocado, a critério da DOCAS/PB. 

5.4. Os comprovantes de pagamento deverão ser enviados para o leiloeiro 
através do aplicativo de mensagem “whatsapp”, através do número de telefone 
(83) 99816-0577 e pelos e-mails: contato@vlleiloes.com.br e 
viniciusvidal@live.com. 

5.5. Não será permitida a utilização de títulos de dívida pública para nenhuma 
das condições de pagamento.  

5.6. Independente das sanções judiciais, os arrematantes que porventura 

descumprirem os prazos de pagamentos estabelecidos, terão o valor total de 

suas arrematações, acrescido de multa equivalente a 1% (um por cento), até o 

3º dia útil após o leilão, quando então, poderá ser declarada a inadimplência do 
arrematante faltoso. 

6. DA RETIRADA DOS BENS: 

6.1. Os arrematantes terão prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de 
quitação dos lances e a consequente liberação dos bens arrematados, para 
retirada dos mesmos.   

6.1.1. Findo o prazo concedido acima, em caso de não retirada dos bens, gerará 
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encargos pela estadia no valor de R$ 10,00 (dez reais) por diária de permanência 

nas dependências da DOCAS/PB até o prazo de 30 (trinta) dias, valor este que 

deverá ser recolhido antes do ato de remoção. 

 

6.2. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, sem a devida retirada dos bens, os 
arrematantes perderão os valores pagos e os direitos dos bens arrematados, 
reincorporando estes, automaticamente, ao patrimônio da DOCAS/PB que 
poderá vendê-los novamente. 

6.3. A liberação dos bens será efetuada pela Comissão de Avaliação e Leilão 
desta DOCAS/PB, a vista dos seguintes documentos: 

a) “Nota de venda” emitida e assinada pelo Leiloeiro Oficial; 
b) “Nota Fiscal Avulsa”, devidamente autenticada por instituição bancária 
autorizada, comprovando o recolhimento do ICMS, conforme o caso; 
c) “Auto de entrega” ou “Termo de Retirada”, devidamente assinada pelo 
responsável da entrega e pelo recebedor. 
 
6.4. A Nota de venda emitida e assinada pelo Leiloeiro Oficial informará a 
completa discriminação do lote arrematado, na qual deverão constar, 
obrigatoriamente, os seguintes dados: descrição do lote, dados do arrematante, 
valor da arrematação, valor do ICMS, além do local e data do referido arremate. 

6.5. Caso a retirada dos lotes arrematados implique em desmontagem, 
demolição ou obras civis nas dependências da DOCAS/PB, ou em sua área de 
atuação, o ARREMATANTE se obriga a apresentar, previamente, um Plano de 
Remoção, observando-se as normas técnicas e de segurança cabíveis, assinado 
por técnico responsável, devidamente registrado no CREA, para apreciação e 
aprovação pela DOCAS/PB. 

6.5.1. No que tange à execução do plano acima mencionado, as pessoas 
físicas ou jurídicas responsáveis pela desmontagem, demolição ou obras 
civis, deverão, obrigatoriamente, utilizar-se dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) adequados e necessários, não cabendo à DOCAS – PB ou 
ao Leiloeiro qualquer responsabilidade por acidentes ou danos que 
venham a ocorrer durante e/ou em função das operações que serão de 
inteira responsabilidade do Arrematante. 

6.6. A remoção dos bens arrematados será por conta e risco exclusivo do 
ARREMATANTE. 
 
6.7. Quanto à retirada do veículo: 

6.7.1. Os documentos para transferência somente serão entregues ao 
arrematante após o pagamento integral do lote e quitação do ICMS, cujo valor 
será repassado ao leiloeiro que emitirá a Nota Fiscal perante a Receita Estadual 
e quitará o imposto a ser pago pelo arrematante; 
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6.7.2 Para transferência do veículo, o Certificado de Registro do Veículo (CRV), 
será assinado pela Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB, com as 
informações constantes na “Nota de Venda”, emitida pelo leiloeiro, não se 
admitindo a emissão do referido documento em nome de terceiros; 

6.7.3. Os documentos abaixo relacionados serão entregues pela DOCAS/PB e 
pelo Leiloeiro, respectivamente, para a transferência de propriedade do veículo: 

6.7.3.1. O CRV devidamente preenchido (entregue pela DOCAS/PB); 

6.7.3.2. Cópia do Edital de Leilão com todos os anexos (entregue pelo leiloeiro);  

6.7.3.3. Nota de Venda em Leilão (entregue pelo leiloeiro); 

6.7.3.4. Nota Fiscal emitida pela Receita Estadual com o ICMS devidamente 
quitado pelo arrematante (entregue pelo leiloeiro). 

6.7.4. Deverá o arrematante transferir o veículo arrematado no prazo máximo de 
30 (trinta) dias a contar da data indicada no CRV. Ademais, independentemente 
dessa providência, a DOCAS/PB poderá comunicar a venda ao DETRAN.  

6.7.5. No ato do recebimento do CRV, deverá o arrematante conferir os dados 
lançados e, em sendo o caso, apontar as eventuais divergências. Em havendo 
algum erro ou rasura no preenchimento do CRV, o prazo de entrega dos 
documentos ficará prorrogado a fim de viabilizar a obtenção da segunda via.  

6.7.6. Após receber o documento de transferência, caberá ao arrematante dirigir-
se a um Cartório de Notas para firmar e autenticar a sua assinatura no referido 
documento, por autenticidade.  

6.7.7. É de inteira responsabilidade do arrematante a posse do CRV, no caso de 
veículos. Em caso de perda, roubo ou extravio, caberá ao arrematante arcar com 
os custos para providenciar a segunda via do documento em até 15 quinze dias 
sob pena de multa no valor de 10% do valor da arrematação.  

6.7.8. Após o reconhecimento da firma, o arrematante deve providenciar 01 
(uma) cópia autenticada do documento de transferência, que deverá ser 
entregue a DOCAS/PB no ato da retirada do veículo.  

6.7.9. O veículo não será entregue sem que haja o fornecimento da cópia 
autenticada do documento de transferência, já assinado pelo comprador e 
vendedor. No momento de entrega do veículo, o arrematante ou as pessoas 
designadas para tanto deverão assinar o “Termo de Entrega ou Retirada”.  

6.7.10. A retirada do bem arrematado por terceiros só será permitida mediante a 
apresentação de autorização por escrito do arrematante, devidamente assinada 
com firma reconhecida. As pessoas porventura autorizadas deverão estar 
munidas de RG, CPF ou CNH originais, para obtenção de cópias que ficarão 
arquivadas junto a documentação do leilão.   
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6.7.11. A retirada dos veículos, com todas as suas implicações, inclusive 
carregamento e transporte, correrão por conta e risco do arrematante, que arcará 
com todos os custos necessários.   

6.7.12. Não será permitido, nos locais onde estão estocados os bens, realizar 
nenhum tipo de desmonte, adaptação ou manutenção nos bens arrematados.  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
7.1. Fica reservado a DOCAS/PB o direito de anular, incluir e/ou excluir em parte 
ou no todo ou, ainda, revogar o presente Edital, bem como suprimir alguns dos 
lotes oferecidos, sem que desta decisão tenham os concorrentes direito a 
qualquer reclamação. 

7.2. A participação no presente Leilão implica na aceitação integral e irretratável 
dos termos e condições deste Edital. 

7.3. A DOCAS/PB se exime de toda responsabilidade de eventuais danos 
causados pelos usuários dos bens arrematados, bem como não oferecerá 
garantia dos mesmos, tendo em vista serem apregoados no estado em que se 
encontram. 

7.4. Todos os participantes do leilão estarão sujeitos às penalidades previstas 
nos artigos 93 e 95 da Lei nº 8.666/93 e demais leis pertinentes ao caso. 

7.5. Serão disponibilizadas fotos dos lotes no site do leiloeiro: 
www.vlleiloes.com.br. Vale salientar que as fotos são meramente ilustrativas, 
pois cabe aos interessados a visitação prévia dos bens no local indicado neste 
Edital. 

7.6. Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas 
junto ao Leiloeiro Oficial, através do telefone/WhatsApp: (83) 99816-0577, em 
horário comercial, ou nos e-mails: contato@vlleiloes.com.br e 
viniciusvidal@live.com. 

João Pessoa, 10 de novembro de 2020. 

 
VINÍCIUS VIDAL LACERDA  

Leiloeiro Oficial - JUCEP nº 016/2018 

 

 

RÔMULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CORDEIRO 
Presidente da Comissão de Avaliação e Leilão da DOCAS/PB 

ANEXO I – LOTES DO LEILÃO 
 
 
 
 


