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LEILÃO ONLINE 
de 03/08/2020 a 
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A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, por 
meio da Diretoria de Urbanização, Departamento de Parques e Jardins, conforme o Processo 
Administrativo SEI nº 00112-00022421/2019-70, por intermédio do Leiloeiro Público Oficial, Sr. 
ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS, matriculado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o  
nº 88, devidamente autorizado, comunica a todos que a este virem ou deste tomarem conhecimento, 
que promoverá a venda, em Leilão Público, de Resíduos Vegetais (Madeira tipo tronco e lenha), 
distribuídos em 47 (quarenta e sete) lotes, tendo como amparo a Lei 13.303/2016, o Regulamento 
de Licitações e Contratos - RLC da NOVACAP, o Decreto 21.981/32, a Lei 8.666/1993, e suas 
respectivas alterações, e pelas condições previstas neste edital.

PANDEMIA DE COVID19

a) Considerando as restrições legais, administrativas e as recomendações do Ministério 
da Saúde e do Governo do Distrito Federal para a realização de eventos com a presença de 
público, foi cancelada a participação, pelo modo presencial, no leilão da NOVACAP, sendo possível, 
unicamente, na modalidade online.

b) IMPORTANTE: Só será permitido o acesso de pessoas nas instalações da 
NOVACAP (Viveiro II – local de visitação e retirada dos lotes), mediante o uso correto de 
máscara protetora, mediante agendamento prévio pelo telefone (61) 3465-2054, para evitar 
aglomerações, mantendo-se o necessário distanciamento social durante as visitas. É proibido 
o ingresso de pessoas trajando bermudas ou similares. 

1. CONDIÇÕES GERAIS DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO ONLINE

1.1 O sistema estará aberto ao envio de lances a partir do dia 3 de agosto de 2020, às 10 
horas, com encerramento do primeiro lote previsto para 13 de agosto de 2020, quinta-
feira, a partir das 14 horas e até o encerramento das disputas, exclusivamente no site 
WWW.OALEILOES.COM.BR.

1.2 Em caso de impossibilidade de encerramento do leilão online, na data e horário 
previstos, por força maior ou caso fortuito, ele estará automaticamente adiado para o dia 
imediatamente posterior, nas mesmas condições deste edital. 

1.3 As informações estarão disponíveis oportunamente no site do leiloeiro, onde os 
interessados em participar deverão se cadastrar.

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE VISITAÇÃO DOS BENS A SEREM LEILOADOS

2.1 Todos os bens estarão expostos à visitação pública, por agendamento prévio, para 
evitar aglomerações, pelo telefone (61) 3465-2054, no Viveiro II da NOVACAP, 
localizado no SOF/Norte (Fundos), Brasília-DF, no período de 03 a 12 de agosto 
de 2020, de segunda à sexta-feira, das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00, e no 
dia 13 de agosto de 2020, das 09h00 às 11h00. Não haverá visitação aos sábados, 
domingos, feriados e no dia do leilão, no período da tarde.

2.2 Os catálogos contendo os lotes do leilão serão disponibilizados no local de visitação, 
na portaria da sede da NOVACAP e na página oficial do Leiloeiro na internet (www.
oaleiloes.com.br).

3. DOS BENS A SEREM LEILOADOS

3.1 Os referidos materiais orgânicos são heterogêneos, provenientes de várias espécies 
arbóreas nativas e exóticas, encontrando-se em variados estágios de deterioração e sem 
padronização.



3

3.2 Os resíduos vegetais objeto do presente leilão, madeira tipo tronco e lenha, exóticas e 
nativas, serão vendidos em lotes, no estado de conservação e nas condições em que 
se encontram, devendo ser previamente examinados pelos interessados, não cabendo 
qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, 
nem tampouco quanto às providências necessárias à retirada e transporte dos mesmos.

3.3 As fotos divulgadas em material publicitário, internet ou impressas, são meramente 
ilustrativas, não servindo para demonstrar o estado, qualidade ou quantidade dos bens.

4. CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO

4.1 Poderão participar do leilão, pessoas físicas ou jurídicas, mediante cadastramento no site 
do leiloeiro, com antecedência mínima de 24 horas para o encerramento do primeiro lote, 
após o envio de cópia digital dos seguintes documentos:

- Pessoa Física: comprovante de endereço, Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, 
documento de Identidade previsto na legislação federal e comprovante de emancipação, 
se for o caso; indiretamente, por intermédio de PROCURADOR, formalmente designado 
em procuração, com firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público.

- Pessoa Jurídica: comprovante de endereço, designação expressa do representante 
no Contrato Social (ou equivalente) e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
Enviar, ainda, documento de identidade previsto na Legislação Federal. Também poderá 
participar Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em 
procuração, com firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público.

- Não poderão concorrer no presente leilão os empregados da NOVACAP.

4.2 Os arrematantes deverão apresentar a documentação original retro mencionada no 
momento da assinatura do comprovante de venda e sempre que solicitado.

4.3 Os lotes do leilão serão vendidos à vista, a quem oferecer o maior lance, sendo que o 
preço mínimo de venda será o valor de avaliação, conforme detalhado no Anexo - Relação 
dos Lotes do Leilão. Os lances serão online no site do Leiloeiro (www.oaleiloes.com.br) 
e com incremento mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao lance anterior, podendo ser 
lançado valor maior, a critério do participante.

4.4 Aberto o leilão os lances se sucederão de forma online. É provável que haja diferença de 
alguns segundos entre o lance online e seu registro no sistema. O lance ofertado próximo 
ao encerramento pode não ser computado. Será vencedor o participante que oferecer 
o maior lance registrado no site, após a homologação no sistema.

4.5 Sobre o valor de arrematação dos lotes incidirá a comissão do leiloeiro equivalente a 5% 
(cinco por cento), a ser paga pelo arrematante e discriminada no site.

4.6 Ao enviar seu lance, o arrematante se compromete a realizar o pagamento do lote, 
acrescido da comissão de leiloeiro. 

4.7 O não pagamento do lote arrematado implicará no cancelamento da venda e no retorno 
do lote ao leilão, sem prejuízo das cominações legais cabíveis, não havendo direito de 
arrependimento. 

4.8 O valor referente ao(s) lote(s) arrematado(s), acrescido da comissão de leiloeiro, será 
pago à vista, até o dia 14 de agosto de 2020, sexta-feira, exclusivamente por meio de 
depósito ou transferência bancária, na conta corrente de titularidade do Leiloeiro, 
no Banco de Brasília - BRB, na Caixa Econômica Federal - CEF ou no Banco do Brasil - 
BB, em conta corrente a ser informada após a arrematação.
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4.9 O comprovante de pagamento deverá ser encaminhado até o dia 14 de agosto de 
2020, sexta-feira, via e-mail financeiro@oaleiloes.com.br ou WhatsApp para o n°  
(61) 99917-0685. 

4.10 Correrá por conta do arrematante o pagamento dos tributos federais, estaduais e 
municipais decorrentes do arremate do lote. 

4.11 Após cumpridas todas as exigências, o arrematante se compromete a retirar o lote 
arrematado no prazo estabelecido neste edital.

5. PASSO A PASSO PARA O CADASTRAMENTO E PARTICIPAÇÃO ONLINE

5.1 Para participação online, o sistema estará aberto aos lances a partir de 3 de agosto de 
2020, bastando habilitar-se no site do leiloeiro, procedendo do seguinte modo:

5.1.1 acessar a página WWW.OALEILOES.COM.BR;

5.1.2 no canto superior direito, clicar em “CADASTRE-SE”;

5.1.3 escolher uma das opções “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”;

5.1.4 preencher os dados, atentando para as orientações contidas no formulário, 
ressaltando-se que os documentos necessários para finalização do cadastro são 
os mesmos previstos no item “4. CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO”.

5.1.5 o cadastro ficará em análise até o encaminhamento dos documentos solicitados, 
os quais deverão ser enviados para o e-mail contato@oaleiloes.com.br; ou 
poderão, também, ser anexados diretamente na aba “Minha Conta” no item 
“Envio de Documentos”, onde poderá ser feito o upload e selecionar em “Tipo 
de Autorização” a opção “Autorização Padrão de Leilão”. Os documentos 
também podem ser encaminhados via Correios ao endereço do leiloeiro. Envie 
seus documentos com antecedência para não perder as oportunidades do site;

5.1.6 após a aprovação do seu cadastro, você receberá um e-mail com a liberação do 
seu acesso ao site. Caso não receba sua liberação de acesso até 24 horas antes 
do encerramento do primeiro lote, entre em contato pelo telefone: (61) 3208-4981;

5.1.7 de posse de seu login e senha, leia as condições do Edital em “arquivos do leilão”;

5.1.8 acesse “HABILITAÇÃO” leia as informações e confirme a leitura na caixa 
correspondente;

5.1.9 acesse “AUDITÓRIO” e escolha o modo da janela de leilão que deseja e dê seus 
lances, seja no modo Manual (M) ou Automático (A). No modo automático, o 
concorrente pode estabelecer um valor limite de lance e o sistema cobre apenas 
o lance dos demais participantes, até o limite estabelecido.

5.2 A cada lance online, o sistema abre nova contagem de cerca de 10 (dez segundos) para 
encerramento e homologação do lote.

5.3 A utilização da ferramenta online de lances está sujeita aos diversos requisitos 
técnicos que independem da atuação do leiloeiro ou da NOVACAP, como, por exemplo, o 
equipamento de informática utilizado e o canal de comunicações do usuário até o auditório 
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virtual de leilão, além de outros elementos como fornecimento de energia elétrica em todo 
esse caminho. Sendo assim, o Leiloeiro e a NOVACAP não se responsabilizam por 
qualquer problema técnico que venha a impedir ou dificultar o envio de lances pelo 
participante online.

5.4 A habilitação para participação online deverá ser requerida, na forma descrita, até 
24 (vinte e quatro) horas antes do início do leilão. 

6. EMISSÃO DAS NOTAS DE VENDA E ENTREGA DOS LOTES ARREMATADOS

6.1 As notas de venda serão extraídas em nome do licitante vencedor, identificado no ato 
do leilão pelo sistema, após a confirmação do depósito ou transferência bancária dos 
valores devidos.

6.2 Os lotes nº 01 a 11 e 31 a 46 dependem da emissão do DOF e serão entregues após 
a liberação do documento pelo IBRAM, em data a ser informada aos arrematantes pela 
NOVACAP.

6.3 As diligências necessárias para emissão do DOF, junto ao IBRAM, ficarão a cargo da 
NOVACAP.

6.4 Os lotes nº 10 a 30 e 47, que não dependem da emissão de DOF, serão entregues no 
VIVEIRO II da NOVACAP, a partir do dia 18 de agosto de 2020. 

6.5 As providências relacionadas ao carregamento e transporte dos bens arrematados, 
inclusive a utilização de recursos humanos e equipamentos, serão de inteira 
responsabilidade do arrematante, atentando para as medidas sanitárias em vigor e 
sua fiscalização.

6.6 O arrematante deve realizar as atividades utilizando profissionais especializados, em 
número suficiente, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade por todas as despesas 
e encargos de qualquer natureza com o pessoal de sua contratação, necessárias à 
retirada dos bens, com integral atendimento de toda a legislação que rege os negócios 
jurídicos e que lhe atribua responsabilidade, com ênfase na tributária, cível, previdenciária, 
trabalhista, acidente do trabalho e/ou outros semelhantes, bem como assistência médica 
e/ou outros assemelhados, cedendo cópia de comprovação de quitação à NOVACAP, 
sempre que necessário.

6.7 Outrossim, o arrematante obriga-se a reembolsar à NOVACAP todas as despesas que 
esta vier a suportar, decorrentes de:

I- Reconhecimento judicial de vínculo empregatício de empregados seus com a 
NOVACAP ou qualquer empresa do mesmo grupo econômico; 

II- Reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade da NOVACAP ou 
de qualquer outra empresa do mesmo grupo econômico, no cumprimento das 
obrigações trabalhista e/ou previdenciárias contratada; 

III- Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos causados 
pela contratada ou seus prepostos na execução de suas atividades.

6.8 O arrematante fornecerá à NOVACAP uma lista dos veículos e equipamentos utilizados 
no trabalho no interior do VIVEIRO II, para remoção dos lotes.
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6.9 Caso a retirada seja delegada a um representante de pessoa física ou jurídica, será 
necessária a apresentação de procuração, por quem tem poderes para outorgá-la, 
com firma reconhecida em cartório e RG/CPF do procurador, sendo que para pessoa 
jurídica a procuração deverá ser outorgada pelo(s) sócio(s) ou diretor(es), com poderes 
específicos, para a prática do ato.

6.10 O arrematante, seus prepostos e empregados, enquanto permanecerem na propriedade 
da NOVACAP ficam sujeitos às normas disciplinares da Companhia, podendo ser exigido 
o afastamento daqueles que causarem transtornos.

6.11 As pessoas designadas pelo arrematante para os serviços de corte (apenas para ajuste 
da carga no caminhão), transferência e transporte de madeira, deverão estar devidamente 
identificados e munidos de equipamentos de proteção individual (EPI), atendendo a 
legislação em vigor.

6.12 O prazo máximo para retirada do(s) lote(s) dependerá do volume arrematado, sendo 
que o arrematante se compromete a retirar o mínimo de 30 st./dia (trinta metros estéreos 
por dia) de lenha ou 10 m³/dia (dez metros cúbicos por dia) de troncos, em média, a 
partir do dia útil seguinte à liberação do lote, excluídos os feriados e finais de semana. 
De qualquer modo, os lotes deverão ser retirados completamente em até 06 (seis) 
meses após a liberação, com prorrogação máxima por mais 90 (noventa) dias, sob 
pena de perda para NOVACAP dos materiais não retirados.

6.13 A medição será realizada após o carregamento sobre a carroceria do caminhão, utilizando 
a fórmula comprimento x largura x altura da carga, sendo o resultado igual a “st” (metro 
estéreo) para os lotes de lenhas e igual a m³ (metro cúbico) para os lotes de troncos.

6.14 Todas as operações envolvidas deverão observar a segurança de pessoas, fluxo de 
veículos e pedestres.

6.15 O arrematante deverá cumprir rigorosamente a demarcação do lote arrematado, inclusive 
quanto ao trânsito nas estradas internas do Viveiro II da NOVACAP.

6.16 O arrematante deverá cumprir integralmente as Normas de Segurança do Trabalho 
durante a retirada dos materiais.

6.17 É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender, processar (transformar troncos em 
lenhas), ou de qualquer forma negociar a madeira, antes da retirada do material das 
dependências do Viveiro II da NOVACAP.

6.18 Se o arrematante optar pelo arraste das lenhas maiores para traçamento nos carreadores, 
deverá evitar que a operação cause sulcos que favoreçam o processo erosivo. Se o 
traçamento ocorrer nos aceiros, deverá ser feito com espaço suficiente para trânsito de 
veículos e equipamentos, em caso de emergência.

6.19 O arrematante se obriga a recolher e destinar o lixo gerado por ele (alumínio, papéis, 
latas, plásticos e outros) em local apropriado.

6.20 A medição dos materiais constantes dos respectivos lotes deverá ocorrer de segunda 
a sexta-feira, das 08h às 11h30min e das 13h às 16h, por agendamento prévio, para 
evitar aglomerações, pelo telefone (61) 3465-2054.

6.21 Ficam expressamente proibidas as medições e as saídas dos respectivos materiais sem 
a presença de representante autorizado, o qual será indicado pela NOVACAP. Sendo 
certo que não será permitido às pessoas e meios de transportes utilizados para retirada 
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dos lotes arrematados, permanecer nos locais de armazenamento em horários diversos 
dos estabelecidos.

6.22 A NOVACAP se compromete a entregar a quantidade leiloada e a medição será feita no 
caminhão, com grade de proteção na traseira, no ato da retirada da madeira.

6.23 Fica facultado à NOVACAP o direito de fazer acréscimos ou supressões nas quantidades 
inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), em quaisquer lotes ou 
em um só e nas mesmas condições da proposta, na forma do art. 128, do Regulamento 
de Licitações e Contratos da Companhia.

6.24 O arrematante se compromete a entregar a Nota de Venda do lote, emitida pelo Leiloeiro, 
para registro da quantidade de madeira retirada da unidade em cada carregamento.

6.25 Após esgotado o prazo estipulado para a retirada do material, o bem será revertido ao 
patrimônio da NOVACAP, não sendo aceitos recursos ou devoluções de valores, inclusive 
aquele referente à comissão do leiloeiro.

7. ADVERTÊNCIAS 

7.1 Caso o arrematante não honre o lance ofertado ou descumpra quaisquer das obrigações 
previstas no presente edital, ficará sujeito às penalidades previstas na Lei 8.666/93, 
inclusive, mas não se limitando a perda do sinal e da comissão paga ao leiloeiro ou ação 
de cobrança dos valores envolvidos. Também poderá ser o arrematante inabilitado para 
participar de leilões. Poderá, ainda, responder penalmente, na forma e nos limites da lei

7.2 Todos os arrematantes estarão sujeitos ao disposto nos artigos 90, 93 e 108 da Lei 
8.666/93 e no artigo 335 do Código Penal Brasileiro: “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, COM OS AGRAVANTES DOS CRIMES PRATICADOS CONTRA 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA VIOLÊNCIA, SE HOUVER”.

7.3 A apresentação dos lances implicará plena aceitação, por parte dos licitantes, das 
condições estabelecidas no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e 
neste Edital.

7.4 Os proponentes sujeitar-se-ão às disposições da legislação pertinente no que diz respeito 
à execução do objeto deste Edital.

Brasília – DF, 15 de julho de 2020.

Orlando Araújo dos Santos

Leiloeiro Público Oficial - Matrícula nº 88/JCDF
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ANEXO  
Relação dos lotes do Leilão de Resíduos Vegetais  

(madeira nativa e exótica tipo tronco e lenha) da NOVACAP.

Lote Quantida-
de(*) Especificação Tipo

Valor de
avaliação 

por unidade
(em R$)

Valor de 
avaliação 

do lote 
(em R$)

1 100 st Madeira Nativa Lenha 4,33 433,00
2 100 st Madeira Nativa Lenha 4,33 433,00
3 100 st Madeira Nativa Lenha 4,33 433,00
4 200 st Madeira Nativa Lenha 4,33 866,00
5 500 st Madeira Nativa Lenha 4,33 2.165,00
6 500 st Madeira Nativa Lenha 4,33 2.165,00
7 1.000 st Madeira Nativa Lenha 4,33 4.330,00
8 1.500 st Madeira Nativa Lenha 4,33 6.495,00
9 2.000 st Madeira Nativa Lenha 4,33 8.660,00

10 2.000 st Madeira Nativa Lenha 4,33 8.660,00
11 2.000 st Madeira Nativa Lenha 4,33 8.660,00
12 100 st Madeira Exótica Lenha 3,25 325,00
13 100 st Madeira Exótica Lenha 3,25 325,00
14 300 st Madeira Exótica Lenha 3,25 975,00
15 500 st Madeira Exótica Lenha 3,25 1.625,00
16 1.000 st Madeira Exótica Lenha 3,25 3.250,00
17 2.000 st Madeira Exótica Lenha 3,25 6.500,00
18 3.000 st Madeira Exótica Lenha 3,25 9.750,00
19 2.000 st Madeira Exótica Lenha 3,25 6.500,00
20 3.000 st Madeira Exótica Lenha 3,25 9.750,00
21 3.000 st Madeira Exótica Lenha 3,25 9.750,00
22 243 m3 Madeira Exótica Troncos Diversos 4,33 1.052,19
23 128 m3 Madeira Exótica Troncos Diversos 4,33 554,24
24 70 m3 Madeira Exótica Troncos - Diversos 4,33 303,10
25 124 m3 Madeira Exótica Troncos - Diversos 4,33 536,92
26 100 m3 Madeira Exótica Troncos - Diversos 4,33 433,00
27 30 m3 Madeira Exótica Troncos - Diversos 4,33 129,90
28 80 m3 Madeira Exótica Troncos - Diversos 4,33 346,40
29 95 m3 Madeira Exótica Troncos - Diversos 4,33 411,35
30 260 m3 Madeira Exótica - 

Eucalipto
Troncos 16,23 4.219,80

31 78 m3 Madeira Nativa Troncos - Diversos 16,23 1.265,94
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32 96 m3 Madeira Nativa Troncos - Diversos 16,23 1.558,08
33 30 m3 Madeira Nativa Troncos - Diversos 16,23 486,90
34 40 m3 Madeira Nativa Troncos - Diversos 16,23 649,20
35 83 m3 Madeira Nativa - 

angico
Troncos 16,23 1.347,09

36 74 m3 Madeira Nativa - 
angico

Troncos 16,23 1.201,02

37 62 m3 Madeira Nativa - 
angico

Troncos 16,23 1.006,26

38 31 m3 Madeira Nativa - 
angico

Troncos 16,23 503,13

39 66 m3 Madeira Nativa – 
amendoim bravo

Troncos 16,23 1.071,18

40 4 m3 Madeira Nativa 
- ingá

Troncos 16,23 64,92

41 16 m3 Madeira Nativa - 
jacaré

Troncos 16,23 259,68

42 12 m3 Madeira Nativa - 
jacarandá

Troncos 16,23 194,76

43 16 m3 Madeira Nativa - 
pau de balsa

Troncos 16,23 259,68

44 45 m3 Madeira Nativa - 
pau ferro

Troncos 16,23 730,35

45 26 m3 Madeira Nativa - 
sibipiruna

Troncos 16,23 421,98

46 8 m3 Madeira Nativa - 
pau terra

Troncos 16,23 129,84

47 75 m3 Madeira Exótica - 
pinheiro

Troncos 16,23 1.217,25

(*) Unidade de medida de lenhas em metros estéreos (st) e de troncos em metros cúbicos (m3).

IMPORTANTE: É proibido o acesso de pessoas trajando 
bermuda nas instalações da NOVACAP (SEDE e Viveiro II).

 
AVISO LEGAL:  Este catálogo possui caráter meramente

informativo para os participantes do leilão, sendo certo 
que o mesmo não altera ou substitui o Edital publicado, 

que rege o leilão. 



Invista! 
Leilões públicos e privados.

Cadastre-se em nosso site e participe.

61 3208-4981  61 99917-0685

oaleiloes.com.br


