
Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi 
 

A V I S O  D E  C H A M A M E N T O  P Ú B L I C O

O Município de Cabixi, Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitações 
CPL, instituída pelo Decreto nº 48, de 15 de janeiro de 2021, nomeada por meio do Decreto nº 
226 de 22 de outubro de 2021 para a realização de Chamamento Público para
serviço de Leiloeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra 
instaurado o Edital de Chamamento Público nº 001/2021/PMC, com vistas a credenciar 
Leiloeiros Públicos Oficiais, pessoa física, pelo prazo de 12 (doz
renovado por iguais e sucessivos períodos, desde que atendam aos requisitos do chamamento 
público, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cabixi, nos termos do Decreto 
nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, observando o 
1993, bem como, as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Objeto: Contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais, pessoa física, mediante 
credenciamento, visando atender às necessidades da Prefeitura Mu
RO, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para 
realização de leilão de bens móveis e veículos considerados obsoletos, sucateados, 
irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica e alguns 
remanescentes de leilões anteriores, em Cabixi

Remuneração dos serviços

valor de todos os bens leiloados, auferida dos arrematantes, nos termos do disposto 
no art. 24, § único, do Decreto 21.981/32

Início da sessão pública do Credenciamento
(horário de Rondônia). 

Local da realização da sessão: 
na sede da Prefeitura Municipal, situada na Av. Tamoios, nº 4031, Centro, 
RO. 

Disponibilidade do Edital: 

www.cabixi.ro.gov.br, ou pelo e
publicação no Diário Oficial do Município da AROM.
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A V I S O  D E  C H A M A M E N T O  P Ú B L I C O
N° 001/2021/PMC 

O Município de Cabixi, Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitações 
CPL, instituída pelo Decreto nº 48, de 15 de janeiro de 2021, nomeada por meio do Decreto nº 
226 de 22 de outubro de 2021 para a realização de Chamamento Público para
serviço de Leiloeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra 
instaurado o Edital de Chamamento Público nº 001/2021/PMC, com vistas a credenciar 
Leiloeiros Públicos Oficiais, pessoa física, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
renovado por iguais e sucessivos períodos, desde que atendam aos requisitos do chamamento 
público, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cabixi, nos termos do Decreto 
nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, observando o que dispõe a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, bem como, as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

Contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais, pessoa física, mediante 
credenciamento, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cabixi
RO, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para 
realização de leilão de bens móveis e veículos considerados obsoletos, sucateados, 
irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica e alguns 

scentes de leilões anteriores, em Cabixi-RO. 

Remuneração dos serviços: A remuneração dos serviços será no importe de 5% do 
valor de todos os bens leiloados, auferida dos arrematantes, nos termos do disposto 
no art. 24, § único, do Decreto 21.981/32. 

da sessão pública do Credenciamento: 06 de dezembro de 2021, às 09h 00min 
 

Local da realização da sessão: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
na sede da Prefeitura Municipal, situada na Av. Tamoios, nº 4031, Centro, 

Disponibilidade do Edital: O Edital poderá ser adquirido gratuitamente pelo site 
www.cabixi.ro.gov.br, ou pelo e-mail: cpl_cabixi@hotmail.com, a partir da data de 
publicação no Diário Oficial do Município da AROM. 

Cabixi – RO, 17 de novembro

 
 
 

Allison Maicon Bento Pretto 
Presidente CCP 
Dec. 226/2021 
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A V I S O  D E  C H A M A M E N T O  P Ú B L I C O  

O Município de Cabixi, Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitações – 
CPL, instituída pelo Decreto nº 48, de 15 de janeiro de 2021, nomeada por meio do Decreto nº 
226 de 22 de outubro de 2021 para a realização de Chamamento Público para a contratação de 
serviço de Leiloeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra 
instaurado o Edital de Chamamento Público nº 001/2021/PMC, com vistas a credenciar 

e) meses, podendo ser 
renovado por iguais e sucessivos períodos, desde que atendam aos requisitos do chamamento 
público, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cabixi, nos termos do Decreto 

que dispõe a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 

Contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais, pessoa física, mediante 
nicipal de Cabixi-

RO, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para 
realização de leilão de bens móveis e veículos considerados obsoletos, sucateados, 
irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica e alguns 

A remuneração dos serviços será no importe de 5% do 
valor de todos os bens leiloados, auferida dos arrematantes, nos termos do disposto 

06 de dezembro de 2021, às 09h 00min 

Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
na sede da Prefeitura Municipal, situada na Av. Tamoios, nº 4031, Centro, Cabixi – 

O Edital poderá ser adquirido gratuitamente pelo site 
cpl_cabixi@hotmail.com, a partir da data de 

novembrode 2021. 


