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                         Ata de  Leilão Público Nr.01/2022 
(com fulcro na Lei 8666/93) 

 

 
No dia QUINZE do mês de fevereiro de 2022, às 09h00m, pelo site 

www.pimentelleiloes.com.br, Patrícia Pimentel Grocoski Costa, Leiloeira Oficial 
inscrita na Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER sob o nº 029/2020, 
devidamente autorizada pelo comitente Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, em 
conformidade com a Lei n. 8666/93, realizou licitação, na modalidade Leilão 
eletrônico de nº. 001/2022 na modalidade online, para os lotes especificados 
conforme edital, com publicação no Jornal Correio Popular nos dias, 25/01/2022 
e 09/02/2022 e 15/02/2022 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia 
ARON, no dia 25/01/2022. 

 
No dia 07/02/2022 as 16:00 o arrematande João Pinto De Magalhaes filho entrou 

em contato conosco solicitando a retirada do lance no lote 24, alegando que o bem não 
tinha bateria. Assim fizemos. 

No dia 16/02/2022 as 15:47 entramos em contato com o arrematante Luiz Eduardo 
Nobre, informando a ele que o lote 35 o qual ele arrematou fazia parte, era um 
complemento do lote 34 que outro arremante adquiriu sendo a empresa Techmed, o Sr. 
Luiz Eduardo por sua vez, então, gentilmente desistiu do lote o cedendo para o 
arrematante da empresa Techmed Engenharia.  

Contudo, o Sr. Luiz Eduardo arrematou outro bem o lote 15, porem o mesmo 
desistiu por não compensar os custos para a retirada desse item, visto que ele desistiu 
do lote 35 para ajudar a compor o lote 34 que a empresa Techmed adquiriu. 

Fora esses casos, o leilão transcorreu em perfeita normalidade conseguindo êxito 
em todos os lotes, exceto os lotes 15 e 33. Encerrado o leilão, todos os licitantes 
acertaram os pagamentos junto à Prefeitura de CABIXI, e à esta leiloeira dentro do 
prazo estipulado em edital. 

Assim sendo, dei por encerrado o presente leilão. 
 

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2022. 
 

http://www.pimentelleiloes.com.br/

		2022-02-23T16:40:42-0400
	PATRICIA PIMENTEL GROCOSKI COSTA:03502256993




