
 
 

 

DECLARAÇÃO 

A SOLEON empresa de tecnologia especializada em soluções para o mercado de leilões, na pessoa 
de seu representante legal, declara para os devidos fins que, os leilões com os IDs (48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54 e 55) realizados para o Detran/BA no dia 17/08/2021, pela Leiloeira Oficial Sra Ivana 
Montenegro Castelo Branco Rocha em seu website www.patiorochaleiloes.com.br, com a utilização 
de nossa plataforma de leilões, foram realizados no formato descrito abaixo: 

 
Online - Gestão e operação de leilão onde participam somente clientes online (licitantes / 
arrematantes), ofertando seus lances diretamente no sistema através da internet, com a 
possibilidade de integração de transmissão ao vivo do leiloeiro. Nesse formato, não 
existe intervenção humana para a abertura e encerramento de cada lote, sendo tudo 
feito dentro da plataforma de forma automática com a utilização de relógio no formato 
de cronômetro regressivo. O lote é encerrado, quando seu cronômetro chega a ZERO e 

para proporcionar igualdade de condições e uma disputa justa a todos os participantes, a 
plataforma utiliza parâmetros configurados no cadastramento do leilão sendo eles: 

 
a. Intervalo de tempo entre abertura e encerramento dos lotes (ex: de 3 em 3 

minutos); 

b. Faixa de acréscimo de tempo, caso sejam ofertados lances próximos ao 
fechamento do lote (ex: será acrescentado mais tempo caso sejam ofertados lances 
abaixo dos 30 segundos). Caso não sejam ofertados novos lances o lote será fechado 
e aberto o seguinte; 

c. Tempo a acrescentar, em caso de lances que forem ofertados dentro da faixa de 

acréscimo de tempo 
 
Exemplo:  

 
Um leilão será realizado no dia 17/08/2021 sendo seu horário de fechamento configurado para às 09h e 
tempo de acréscimo programado de 15 segundos. O Lote 01 tem seu fechamento inicialmente 
programado para às 09:00:00, e supondo que este recebeu um novo lance segundos antes do 
fechamento, será acrescido mais 15 segundos ficando assim com horário para fechamento às 
09:00:15. Sem mais lances o mesmo é fechado e se inicia o lote 02 às 09:00:16, não sendo ofertado 
novo lance no mesmo e possuindo dessa forma fechamento programado para às 09:00:31. 

 
 

Para clareza, firmo o presente. 
 

 
São Bernardo do Campo, 27 de Setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gabriel Vannini 

CEO e Founder 
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