
 
 

 

ATA Nº 1/2019 

 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala 

de reuniões da sede da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina - AMOSC, 

situada na Avenida Getúlio Vargas, 571-S, Bairro Centro, nesta cidade de Chapecó, 

reuniram-se os integrantes da Comissão de Avaliação de Bens Inservíveis, nomeados pela 

Resolução nº 09, de 18 de novembro de 2019, para análise e encaminhamentos do 

resultado do Leilão Público nº 01/2019, realizado sob as modalidades presencial e online, 

nos termos do Edital nº 001/2019, que tinha por objeto a alienação dos seguintes bens: 

LOTE 01: I RENAULT CLIO CAM 10H 3P, ano 2009 e modelo 2010, Placas MHX 6453, 

renavam 197909272, cor branca, Álcool / Gasolina. AVALIAÇÃO / SUGESTÃO PARA 

LANCE INICIAL R$ 8.000,00 e LOTE 02: I RENAULT CLIO CAM 1016 VH, ano 2010 e 

modelo 2011, Placas MHW 4592, renavam 305199226, cor branca, Álcool / Gasolina. 

AVALIAÇÃO / SUGESTÃO PARA LANCE INICIAL R$ 9.000,00. O Coordenador da 

Comissão de Avaliação de Bens Inservíveis, Luciano Deon, agradeceu a presença dos 

demais membros e declarou aberta a reunião de trabalho. Ato contínuo, informou que o 

edital do leilão destinada à venda dos bens antes citados foi publicado no DOM no dia 27 

de novembro de 2019 e que, desde então, até o dia 10/12/2019, às 15 horas (data da 

abertura), não obstante disponível no site do leiloeiro oficial (www.leiloador.com.br) e 

também na forma presencial na sede do leiloeiro oficial, nenhuma oferta de lances foi 

registrada no sistema e/ou apresentada presencialmente na sede do escritório do leiloeiro. 

Em razão disso, o Coordenador declarou o LEILÃO DESERTO e determinou a publicação 

da presente ata no portal da AMOSC. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a 

reunião e solicitou fosse lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada 

pelos demais membros presentes. Chapecó, 11 de dezembro de 2019. 
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