ATA DE LEILÃO Nº 02/2016
Edital nº 010/2016
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala de reuniões da
Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), na cidade de Xanxerê, Santa Catarina, reuniram-se
os membros da Comissão designada pela Resolução Nº 005, de vinte e três de maio de 2016, para
proceder o Leilão Público de Bens Móveis, objeto do Edital de Leilão nº 010/2016, de 23 de junho de
2016, destinado a arrematação dos bens, todos descritos, caracterizados e identificados no Processo
Nº 002/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM), Edição Nº 2003, do dia 25/05/2016,
páginas 1184, 1185 e 1186, bem como, publicação no Jornal de circulação local O Diário, do dia 25 e
26 de maio de 2016. A Comissão abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando os Lotes. Credenciou-se para a sessão apenas o Senhor Esequiel Zatta Sperotto,
portador do RG º 5563134 e inscrito no CPF sob o nº 082.205.589-97.
Abriu-se em seguida a fase dos lances para classificação do proponente, restando vendido: LOTE
01: 01(um automóvel) marca/modelo/placa Fiat Uno Mile/Fire Flex, MFA 6274, ano
fabricação/modelo 2008/2008, Álcool/Gasolina, Chassi, 9BD158227861336449, cor vermelha,
placas, ano/modelo 2008, em condições de uso. Valor mínimo de R$ 11.000,00 (onze mil reais),
vendido pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Os demais lotes não tiveram interessados. O
pagamento deverá ser realizado à vista, por meio de cheque do titular arrematante ou ainda por
depósito bancário na conta corrente da Associação, Banco do Brasil, Agência: 5239-6, Conta: 40991x. A Comissão determinou a baixa no Patrimônio da AMAI dos bens arrematados, sendo: LOTE 01 Automóvel, registrado sob o Nº 0199. Por fim, registrou que a presente ATA será publicada no Diário
Oficial dos Municípios e disponibilizada no sítio www.amaisc.org.br. Nada mais havendo a declarar, o
a Comissão deu por encerrada a sessão às 14h30min, do dia 07 de junho de 2016, mesmo local,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão e Arrematadores do Leilão.
Xanxerê, 07 de junho de 2016.
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