
 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA 
CATARINA – AMEOSC 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 001/2019 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL N. 001/2019 
 
 
O Presidente da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Leilão Público Presencial, a saber: 
 
OBJETO: Parte do Lote Urbano nº 71, com área de 500,00 m2, com um prédio em alvenaria 
de 02 pavimentos com área de 275,60 m², ampliação nos fundos com área de 85,50 m2 e 
ampliação lateral com área de 92,66 m2, num total de área construída de 453,73 m2, conforme 
informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste, SC, localizado na 
Rua Padre Aurélio, nº 1628, centro, município de São Miguel do Oeste, com as características 
e confrontações constantes da matrícula nº 31.382 do Ofício de Registro de Imóveis de São 
Miguel do Oeste, SC, de propriedade da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de 
Santa Catarina – AMEOSC, avaliado em R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 
 
TIPO: maior lance oferecido no ato de forma verbal e presencial. Somente serão considerados 
os lances de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída ao objeto da alienação. 
 
PARTICIPAÇÃO: a habilitação e credenciamento dos interessados deverá ser realizada até às 
09:00 horas do dia 22 de março de 2019 junto a Associação dos Municípios do Extremo Oeste 
de Santa Catarina – AMEOSC sito à Rua Padre Aurélio Canzi, 1628, no Município de São 
Miguel do Oeste, SC. 
 
PAGAMENTO: a título de sinal 20% (vinte por cento) do valor do lance vencedor a ser pago 
no prazo de até 01 (um) dia útil após à realização do leilão e o restante no prazo de até 15 
(quinze) dias da data de realização do leilão. 
 
DATA E LOCAL: O Leilão será realizado em ato público no auditório da Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC sito à Rua Padre Aurélio Canzi, 
1628, no Município de São Miguel do Oeste, SC no dia 22 de março de 2019 às 09:30 horas. 
 
A presente licitação será regida pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital, o qual se e encontra à 
disposição dos interessados no endereço eletrônico www.ameosc.org.br. 
 
São Miguel do Oeste/SC, 11 de fevereiro de 2019. 
 
 
WILSON TRVISAN 
Presidente da AMEOSC 
Prefeito de São Miguel do Oeste. 
 

http://www.ameosc.org.br/

