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EDITAL DE LEILÃO Nº 161.002/2022  
CATÁLOGO OFICIAL DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS  

 
 MARCUS DANTAS NEPOMUCENO, Leiloeiro Público oficial, matricula na Junta Comercial do Estado – 
JUCERN, sob o nº 059/94, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.491.664-87, estabelecido à Av. Afonso Pena, 1206, 
Tirol, Natal RN– Fone/Fax: (84) 3081 6567 / 99982-7483 e 98145 0527 - SITE: www.mnleilao.com.br, e-mail: 
marcusnepomuceno@mnleilao.com.br. Devidamente credenciado pela PETROBRAS/UN-RNCE através da 
Carta UN-RNCE/SOP/MCA 0003/2022 e pela legislação em vigor que regulamenta a profissão de leiloeiro em 
todo território nacional, bem como pelo disposto no decreto lei 2.745 de 24 de agosto de 1998, cientifica e 
faz saber a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que promoverá a venda em 
LEILÃO PÚBLICO, de veículos, trator, caminhões, reboques, semirreboque e sucata de veículos, conforme 
passa a descriminar.  
 
1.  DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO 
LOCAL:  
O leilão será realizado simultaneamente nas modalidades presencial e on-line e será realizado, no seguinte 
endereço: 
LEILÃO PRESENCIAL: no auditório da Base da PETROBRAS/UN-RNCE, localizada na Rodovia BR 304, S/N, Km 
46, Alto do Sumaré, Mossoró RN , mediante cadastro prévio, conforme item 4 deste Edital. 
LEILÃO ELETRÔNICO: através do endereço eletrônico www.mnleilao.com.br, mediante cadastro prévio, 
conforme item 4 deste Edital. 
DATA E HORÁRIO:  
Dia: 13 de JULHO de 2022   Quarta-Feira 
Horário de Início: 10:00 horas 
O encerramento do leilão se dará somente após apregoação de todos os lotes previstos em Edital. Os lotes 
serão leiloados individualmente e subsequentes, iniciando-se os lances somente após o término dos trâmites 
do lote anterior, tanto na modalidade presencial quanto eletrônica. Cabendo aos participantes o 
acompanhamento até a finalização oficial do lote, nas modalidades presencial e eletrônica.  
 
2.   DO OBJETO 
Os bens a serem licitados constituem os lotes discriminados no ANEXO I – Descrição dos Bens Móveis, 
integrante deste edital, estando disponíveis para exame e visitação, nos locais, período e horários informados 
no item 3 deste Edital. 
Os bens relacionados serão leiloados nas condições em que se encontram, e sem garantia, não cabendo ao 
leiloeiro e à PETROBRAS/UN-RNCE a responsabilidade por qualquer problema ou defeito que venha a ser 
constatado posteriormente, na constituição, composição ou funcionamento dos bens licitados, pressupondo-
se, a partir do oferecimento de lances, o conhecimento das características e situação dos bens, ou o risco 
consciente do arrematante, não aceitando a respeito deles qualquer reclamação ou desistência posterior, 
quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, procedência ou especificação. Sendo assim, a 
VISITAÇÃO DOS BENS TORNA-SE ESSENCIAL, não cabendo reclamações posteriores à realização do certame, 
cujos lotes, constantes do anexo, contêm as seguintes peculiaridades, conforme o estado que os compõem: 
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- SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO – SUCATAS (veículos irrecuperáveis, baixados definitivamente no Registro 
Nacional de Veículos Automotores - Renavam e não poderão voltar a circular, sendo passíveis, tão somente, 
para reutilização de peças que não apresentarem irregularidades ou adulterações) e outros bens móveis; 
Os veículos que serão alienados como SUCATAS irrecuperáveis, conforme descritos no Item 2 deste Edital, 
somente poderão ser adquiridos por empresa de desmonte ou de reciclagem, devidamente credenciada pelo 
órgão de trânsito competente.  
- COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO (veículos recuperáveis que poderão voltar a circular). 
 
3. DO EXAME E DA VISITAÇÃO 
Os bens  poderão ser visitados e examinados, nos dias 11 e 12 de julho de 2022 das 8:30 hs as 11:30 hs e das 
14:30 hs às 17:00 hs, no pátio da PETROBRAS/UN-RNCE, localizada na Rodovia BR 304, S/N, Km 46, Alto do 
Sumaré, Mossoró RN, agendar visitação com 24h  de antecedencia através do  (84) 3411-2218 e 3411-2164. 
As fotos divulgadas no site www.mnleilao.com.br são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro 
para demonstrar o estado e conservação do objeto a ser leiloado. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 
Os interessados em participar pelo meio presencial/eletrônico deverão se cadastrar no site do Leiloeiro 
Público Oficial www.mnleilao.com.br , pelo menos 48 horas antes do dia e horário previsto para início do 
certame, para anuência às regras de participação dispostas no site e obtenção de “login” e “senha”, os quais 
possibilitarão a realização de lances em conformidade com as disposições deste Edital.  
Poderão participar da licitação, pessoas jurídicas ou físicas, de que trata o art. 28 e  inciso I do art. 29, da Lei 
8.666 de 21 de junho de 1993, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou 
particular de mandato com poderes específicos à participação nesse certame, ou cópia devidamente 
autenticada, os quais deverão apresentar, necessariamente, seus documentos de identificação relacionados 
abaixo:  
Se Pessoa Física: 
a) Cédula de Identidade; 
b) Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF); 
c) Comprovante de Residência. 
Se Pessoa Jurídica: 
a) Cédula de Identidade do representante legal da empresa (ou do preposto da pessoa jurídica);  
b) Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do representante legal da empresa (ou do preposto da pessoa 
jurídica); 
c)  Registro comercial na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 
d)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (até a última alteração), devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
f) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
g) Não será permitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais de um 
licitante na disputa do bem. 
O cadastro dos licitantes para lances virtuais (via internet), bem como toda tecnologia da informação 
empregada para a realização do leilão virtual, é de inteira responsabilidade do Leiloeiro Público Oficial. 
Os interessados em participar do leilão presencial/online deverão se cadastrar no portal eletrônico do leilão 
www.mnleilao.com.br, observando as regras ali estabelecidas e aceitando as condições de vendas previstas 
para o certame. 
Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório no ato do seu preenchimento anexar 
cópias dos documentos solicitados para cadastro. 
Desta licitação pública (leilão) não poderão participar os servidores da PETROBRAS/UN-RNCE, prevista pela 
Lei nº 11.343/2006, o Leiloeiro Público Oficial bem como os parentes consanguíneos ou afins, consoante o 
estabelecido no art. 9º, inciso III, e §§ 3º e 4º, da Lei nº. 8.666/93.  
Do mesmo modo, não poderão participar as pessoas físicas e jurídicas que estejam impossibilitadas de licitar 

http://www.mnleilao.com.br/
http://www.mnleilao.com.br/


e/ou contratar com a PETROBRAS/UN-RNCE, nos termos da legislação vigente. 
Maiores informações acerca do cadastro no sistema constam no endereço www.mnleilao.com.br 
 

5. DOS LANCES 
Os interessados em participar do leilão, depois de atendidas as exigências do cadastro, poderão fazê-lo 
através de oferta de lances na modalidade PRESENCIAL e ELETRÔNICA. 
Os interessados efetuarão LANCES virturais (via internet) ou Presenciais, a partir do PREÇO MÍNIMO DE 
AVALIAÇÃO, nos termos constante deste Edital, considerando-se vencedor o licitante (comprador) que houver 
apresentado o MAIOR LANCE ACEITO pelo Leiloeiro Público Oficial, implicando pleno conhecimento e 
aceitação dos termos do presente edital e de seus anexos. 
Na modalidade eletrônica os lances são realizados online, por meio de acesso identificado, no site do leiloeiro 
na data e horário estabelecidos no item 1 deste Edital. 
No leilão online, a partir da publicação do Edital de leilão e após estar devidamente habilitado a participar no 
sistema, o interessado poderá enviar lance antecipadamente à sessão pública, no lote de seu interesse, 
deixando-o registrado no sistema. 
No caso de haver lances já ofertados pela internet no momento do início do leilão presencial, serão 
respeitados os lances já registrados, e seguir-se-á o leilão pelo último lance registrado.. 
Se o participante não estiver logado no momento da sessão pública, concorrerá com o lance registrado 
antecipadamente. 
Os lances virtuais (via internet) ofertados antecipadamente pelos licitantes, previamente cadastrados no site 
do Leiloeiro Público Oficial www.mnleilao.com.br, terão validade apenas para o dia e horário do leilão. 
Os interessados ficam, desde já, cientes de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao 
participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,  tais como, na conexão de internet, no 
funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse 
modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. 
Uma vez aceito o lance virtual (via internet), não se admitirá, em hipótese alguma, a sua desistência por 
qualquer das partes, ficando o participante sujeito às sanções penais previstas na Lei nº 8.666/93. 
O Leiloeiro se reserva no direito de, constatada alguma irregularidade, voltar o referido lance dando igualdade 
de condições a todos os licitantes. 
No decorrer do certame, os lances deverão ser múltiplos de R$ 500,00 (quinhentos reais), não sendo aceitos 
valores inferiores e nem fracionados. 
O licitante somente poderá oferecer lance superior ao último valor ofertado. 
Os licitantes apresentarão lances distintos para cada bem, nos termos do art. 24, inc. II, da Lei nº 9.636/99. 
 
6.  DAS CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO: 
Os veículos, tratores, semirreboques e sucatas de veículos serão leiloados em lotes e vendidos a quem melhor 
lance oferecer, reservando-se ao leiloeiro, o direito de não vender aqueles que não alcançarem os preços 
mínimos de venda, autorizados pelo comitente. 
Correrá por conta dos arrematantes a transferência dos bens adquiridos, o pagamento de quaisquer taxas de 
transferência e a habilitação dos bens arrematados às finalidades a que se destinam, NO PRAZO MÁXIMO DE 
30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL fornecida pela PETROBRÁS, ficando o 
Leiloeiro Público Oficial e a Comissão Permanente de Alienação, ISENTOS de toda e qualquer situação ou 
responsabilidades decorrentes.  
Aos arrematantes dos bens constantes do ANEXO I deste Edital, caberá o pagamento de IPVA proporcional, 
incidente sobre o veículo após a data do leilão, bem como outras taxas, caso devidas, antes da sua retirada do 
pátio onde se encontram. 
A PETROBRAS/UN-RNCE poderá, em qualquer fase que anteceda a efetivação da venda, e a seu exclusivo 
critério, cancelar a licitação ou a venda de um ou mais lotes, bem como adiar ou prorrogar a data do leilão, 
sem que caiba aos participantes o direito a indenização, ressarcimento ou reclamações de qualquer espécie. 
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7. DA ARREMATAÇÃO / PAGAMENTO 
Após o arremate, os lotes serão pagos à vista em moeda corrente nacional ou o licitante poderá optar por 
uma caução de 20% (vinte por cento) a título de “ARRAS” (sinal), à vista, do valor da arrematação à vista, 
pagando o saldo restante de 80% (oitenta por cento) em até 03 (três) dias úteis subsequentes ao certame, por 
meio de Boleto ou transferência bancária para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, 
MARCUS DANTAS NEPOMUCENO - LEILOEIRO, CNPJ: 28.584.065/0001-40, Banco do Brasil, Agência nº 3525-4, 
Conta Corrente nº 43.079-X, no valor total de arrematação, em qualquer situação, acrescido de 5% (cinco por 
cento), correspondente à comissão do Leiloeiro Público Oficial.  
Ao efetuar este sinal, estará confirmando a sua real intenção de compra e declaração para todos os fins e 
efeitos, que no dia da visitação, examinou detalhadamente o(s) bem(s) arrematado(s) e teve ampla 
oportunidade de contar com técnicos de sua confiança para averiguação dos mesmos; tendo pleno 
conhecimento que os bens não foram revisados, PORTANTO, ESTA AQUISIÇÃO SE DÁ SOBRE BENS NO ESTADO 
E CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, sem direito a reclamações posteriores à arrematação por vícios e 
defeitos ocultos ou não. 
Sendo o depósito, em boleto ou transferência eletrônica, para conta corrente informada, o arrematante 
deverá apresentar o respectivo comprovante da operação bancária, devidamente autenticado, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, sujeita, ainda, à confirmação junto à instituição financeira respectiva. 
Após a confirmação da operação bancária descrita no subitem anterior, será lavrada a respectiva nota de 
venda em leilão (recibo definitivo/fatura de leilão), discriminando o valor de venda (arrematação) e o valor de 
5% (cinco por cento) relativo à comissão do Leiloeiro Público Oficial. 
O arrematante (comprador) assume inteira responsabilidade, tanto na esfera cível quanto na penal, 
relativamente às perdas e danos ocasionados em decorrência de eventual devolução de cheques dados em 
pagamento e/ou caução, ensejando o ajuizamento do devido processo legal. 
Se o ARREMATANTE, não integralizar o pagamento dentro do prazo estabelecido nesta cláusula, perderá o 
direito de arrematação e será rescindida a venda, sem que caiba ao ARREMATANTE qualquer recurso, 
indenização e ou interpelação judicial (Art. 3º do Dec. 21.981/32), bem como não lhe será devolvido os 
valores depositados a título de sinal e comissão do leiloeiro. 
Será de responsabilidade do arrematante: o pagamento da Comissão do Leiloeiro que será de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão. 
Será de responsabilidade da PETROBRAS/UN-RNCE o pagamento de tributos e recolhimento junto à coletoria 
Estadual, conforme regulamento do ICMS para o Estado do Rio Grande do Norte, no seu artigo 102. Portanto, 
o ICMS estará compreendido no valor de arremate. 
A documentação (nota de arrematação e Nota Fiscal) serão emitidas em nome do arrematante, não se 
admitindo, em hipótese alguma, a interferência de terceiros ou troca de nomes.  
 
8. DA ENTREGA DO BEM  
A transmissão de posse e propriedade do bem arrematado será formalizada com a emissão da Nota de Venda 
correspondente emitida pelo leiloeiro, com o pagamento do respectivo boleto, com a emissão da Nota Fiscal 
da Petrobrás e com a transferência de titularidade junto ao DETRAN RN. 
Os veículos arrematados só serão entregues pela PETROBRAS/UN-RNCE mediante apresentação do 
documento de propriedade CRV, já em nome do arrematante. 
As despesas para a regularização da transferência de propriedade, taxas do DETRAN, inclusive multas, 
vistorias, licenciamento, seguro e demais despesas, ocorrerão por conta do arrematante. 
O arrematante disporá do prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da Nota Fiscal emitida 
pela PETROBRAS, para efetuar a retirada/remoção do lote arrematado de seu local de armazenamento, isento 
de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação. Findo esse prazo, as despesas dessa natureza, 
caso devidas, correrão por sua conta até o momento de retirada do bem e implicará declaração tácita de 
abandono, retornando o bem ao patrimônio do PETROBRAS/UN-RNCE, independentemente de comunicação, 
para ser leiloado em outra oportunidade. 
Os lotes arrematados deverão ser retirados na sua totalidade, não sendo reservado ao arrematante o direito à 
retirada parcial dos mesmos e abandono do  restante. 
Não será fornecido qualquer tipo de equipamentos ou mão de obra para a retirada dos bens e as despesas 



com a remoção dos bens dos locais onde se encontram, correrão por conta exclusiva dos arrematantes. 
 
 
9 DO LOCAL, HORÁRIO, PRAZO E CONDIÇÕES PARA RETIRADA DOS LOTES: 
A retirada dos lotes por parte dos arrematantes, deverá ser AGENDADA com antecedência minima de 24 
horas, através dos fones  (84) 3411-2218 e 3411-2164. Os bens somente poderão ser retirados nos dias úteis e 
no horário das 8:30 hs as 11:30 hs e das 14:30 hs às 17:00 hs. 
Nas operações de carregamento e transporte dentro das áreas da PETROBRAS/UN-RNCE, o comprador ou seu 
representante deverá observar as normas de segurança, bem como a utilização de EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual). 
A PETROBRAS/UN-RNCE exime-se de qualquer responsabilidade por danos ou acidentes que venham a 
ocorrer com pessoal, veículos ou equipamentos do arrematante ou seu representante por ocasião do 
carregamento, retirada ou transporte dos veículos dentro de sua área, causados pela inobservância de 
normas de segurança. 
Os danos ou prejuízos, eventualmente, causados à PETROBRAS/UN-RNCE pelo comprador ou seu 
representante, serão avaliados pela Comissão Permanente de Alienação e comunicados ao comprador para 
ressarcimento imediato, sob pena de sustação da retirada dos veículos e cobrança de indenização pelos meios 
legais aplicáveis. 
Excepcionalmente, e a critério da Comissão Permanente de Alienação, os prazos para retirada dos lotes 
poderão ser prorrogados. 
Os bens móveis objeto deste Edital permanecerão na posse da PETROBRAS/UN-RNCE até a sua efetiva 
entrega aos adquirentes dos mesmos. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A descrição dos bens se sujeita a esclarecimentos no curso do leilão, na fase de lances, para eliminação de 
distorções, acaso verificadas. 
É facultada ao Leiloeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
Informações adicionais, relativas ao evento, serão prestadas pela Comissão Permanente de Alienação de 
Bens, em horário comercial nos telefones (84) 99955 7379 ou, ainda, pelo Leiloeiro Público Oficial Marcus 
Dantas Nepomuceno, nos telefones: (84) 98145 0527. 
Cópias deste instrumento convocatório e seu anexo poderão ser obtidas pelos interessados no escritório do 
Leiloeiro localizado na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal RN ou através do endereço eletrônico 
www.mnleilao.com.br .  
A participação da presente Licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas deste Edital, bem 
como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor. Ao infringir as normas aqui estabelecidas, 
o ARREMATANTE estará impedido de participar de todos os Leilões futuros de todas as Unidades Operacionais 
da PETROBRAS/UN-RNCE. 
Todos que participarem desta licitação estarão sujeitos às sanções, às penas, às condições e aos prazos 
previstos na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como a Lei nº.13.303/16sem prejuízo de outras indicadas 
em leis específicas e do Decreto 2.745 de 24 de agosto de 1998, Decreto Lei 21.981 de 19/10/1932 e suas 
modificações, ao Código Penal Brasileiro, ficando eleito o foro de Mossoró-RN para eventuais litígios.  
  
 
 

LUIZ ANTÔNIO FREITAS JÁCOME 
Comissão Permanente de Alienação 

PETROBRAS 

MARCUS DANTAS NEPOMUCENO 
Leiloeiro Pubico Oficial 
Mat. JUCERN 059/94 
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PETROLEO BRASILEIRO S.A.  

PETROBRAS/UN-RNCE  
EDITAL DE LEILÃO Nº 161.002/2022  

CATÁLOGO OFICIAL DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS  
 

ANEXO 1 
 
 

LOTE PLACA DESCRIÇÃO DEBITOS 
DETRAN 

TAXAS 
TRANSF. AVALIAÇÃO VENDA 

1 JOM-3553 SEMIREBOQUE, Fabricação Própria, ano/mod. 1966, Cinza, RENAVAM 277395461, CHASSI 20007E R$           -  R$ 11.200,00  

2 MXH-
2925 SEMIREBOUE, FNV FRUEHAUF, ano/mod. 1963, Prata, RENAVAM 175118027, CHASSI C25LT88SP01163 R$           -  R$ 11.200,00  

3 MXP-1119 SPRINT AMBULANCIA, Mercedes Benz 311 CDI, ano/ mod. 2001/2002, Branca, Diesel, RENAVAM 789323150, CHASSI 
8AC6906312A556612 R$ 140,00  R$ 13.700,00  

4 MXR-4070 FORD VCI, CARGO 2422, ano/mod. 1998/1998, Vermelha, Diesel, RENAVAM 710965400, CHASSI 9BFYTNHT9WDB85312 R$ 140,00  R$ 24.000,00  

5 MXS-1247 REBOQUE TRAILER ANDORINHA, ano/mod. 2005/2005, Branca, RENAVAM 870007920, CHASSI 9AZMTB0025P001629 R$           -  R$ 5.800,00  

6 MXS-3667 CHEVY MONTANA COQUEST, ano/mod. 2005/2006, Branca, Álcool/Gasolina, RENAVAM 870241508, CHASSI 9BGXL80G06C136810, 
MOTOR G40001038 R$           -  R$ 7.900,00  

7 MXV-0451 SEMIREBOQUE RANDOM, ano/mod. 1987/1987, Cinza, RENAVAM 211489875, CHASSI 211489875 R$           -  R$ 11.200,00  

8 MXV-5953 SEMIREBOQUE RANDOM, ano/mod. 1989, Branca, RENAVAM 375518010, CHASSI 9ADE11730KS082623 R$           -  R$ 11.200,00  

9 MYL-5244 GM/CAMIONETA S10/ADVANTAGE D, ano/mod. 2007/2008, Branca, Álcool/Gasolina, RENAVAM 923978712, CHASSI 
9BG138GU08C403683, MOTOR N80005349 R$           -  R$ 9.500,00  

10 MYQ-
0293 CAMINHÃO TANQUE SCANIA - VABIS, ano/mod. 1982, Cinza, Diesel, RENAVAM 176464018, CHASSI 9BSTH4X2Z03212630 R$           -  R$ 11.250,00  

11 MYR-0618 FIAT DOBLO ELX, ano/mod. 2004/2005, Branca, Gasolina, RENAVAM 839763913, CHASSI 9BD11975451021751 R$           -  R$ 7.000,00  

12 MYU-
7378 CAMINHÃO VW 23250, ano/mod. 2004, Branca, Diesel, RENAVAM 863186084, CHASSI 9BW3N82T94R432792 R$           -  R$ 76.000,00  

13 MZI-9456 CAMINHÃO VW 2 EIXOS 8120 EURO3, ano/mod. 2007/2008, Branca, Diesel, RENAVAM 945470533, CHASSI 9BWA452RX8R805616 R$           -  R$ 26.000,00  

14 MZJ-3689 FIAT AMBULANCIA DUCATO MAX CARGO, ano/mod. 2003, Branca, Diesel, RENAVAM 813754046, CHASSI 93W232G2231010804 R$ 140,00  R$ 16.000,00  

15 MZK-2730 GM/CAMIONETA S10/2.8, ano/mod. 2000/2001, Branca, Diesel, RENAVAM 748700560, CHASSI 9BG124AC01C402255 R$ 115,00  R$ 9.500,00  

16 NNJ-2255 MASTER AMBULANCIA RENAULT MASTER AMB. RONTAM, ano/mod. 2007/2008, Branca, Diesel, RENAVAM 976858339, CHASSI R$           -  R$ 25.000,00  



93YADCUH58J940899 

17 NNL-9640 MASTER AMBULANCIA RENAULT MASTER FURG. 11M3, ano/mod. 2008, Branca, Diesel, RENAVAM 117983411, CHASSI 
93YADCUH58J8J015474 R$ 115,00  R$ 20.000,00  

18 HZE-0725 PRANCHA TANQUE R$           -  R$ 7.000,00  

19 STRADA1 SUCATA FIAT STRADA 1.4 ano/mod. 1996 R$           -  R$ 3.350,00  

20 STRADA2 SUCATA FIAT STRADA 1.4 ano/mod. 1996 R$           -  R$ 3.350,00  

21 MYD-
8245 TOYOTA HILUX SW4 D, ano/mod. 2002, Branca, Diesel, RENAVAM 780412028, CHASSI JTB11GNJ620072034, MOTOR IZK0897019 R$ 436,88  R$ 20.000,00  

22 OJT-6053 CAMINHÃO FORD CARGO 915 PETROBR, ano/mod. 2009, Branca, Diesel, RENAVAM 585702497, CHASSI 9BFVCE1NX9BB16174, 
MOTOR 36049784 R$           -  R$ 30.000,00  

23 NOG-9604 REBOQUE PRESIDENTE TRA CARGA 1, ano/mod. 2013, Vermelho, RENAVAM 529131269, CHASSI 96BAB0521DG002484 R$           -  R$ 1.750,00  

24 MSG-8014 CAMINHÃO VW/17.250 E, ano/mod. 2006, Branco, Diesel, RENAVAM 978367715, CHASSI 9BWCN82T16R626879, MOTOR 30904418 R$           -  R$ 36.000,00  

25 MZC-0641 CAMINHÃO VW/13.180 EURO3 WORKER, ano/mod. 2007, Branca, Diesel, RENAVAM 129938203, CHASSI PBWB172S88R819204, 
MOTOR G1T105000 R$           -  R$ 40.000,00  

26 MXK-1458 SEMIREBOQUE/GRAHL, ano/mod. 1960, Amarelo, RENAVAM 175321817, CHASSI 59282 R$           -  R$ 7.500,00  

27 JNU-1124 SEMIREBOQUE/CASARINI, ano/mod. 1988, Cinza, RENAVAM 215548604, CHASSI 9ANF10010JM005496 R$           -  R$ 4.200,00  

28 OEN-6813 FORD/CARGO 1722 CN, ano/mod. 2011, Branca, Diesel, RENAVAM 538822767, CHASSI 9BFYEAXV9CBS90166, MOTOR 36311404 R$           -  R$ 55.000,00  

29 HZJ-5194 CAMINHÃO M. BENZ/L 1519, ano/mod. 1982, Cinza, Diesel, RENAVAM 211123277, CHASSI 34530512608586 R$           -  R$ 7.500,00  

30 JLZ-1413 SEMIREBOQUE/GUERRA AG PC, ano/mod 2005, Cinza, RENAVAM 902065297, CHASSI 9AA09123G6C059861  R$           -  R$ 9.750,00  

31 MXV-1503 REBOQUE/TRAILER, ano/mod. 1988, Branca, RENAVAM 175974985, CHASSI KC450116788 R$           -  R$ 13.750,00  

32 HZH-3101 REBOQUE/DELVE, ano/mod. 1988, Prata, RENAVAM 211567221, CHASSI 87187 R$           -  R$ 13.750,00  

33 MXV-1493 REBOQUE-CASARINI, ano/mod. 1988, Cinza, RENAVAM 222723670, CHASSI 9ANF10010JM005467 R$           -  R$ 13.750,00  

34 MXZ-7058 REBOQUE/KRONORTE SB27 16500, ano/mod. 1999, Branca, RENAVAM 721898084, CHASSI 9A9SB27A2XJAU8012 R$           -  R$ 13.750,00  

35 TRATOR TRATOR BUGGY BP 89922, amarela R$           -  R$ 6.500,00  

36 PRANCHA SEMI REBOQUE SUCATA R$           -  R$ 10.500,00  
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