
LOTE SITUAÇÃO
ESTADO DO 

LOTE
 VALOR MÍN.DE VENDA DESCRIÇÃO DO LOTE

5 NÃO VENDIDO AM 19.635,92R$                                      01 - Caminhão com tanque (Sucata), VW, ano e modelo: 1990/1990, placa BGZ3571/AM

11 NÃO VENDIDO AM 5.733,76R$                                         01 - Caminhão com tanque (Sucata), VW, ano e modelo: 1990/1990, placa BGZ3573/AM

17 NÃO VENDIDO AM 21.579,56R$                                      01 - Caminhão com tanque, AGRALE, ano e modelo: 1988/1989, placa CST3597/RR

28 NÃO VENDIDO AM 6.072,43R$                                         01 - CARRETA TSR 4003.

30 NÃO VENDIDO AM 10.475,62R$                                      
01 - TANQUE de 15m³ com indicação para armazenamento de JET-A1. Componentes: Tanque e Bacia em aço 

carbono (não possui escada,  plataforma para acesso a boca de visita, corta chama e capuz de ventilação).

31 NÃO VENDIDO AM 10.475,62R$                                      
01 - TANQUE de 24m³ com indicação para armazenamento de JET-A1. Componentes: Tanque e Bacia em aço 

carbono (não possui escada,  plataforma para acesso a boca de visita, corta chama e capuz de ventilação).

32 NÃO VENDIDO AM 7.638,47R$                                         

01 - TANQUE de 15m³ com indicação para armazenamento de Jet. Componentes: Tanque, bacia em alumínio, 

escada (desmontada), plataforma e guarda corpo para acesso a boca de visita (desmontada), com corta chamas 

e capuz de ventilação, com indicação de pintura externa e interna..

33 NÃO VENDIDO AM 9.820,89R$                                         

01 - TANQUE de 20m³ com indicação para armazenamento de Jet. Componentes: Tanque, bacia em alumínio, 

escada, plataforma sem guarda corpo para acesso a boca de visita, com corta chamas e capuz de ventilação, 

com indicação de pintura externa e interna.

36 NÃO VENDIDO AM 9.820,89R$                                         

01 - TANQUE de 20m³ com indicação para armazenamento de Jet. Componentes: Tanque, bacia metálica, 

plataforma e guarda corpo para acesso a boca de visita, com corta chamas e capuz de ventilação, com indicação 

de pintura externa e interna.

37 NÃO VENDIDO AM 7.638,47R$                                         
01 - TANQUE de 15m³ com indicação para armazenamento de Diesel. Componentes: Tanque e Bacia em aço 

carbono, plaforma para acesso a boca de visita e escada.

38 NÃO VENDIDO AM 7.638,47R$                                         

01 - TANQUE de 14m³ com Skid e com indicação para armazenamento de Óleo Diesel.  O tanque está sem corta 

chamas e capuz de ventilação, mas possui escada e plataforma para acesso a boca de visita. Plataforma com 

avarias e sem o guarda corpo, com indicação de pintura interna e externa. O Skid para abastecimento possui 

motor Yanmar 6,5 cv, diesel com bomba da KSD com vazão de 40m³/h e altura manométrica de 13 mca.

39 NÃO VENDIDO AM 9.820,89R$                                         
01 - TANQUE de 20m³ com indicação para armazenamento de JET-A1. Componentes: Tanque e Bacia em aço 

carbono (não possui escada,  plataforma para acesso a boca de visita, corta chama e capuz de ventilação).

71 NÃO VENDIDO AM 1.182,45R$                                         01 - Captador de óleo.

72 NÃO VENDIDO RS 4.802,22R$                                         01 - Caminhão sem tanque (Sucata), Fiat, ano e modelo: 1983/1983, placa AIO9874/RS

73 NÃO VENDIDO RS 7.661,35R$                                         01 - Caminhão sem tanque (Sucata), VW, ano e modelo: 1989/1989, placa KDU8227/RS

TOTAL   R$ 139.996,99
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