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ANEXO I 

 

LOTE 01: LOTE SUCATAS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, ELETROELETRÔNICOS, 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E INFORMÁTICA.  Bens em desuso obsoleto em estado 
sucateamento destinados a aproveitamento e reciclagem de componentes.  O lote vai a leilão no 
estado e condições em que se encontra. 

LANCE INICIAL: R$ 200,00  

 

LOTE 02: LOTE CONTENDO DE PNEUS DIVERSOS, contendo pneus de automóveis, 
máquinas, caminhões, ônibus entre outros.  Pode conter pequenas avarias em decorrência do 
uso, Bens em desuso obsoletos em estado sucateamento destinados a aproveitamento e 
reciclagem. O Lote vai a leilão no estado e condições em que se encontra.  O Lote vai a leilão no 
estado e condições em que se encontra.     

LANCE INICIAL: R$ 200,00 

 

LOTE 03: LOTE DE ESTRUTURAS EM FERRO, GRADE ARAMADA, COLUNAS, JANELAS 
DE FERRO, ESCORREGADOR ENTRE OUTROS. Bens em desuso obsoletos para o município, 
estado geral razoável contendo avarias e pontos de ferrugem. O lote vai a leilão no estado e 
condições em que se encontram.  

LANCE INICIAL: R$ 300,00 

 

LOTE 04: 01 GRADE ARADORA SEM MARCA E ANO APARENTE. Bem em desuso, estado 
geral razoável podendo conter avarias, pontos de ferrugem e haver falta de peças.  O lote vai a 
leilão no estado e condições em que se encontra.                             

LANCE INICIAL: R$ 400,00 

 

LOTE 05: 01 GRADE ARADORA BALDAM SEM ANO DE FABRICAÇÃO APARENTE, Bem em 
desuso, estado geral razoável podendo conter avarias, pontos de ferrugem e haver falta de 
peças.  O lote vai a leilão no estado e condições em que se encontra. 

LANCE INICIAL: R$ 400,00 

 

LOTE 06: GRADE ARADORA 28 DISCOS SEM MARCA E ANO APARENTE, Bem em desuso, 
estado geral razoável podendo conter avarias, pontos de ferrugem e haver falta de peças.  O lote 
vai a leilão no estado e condições em que se encontra.  

LANCE INICIAL: R$ 400,00 
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LOTE 07: 01 GRADE NIVELADORA MASSEY FERGUSSON 28 DISCOS SEM ANO 
APARENTE. Bem em desuso, estado geral razoável podendo conter avarias, pontos de ferrugem 
e haver falta de peças.  O lote vai a leilão no estado e condições em que se encontra. 

LANCE INICIAL: R$ 400,00  

 

LOTE 08: GRADE NIVELADROA MASSEY FERGUSSON 28 DISCOS SEM ANO APARENTE. 
em desuso, estado geral razoável podendo conter avarias, pontos de ferrugem e haver falta de 
peças.  O lote vai a leilão no estado e condições em que se encontra. 

LANCE INICIAL: R$ 400,00 

 

LOTE 09: MOTOR ELÉTRICO SEM MARCA E ANO APARENTE, sem potência aparente, bem 
em desuso, estado geral razoável podendo conter avarias e haver falta de peças.  O lote vai a 
leilão no estado e condições em que se encontra.  

LANCE INICIAL: R$ 300,00 

 

LOTE 10: 01 MOTOR MERCEDES BENZ DIESEL PARA ONIBUS SEM ANO APARENTE, bem 
em desuso, sem informações quanto a parte mecânica, estado geral razoável podendo conter 
avarias e haver falta de peças.  O lote vai a leilão no estado e condições em que se encontra.  

LANCE INICIAL: R$ 1.600,00 

 

LOTE 11: 01 MOTOR SKANIA DIESEL DE MOTONIVELADORA SEM ANO APARENTE,  em 
desuso, sem informações quanto a parte mecânica, estado geral razoável podendo conter avarias 
e haver falta de peças.  O lote vai a leilão no estado e condições em que se encontra  

LANCE INICIAL: R$ 1.600,00 

 

LOTE 12: 01 ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO SEM MARCA E ANO APARENTE, bem 
em desuso, estado geral razoável podendo conter avarias e haver falta de peças.  O lote vai a 
leilão no estado e condições em que se encontra.                 

LANCE INICIAL: R$ 500,00 

 

LOTE 13: 01 TANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA COM REBOQUE, podendo haver falta 
de peças. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra.   

LANCE INICIAL: R$ 800,00 
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LOTE 14: 01 VEÍCULO FIAT UNO, ano XXX, Placas MAN4083, RENAVAM XXXX, gasolina, 
estado geral ruim, motor e caixa no lugar, sem pneus, batido na parte traseira, partes externas 
com pintura queimada por exposição ao sol e danificadas com avarias, podendo haver falta de 
algumas peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que 
se encontra.                                               

LANCE INICIAL: R$ 4.100,00 

 

LOTE 15: 01 VEÍCULO FIAT MILLE WAY ECONOMY, ano 2008 e modelo 2009, Placas 
MGN4619, RENAVAM 119109417, FLEX, possui danos de pequena monta, estado geral ruim, 
motor e caixa no lugar, sem pneus, batido na parte dianteira, partes externas com pintura 
queimada por exposição ao sol e danificadas com avarias, podendo haver falta de algumas 
peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se 
encontra.                                               

LANCE INICIAL: R$ 3.900,00 

 

LOTE 16: 01 ÔNIBUS RODOVIÁRIO LP 1113 TOCO, Placa LZE 2942, RENAVAM 550567046, 
ano 1983, cor branca, estado geral regular, motor e caixa no lugar, pneus ruins, partes externas 
com pintura queimada e danificadas com corrosão por ferrugem, podendo haver falta de algumas 
peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se 
encontra.                                           

    LANCE INICIAL: R$ 5.500,00 

 

LOTE 17: 01 MOTONIVELADORA HUBER WARCO, ano 1969. Equipamento parcialmente 
desmontado, estado geral ruim, sem pneus e rodas, havendo falta de várias peças, inclusive itens 
de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra.   

                                                                              LANCE INICIAL: R$ 800,00 

 

LOTE 18: 01 MOTONIVELADORA HUBER WARCO, modelo 140DM, ano 1969. Equipamento 
parcialmente desmontado, estado geral ruim, sem pneus e rodas, ha falta de várias peças, 
inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra.                                                              

LANCE INICIAL: R$ 3.500,00  

 

LOTE 19: 01 TRATOR MASSEY FERGUSON 272. Equipamento parcialmente desmontado, 
estado geral ruim, sem pneus e rodas, havendo falta de várias peças, inclusive itens de 
segurança. O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra.                 

LANCE INICIAL: R$ 4.500,00 

 

LOTE 20: 01 TRATOR MASSEY FERGUSON 275. Estado geral bom, funcionando, pneus em 
estado regular, podendo haver falta de algumas peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a 
leilão no estado e condições em que se encontra.                
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LANCE INICIAL: R$ 8.500,00 

 

LOTE 21: 01 TRATOR MASSEY FERGUSON 275. Estado geral bom, funcionando, pneus em 
estado regular, podendo haver falta de algumas peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a 
leilão no estado e condições em que se encontra.                  

LANCE INICIAL: R$ 8.500,00 

 

LOTE 22: 01 CAMINHONETE GM S10 ADVANTAGE S, Placas MHR3766, RENAVAM 
215918843, ano 2010 e modelo 2011, cor preta, estado geral regular, funcionando, pneus ruins, 
partes externas com pintura queimada e danificadas com corrosão por ferrugem, podendo haver 
falta de algumas peças, inclusive itens de segurança. O bem vai a leilão no estado e condições 
em que se encontra.                                                

LANCE INICIAL: R$ 12.900,00 

 

 

Campo Belo do Sul – SC, 15 de outubro 2019.     
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