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veículo Fiat Palio 
16v

Um veículo Fiat Palio 16v, numeração de CHASSI 
9BD178838W0700504, combustível Gasolina, 
ano/modelo 1998/1998, placa BVZ-1249, CRLV 2020 
emitido, sem restrições administrativas e sem 
multas, motor em péssimo estado de conservação, 
câmbio danificado, freio com defeito, suspensão 
dianteira e traseira danificadas, sistema elétrico com 
problemas, pneus em péssimo estado de 
conservação.

3.000,00

veículo Fiat Palio

Um veículo Fiat Palio, numeração de CHASSI 
9BD178833W0766038, combustível Álcool, 
ano/modelo 1998/1999, placa BVZ- 6463, CRLV 2020 
emitido, sem restrições administrativas e sem 
multas, motor em péssimo estado de conservação, 
câmbio danificado, freio com defeito, funilaria e 
suspenção danificadas.

4.000,00

veículo Fiat Palio 
WK Attractiv 1.4,

Um veículo Fiat Palio WK Attractiv 1.4, numeração de 
CHASSI 9BD373121E5045893, combustível 
Etanol/Gasolina, ano/modelo 2013/2014, placa EHE-
7300, CRLV 2020 emitido, sem restrições 
administrativas e sem multas, funilaria danificada, 
motor, tapeçaria e suspensão danificados, retrovisor 
quebrado, sem bateria, parte elétrica avariada.

10.000,00

veículo Fiat Uno 
Mille Economy 

Um veículo Fiat Uno Mille Economy, numeração de 
CHASSI 9BD15822AC6666106, combustível 
Etanol/Gasolina, ano/modelo 2011/2012, placa EHE-
7179, CRLV 2019 emitido, sem restrições 
administrativas e sem multas, funilaria danificada, 
motor apresenta defeito no cabeçote, câmbio 
apresentando defeitos, defeitos no sistema elétrico 

8.000,00 
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em geral, sistema de freios com defeitos e são 
necessários reparos nas fechaduras e maçanetas das 
portas. 

veículo Ford 
Courier 1.6 

Um veículo Ford Courier 1.6, numeração de CHASSI 
9BFNSZPPA1B913767REM, combustível Gasolina, 
ano/modelo 2000/2001, placa CPV-1798, CRLV 2020 
emitido, sem restrições administrativas e sem 
multas, motor meia vida precisando necessariamente 
de reparos, lataria danificada e podre, estofamento 
danificado, pneus em estado de deterioração, sem 
estepe, sem bateria e suspensão com problemas. 

6.800,00 

veículo Ford 
Courier 1.6 

Um veículo Ford Courier 1.6, numeração de CHASSI 
9BFNSZPPA28001764REM, ano/modelo 2001, placa 
CPV-1809, CRLV 2020 emitido, sem restrições 
administrativas e sem multas, péssimo estado da 
lataria em geral, defeitos nos sistema de freios e 
suspensão, os quatro pneus em péssimo estado e 
precisa devidamente ser trocados, sistema elétrico 
com defeito, motor e câmbio em péssimo estado. 

3.000,00 

veículo GM Classic 
life 

Um veículo I/GM Classic life, numeração de CHASSI 
8AGSA19908R145345, combustível Etanol/Gasolina, 
ano/modelo 2007/2008, placa DBA-9445, CRLV 2020 
emitido, sem restrições administrativas e sem 
multas, cabeçote do motor com defeito, câmbio 
apresentando defeitos, freios  e suspensão precisam 
de reparos, para-brisas trincados e sistema elétrico 
com defeito. 

5.000,00 

veículo VW gol 
special 

Um veículo VW gol special, numeração de CHASSI 
9BWCA05Y94T016670, combustível Etanol, 
ano/modelo 2003/2004, placa DBA- 2098, CRLV 2020 

emitido, sem restrições administrativas e sem 

multas, motor meia vida, câmbio em bom estado, 
lataria danificada, estofado danificado, pneus ruins, 
sem estepe e sem bateria, suspensão danificada, o 
veículo está rodando. 

4.000,00 

veículo VW 
Santana M.I 2.0 

Um veículo VW Santana M.I 2.0, numeração de 
CHASSI 9BWAE03X22P001150, combustível gasolina, 
ano/modelo 2002/2002, placa CDV-1346, CRLV 2020 

6.000,00 
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emitido, sem restrições administrativas e sem 

multas, Motor avariado, câmbio com defeito, 
estofamento necessitando de reparos, pára-brisas 
trincados, freio e suspensão com defeitos, sistema 
elétrico defeituoso e necessitando fazer a troca dos 
quatro pneus. 

veículo VW 
Santana M.I 2.0 

Um veículo VW Santana M.I 2.0, numeração de 
CHASSI 9BWAE03X72P000074, combustível gasolina, 
ano/modelo 2001/2002, placa CDV-1347, CRLV 2020 

emitido, sem restrições administrativas e sem 

multas, lataria danificada, portas danificadas, 
estofado precisa de reparos, motor necessita de 
reparos, câmbio defeituoso, pneus em péssimo 
estado, sem estepe e sem bateria, bomba d’água 
desmontada. 

4.000,00 

veículo micro 
volare 

Um veículo micro volare, numeração de CHASSI 
93PB05B2M2C006930, ano/modelo 2002/2002, 
placa DBA-2072, CRLV 2020 emitido, sem restrições 

administrativas e sem multas, motor e câmbio 
avariado, suspensão danificada, lataria danificada e 
podre, assoalho podre, pneus em péssimas 
condições, estofado e parte elétrica em péssimo 
estado de conservação, vidros quebrados. 

12.000,00 

veículo TRATOR 
AGRÍCOLA MASSEY 

FERGUNSON 

Um veículo TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON, 
Nº SÉRIE 2151063896, combustível Diesel, 
ano/modelo 1995/1995 – modelo MF265, lataria 
toda danificada (podre), motor meia vida, estofado 
avariado, câmbio danificado, pneus em péssimo 
estado de conservação, parte elétrica danificada e 
sem bateria. 

12.000,00 

veículo TRATOR 
AGRÍCOLA NEW 
HOLLAND 

Um veículo TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, 
numeração CHASSI Nº TTF 4996211 combustível 
Diesel, ano/modelo 2005/ 2005 – modelo 3030, 
lataria toda danificada (podre), motor meia vida, 
estofado avariado, câmbio em bom estado, pneus em 
péssimo estado de conservação, parte elétrica 
danificada e sem bateria. 

12.000,00 
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MOTONIVELADORA 
VOLVO 

UMA MOTONIVELADORA VOLVO,  numeração 
CHASSI*500003*, Nº SÉRIE 6864302, ano/modelo 
2002/CHAMPION G 700, câmbio avariado, pane 
elétrica, suspensão, funilaria e estofado em péssimo 
estado de conservação, motor bom, transmissão está 
boa, sem bateria, pneus ruins, retrovisores 
danificados, freios e rodas danificadas. 

10.000,00 

MOTONIVELADORA 
FIAT ALLIS 
MODELO FG 70 

Uma MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70, 
Nº SÉRIE 70D0698, ano/modelo 1987/1987, câmbio 
avariado, funilaria e estofado em péssimo estado de 
conservação, motor meia vida, pneus meia vida, 
transmissão está danificada, parte de freios e rodas 
em péssimo estado de conservação, eixo do tander 
lado esquerdo danificado e sem bateria. 

9.500,00 

moto HONDA CG 

Uma moto HONDA CG, numeração de CHASSI 
9C2JC30706R847495 ano/modelo 2006/125 Fan, 
placa DAT-4157, motor e câmbio avariado, funilaria, 
tapeçaria e parte elétrica em péssimo estado de 
conservação, pneus ruins e sem retrovisores. 

1.500,00 

veículo KIA 

Um veículo KIA, numeração de CHASSI 
KNFTPB152S6333701 combustível diesel, 
ano/modelo 1995/1995, placa BRZ-3361, CRLV 2021 

emitido, sem restrições administrativas e sem 

multas, Motor avariado, estofamento necessitando 
de reparos, freio e suspenção com defeitos, pneus 
com desgastes, fechaduras das portas com defeito. 

2.500,00 

veículo GM S10 

Um veículo GM S10, numeração de CHASSI 
9BG124ASWVC913637, combustível gasolina, 
ano/modelo 1997/1998, placa CCZ-4270, CRLV 2020 

emitido, sem restrições administrativas e sem 

multas, Motor avariado, estofamento necessitando 
de reparos, freio e suspenção com defeitos, pneus 
com desgastes. 

4.000,00 

veículo 
FORD/COURIER 

Um veículo FORD/COURIER, numeração de CHASSI 
9BFZC52P5AB896037, combustível FLEX, ano/modelo 
2010/2010, placa DBA- 9470, CRLV 2020 emitido, 

sem restrições administrativas e sem multas, Motor 
avariado, estofamento e sistema elétrico 

6.800,00 
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necessitando de reparos, freio, suspenção, funilaria e 
pinturas com defeito. 

veículo 
GM/SILVERADO 

Um veículo GM/SILVERADO, numeração de CHASSI 

8AG244REWWA155120 combustível DIESEL, 

ano/modelo 1998/1998, placa KDQ-7007, CRLV 2020 

emitido, sem restrições administrativas e sem 

multas, motor avariado, estofamento, pneus, 

fechaduras das portas, freio, suspenção, funilaria e 

pinturas danificados 

10.000,00 

veículo 
FORD/FIESTA 

Um veículo FORD/FIESTA, numeração de CHASSI 

9BFBRZFHA5B446630, combustível gasolina, 

ano/modelo 2004/2005, placa DBA -9422, CRLV 2021 

emitido, sem restrições administrativas e sem 

multas, motor avariado, pneus, fechaduras das 

portas, suspenção, funilaria e pinturas danificados 

3.000,00 

2.337 lâmpadas 

2.337 lâmpadas, entre elas Photo Optic Osram HMI 

1200w/gs 54066-0, Photo Optic Osram HMI 600w 

54073-1, Halogen Display Optic Osram 115 – 120v / 

300w GX6,35 64512, Halogen Photo Optic Osram 

230v / 300w F2A 64515, Halogen Photo Optic Osram 

12v / 75w G5,3 61617 S, Xenophot Osram 150w / 24v 

G6,35 64640 HLX, Halogen Display Optic Osram 24v / 

250w G6,35 64655, Halogen Display Optic Osram 

230v / 650w GX9,5 64717, Broadway Metal 

Halioclamp MSR 575/2 GX9,5, em regular estado de 

conservação 

500,00 

Sucatas carteiras 
escolares 

Sucatas carteiras escolares, cadeiras, mesas, 

ventiladores, máquinas de costura, aparelhos de fax, 

computadores, monitores, impressoras, telefones, 

estabilizadores, nobreak, eletrodomésticos, cadeiras 

odontológicas etc, em péssimo estado de 

conservação 

1.000,00 
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