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Leilão Itaú - Industrial - Qua, 18/Nov/2020 - 14h00

Informações sujeitas a alterações até o início do leilão.

Lote Descrição Lance
Inicial

001

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 1
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Osasco/SP

R$13.540,00

002

Grupo Gerador 60 HZ 58 A 40 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40; Ano de Fabricação: 2001
Código: 2
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$10.923,00

003

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 17
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Bernardo do Campo/SP

R$13.540,00

004

Grupo Gerador; Potência (KVA): 86; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 23
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00
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005

Grupo Gerador 60 HZ 150,9 A 57,5 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: P50E1; Ano de Fabricação: 2001
Código: 18
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Caetano do Sul/SP

R$12.288,00

006

Grupo Gerador; Potência (KVA): 125; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 19
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Jundiaí/SP

R$13.621,00

007

Grupo Gerador 60 HZ 150,9 A 57,5 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: P50E1; Ano de Fabricação: 2001
Código: 20
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Santo André/SP

R$14.281,00

008

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 24
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Barueri/SP

R$11.651,00
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009

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 25
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Mogi Guaçu/SP

R$13.621,00

010

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 26
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Jundiaí/SP

R$13.621,00

011

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 27
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

012

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 28
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Valinhos/SP

R$13.621,00
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013

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: CUMMINS
Código: 30
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Atibaia/SP

R$13.621,00

014

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 41
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Indaiatuba/SP

R$13.621,00

015

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 43
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Araraquara/SP

R$13.621,00

016

Grupo Gerador 60 HZ 278 A 100 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 80DGDH; Ano de Fabricação: 2001
Código: 46
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Guarulhos/SP

R$18.195,00
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017

Grupo Gerador 60 HZ 314,9 A 120 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: P100E; Ano de Fabricação: 2001
Código: 48
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$20.099,00

018

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 49
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Carlos/SP

R$13.621,00

019

Grupo Gerador; Potência (KVA): 120; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 50
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio Claro/SP

R$13.621,00

020

Grupo Gerador; Potência (KVA): 125; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 54
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Piracicaba/SP

R$13.621,00
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021

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: CUMMINS
Código: 55
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Sumaré/SP

R$13.621,00

022

Grupo Gerador 60 HZ 150,9 A 57,5 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: P50E1; Ano de Fabricação: 2001
Código: 56
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$14.281,00

023

Grupo Gerador 60 HZ 314,9 A 120 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: P100E; Ano de Fabricação: 2001
Código: 57
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$20.099,00

024

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 59
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Niterói/RJ

R$6.982,00
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025

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 61
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$15.867,00

026

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 62
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

027

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 66
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.653,00

028

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 67
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$11.651,00
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029

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 68
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

030

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 69
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$11.651,00

031

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 74
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

032

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 75
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Bauru/SP

R$13.621,00
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033

Grupo Gerador; Potência (KVA): 86; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 76
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Sorocaba/SP

R$13.621,00

034

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 77
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$15.867,00

035

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 78
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

036

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 81
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00
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037

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 90
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Duque de Caxias/RJ

R$6.982,00

038

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 94
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Gonçalo/RJ

R$6.982,00

039

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 132
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Blumenau/SC

R$13.621,00

040

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 136
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Vinhedo/SP

R$13.621,00
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041

Grupo Gerador 60 HZ 314,9 A 120 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: P100E; Ano de Fabricação: 2001
Código: 137
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$17.294,00

042

Grupo Gerador 60 HZ 150,9 A 57,5 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: P50E1; Ano de Fabricação: 2001
Código: 138
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$14.281,00

043

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 140
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

044

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 142
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Mogi das Cruzes/SP

R$11.651,00
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045

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 144
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Araçatuba/SP

R$13.621,00

046

Grupo Gerador; Potência (KVA): 60; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 145
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Marília/SP

R$13.621,00

047

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 148
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Uberlândia/MG

R$13.621,00

048

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 150
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00
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049

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 152
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

050

Grupo Gerador; Potência (KVA): 100; Fabricante: CUMMINS
Código: 154
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Joinville/SC

R$13.621,00

051

Grupo Gerador; Potência (KVA): 100; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 155
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Franca/SP

R$13.621,00

052

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 158
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Taubaté/SP

R$13.621,00
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054

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 174
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

055

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 183
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$15.867,00

056

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 185
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$15.867,00

057

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 186
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$11.651,00
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058

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 190
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

059

Grupo Gerador 60 HZ 314,9 A 120 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: P100E; Ano de Fabricação: 2001
Código: 191
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$20.099,00

061

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 201
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Nova Iguaçu/RJ

R$6.982,00

062

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 203
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Presidente Prudente/SP

R$13.621,00
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063

Grupo Gerador; Potência (KVA): 60; Fabricante: Transmet
Código: 207
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Caxias do Sul/RS

R$13.621,00

064

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 211
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.653,00

065

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 219
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Governador Valadares/MG

R$13.621,00

066

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 222
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Nova Friburgo/RJ

R$6.982,00
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067

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 229
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São João de Meriti/RJ

R$6.982,00

068

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 238
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Montes Claros/MG

R$13.621,00

070

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 240
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Jacareí/SP

R$13.621,00

072

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 249
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$11.651,00
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073

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 250
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São José dos Campos/SP

R$13.621,00

074

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 251
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

075

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 253
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Cotia/SP

R$11.651,00

076

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 257
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Diadema/SP

R$15.867,00



Lote Descrição Lance
Inicial

077

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 262
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

078

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 264
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$11.651,00

079

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 271
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

080

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 277
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Americana/SP

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
Inicial

081

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 279
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Limeira/SP

R$13.621,00

082

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 281
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

083

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 283
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$13.621,00

084

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 285
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00



Lote Descrição Lance
Inicial

085

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 287
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

086

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: Transmet
Código: 288
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Cuiabá/MT

R$13.621,00

087

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 296
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Canoas/RS

R$13.621,00

088

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 297
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Aracaju/SE

R$6.982,00



Lote Descrição Lance
Inicial

090

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 311
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

091

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 314
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

092

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 320
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Resende/RJ

R$6.982,00

093

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 321
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Uberaba/MG

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
Inicial

094

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: CUMMINS
Código: 332
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Ribeirão Preto/SP

R$13.621,00

095

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 337
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Volta Redonda/RJ

R$6.982,00

096

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 344
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Teresina/PI

R$13.621,00

097

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 350
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
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098

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 352
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Juiz de Fora/MG

R$13.621,00

099

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 355
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.621,00

100

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 358
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

101

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 364
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Recife/PE

R$6.982,00
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102

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 365
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Luís/MA

R$6.982,00

103

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 369
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Maceió/AL

R$6.982,00

104

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 370
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

105

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: CUMMINS
Código: 374
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Campina Grande/PB

R$13.621,00
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106

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 382
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Natal/RN

R$6.982,00

107

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 383
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

108

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 387
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

109

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 389
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00
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110

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 393
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

111

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 402
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

112

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 428
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

113

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 435
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Santo André/SP

R$11.651,00



Lote Descrição Lance
Inicial

114

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 440
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

115

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 443
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Feira de Santana/BA

R$13.621,00

116

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 445
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

117

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 447
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Santos/SP

R$6.982,00



Lote Descrição Lance
Inicial
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Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 459
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

119

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 463
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Campos dos Goytacazes/RJ

R$6.982,00

121

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 466
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

122

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 479
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Brasília/DF

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
Inicial

123

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 496
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

124

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 501
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Camaçari/BA

R$13.621,00

125

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 546
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Campinas/SP

R$13.621,00

126

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 559
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Diadema/SP

R$11.651,00



Lote Descrição Lance
Inicial

127

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 571
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

128

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 576
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

129

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 587
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Belo Horizonte/MG

R$13.621,00

130

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 634
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Contagem/MG

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
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131

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 568
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Embu das Artes/SP

R$15.867,00

132

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 641
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$11.651,00

133

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 644
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

134

Grupo Gerador; Potência (KVA): 60; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 656
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Goiânia/GO

R$13.621,00
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135

Grupo Gerador; Potência (KVA): 275; Fabricante: CUMMINS
Código: 663
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Porto Velho/RO

R$13.621,00

137

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 673
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Medeiros/MG

R$13.621,00

138

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 676
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Pouso Alegre/MG

R$13.621,00

139

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: CUMMINS
Código: 680
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Bragança Paulista/SP

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
Inicial

140

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 689
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Belo Horizonte/MG

R$13.621,00

141

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 690
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Divinópolis/MG

R$13.621,00

143

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 701
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Vila Velha/ES

R$6.982,00

144

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 706
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00
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145

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 716
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Campinas/SP

R$13.621,00

146

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 734
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

147

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 736
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

148

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 738
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00



Lote Descrição Lance
Inicial

149

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 740
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

150

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 741
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

153

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 757
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

155

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 760
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00



Lote Descrição Lance
Inicial

156

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 763
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.653,00

157

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 764
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

158

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 765
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$11.651,00

159

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 772
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00



Lote Descrição Lance
Inicial

160

Grupo Gerador; Potência (KVA): 85; Fabricante: Stemac
Código: 686
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Manaus/AM

R$13.621,00

161

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: CUMMINS
Código: 773
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Recife/PE

R$13.621,00

162

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 782
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

163

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 783
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00



Lote Descrição Lance
Inicial

164

Grupo Gerador 60 HZ 150,9 A 57,5 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: P50E1; Ano de Fabricação: 2001
Código: 776
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$14.281,00

165

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 786
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00

166

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 792
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São José do Rio Preto/SP

R$13.621,00

167

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 796
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Jundiaí/SP

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
Inicial

168

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 802
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Varginha/MG

R$13.621,00

169

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 807
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Teresópolis/RJ

R$13.621,00

170

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 814
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Recife/PE

R$6.982,00

171

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 847
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00



Lote Descrição Lance
Inicial

172

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: CUMMINS
Código: 870
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Vitória/ES

R$6.982,00

173

Grupo Gerador; Potência (KVA): 156; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 925
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Belo Horizonte/MG

R$13.621,00

174

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 934
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

175

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 935
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Salvador/BA

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
Inicial

176

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 936
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Belém/PA

R$13.621,00

177

Grupo Gerador; Potência (KVA): 125; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 937
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Belo Horizonte/MG

R$13.621,00

178

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: CUMMINS
Código: 940
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Campinas/SP

R$13.621,00

179

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 941
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Macaé/RJ

R$6.982,00



Lote Descrição Lance
Inicial

181

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 1023
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Campo Grande/MS

R$13.621,00

182

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 1145
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Barueri/SP

R$13.540,00

183

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 1185
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

184

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 1209
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Cabo Frio/RJ

R$6.982,00



Lote Descrição Lance
Inicial

186

Grupo Gerador; Potência (KVA): 140; Fabricante: Transmet
Código: 1133
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Vilhena/RO

R$13.621,00

187

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 1282
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Duque de Caxias/RJ

R$6.982,00

188

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 1335
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Betim/MG

R$13.621,00

189

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 1338
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Fortaleza/CE

R$6.982,00



Lote Descrição Lance
Inicial

190

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 1339
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Natal/RN

R$6.982,00

191

Grupo Gerador; Potência (KVA): 135; Fabricante: Stemac
Código: 1350
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Ji-Paraná/RO

R$13.621,00

192

Grupo Gerador; Potência (KVA): 140; Fabricante: CUMMINS
Código: 1354
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Alta Floresta/MT

R$13.621,00

193

Grupo Gerador; Potência (KVA): 150; Fabricante: Maquigeral
Código: 1403
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Belo Horizonte/MG

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
Inicial

194

Grupo Gerador; Potência (KVA): 140; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 1478
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Petrolina/PE

R$13.621,00

195

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 1510
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Salvador/BA

R$6.982,00

197

Grupo Gerador; Potência (KVA): 150; Fabricante: Transmet
Código: 1592
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Porto Velho/RO

R$13.621,00

198

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 1598
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Maceió/AL

R$6.982,00



Lote Descrição Lance
Inicial

199

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 2000
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$15.867,00

200

Grupo Gerador 60 HZ 314,9 A 120 KVA; Fabricante: FG WILSON; Modelo: EP100; Ano de Fabricação: 1996
Código: 3100
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$12.674,00

201

Grupo Gerador 60 HZ 208 A 75 KVA; Fabricante: CUMMINS; Modelo: ONAN 60DGCE; Ano de Fabricação: 2001
Código: 3740
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$15.867,00

202

Grupo Gerador 60 HZ 131 A 50 KVA; Fabricante: SDMO; Modelo: JS40U; Ano de Fabricação: 2001
Código: 3741
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Paulo/SP

R$13.540,00



Lote Descrição Lance
Inicial

203

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 6021
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

204

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 6023
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Niterói/RJ

R$6.982,00

205

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 6079
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Duque de Caxias/RJ

R$6.982,00

206

Grupo Gerador; Potência (KVA): 120; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 6104
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Nova Iguaçu/RJ

R$6.982,00



Lote Descrição Lance
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207

Grupo Gerador; Potência (KVA): 75; Fabricante: CUMMINS
Código: 6124
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Rio de Janeiro/RJ

R$6.982,00

208

Grupo Gerador; Potência (KVA): 90; Fabricante: F.G. Wilson
Código: 6148
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: São Gonçalo/RJ

R$6.982,00

209

Grupo Gerador; Potência (KVA): 310; Fabricante: Stemac
Código: 7006
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Belo Horizonte/MG

R$13.621,00

210

Grupo Gerador; Potência (KVA): 280; Fabricante: Stemac
Código: 7012
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Campinas/SP

R$13.621,00



Lote Descrição Lance
Inicial

211

Grupo Gerador; Potência (KVA): 150; Fabricante: Stemac
Código: 7030
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Recife/PE

R$6.982,00

212

Grupo Gerador; Potência (KVA): 150; Fabricante: Stemac
Código: 7043
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Salvador/BA

R$6.982,00

213

Grupo Gerador; Potência (KVA): 50; Fabricante: SDMO do Brasil
Código: 7780
Localização: Agência
Visitação: ** DIFERENTES LOCAIS DE VISITAÇÃO ** SOMENTE nos dias 16 e 17/Nov/20 das 10h00 às 14h00, mediante agendamento através da SOLD (mínimo 1 dia útil) - É proibida a
entrada com bolsas, mochilas, sacolas no prédio (não será disponibilizados armários para guardar objetos). Proibida a entrada de menores de 18 anos. Não será permitida a entrada de
pessoas que estejam com acessórios de metal (brincos, pulseiras, anéis, etc), sapatos de saltos altos, chinelos, sandálias, trajando bermudas ou camisetas regatas. Uso obrigatório de
calçados de segurança e capacetes (NÃO FORNECIDO PELA COMITENTE VENDEDORA). Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respiratórias. As máscaras não
serão fornecidos pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados leva –las até o local. Ficará a critério da Comitente Vendedora realizar a avaliação da
temperatura corporal ou não no momento da chegada, condicionando a entrada no local. Aconselhável portar álcool em gel para possível assepsia (poderá não ter a possibilidade de local
para lavagem de mãos).
Endereço: Parauapebas/PA

R$13.621,00


