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Furto de equipamentos
 

Reproduzimos abaixo, para conhecimento das empresas,relato sobre furto de 
equipamentos feito pela associada

 
 
Souza Compec Engenharia e Construções Ltda., CNPJ nº 09.052.229/0001
por seu Diretor abaixo subscrito informa que às 8
domingo, teve roubados diversos equipamentos que se encontravam em 
canteiro de obra de recapeamento de ruas e avenidas que executa para a 
PMSP na zona leste, nos bairros de Vila Prudente e Sapopemba.

Na manhã daquele dia, bandidos 
o transporte de equipamentos renderam o vigia de plantão e transportaram 
para local que desconhecemos os seguintes equipamentos:

a) EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE PRÓPRIOS

1) uma retroescavadeira Caterpillar, modelo 416
de série CAT 0416  ELCBD 07068, sobre pneus

2) uma retroescavadeira Caterpillar, modelo 416
nº de série CAT 0416  EVCBD 05205, sobre pneus

3) uma mini carregadeira Caterpillar, modelo 226 B 3
fabricação 2014, nº de série CAT 0226
pneus, equipada com varredeira Zetur modelo ZE 060E, código 84791090

 b) EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE DE TERCEIROS

1) uma retroescavadeira 58ON 4x4, série NDAH 08778, chassis H
ONPDAH 08778, acoplada com rompedor hidráulico AJCEAB 400M modelo 
NCM/SH  84314929 

2) uma retroescavadeira Caterpillar, modelo 416 E, ano de fabricação 2009, 
Renavan 282022910 
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ALERTA 
urto de equipamentos

Reproduzimos abaixo, para conhecimento das empresas,relato sobre furto de 
equipamentos feito pela associada Souza Compec Engenharia e Construções Ltda

 

Souza Compec Engenharia e Construções Ltda., CNPJ nº 09.052.229/0001
por seu Diretor abaixo subscrito informa que às 8h30 do dia 24/05/20, último 
domingo, teve roubados diversos equipamentos que se encontravam em 
canteiro de obra de recapeamento de ruas e avenidas que executa para a 
PMSP na zona leste, nos bairros de Vila Prudente e Sapopemba. 

Na manhã daquele dia, bandidos armados e com 03 veículos apropriados para 
o transporte de equipamentos renderam o vigia de plantão e transportaram 
para local que desconhecemos os seguintes equipamentos: 

a) EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE PRÓPRIOS 

uma retroescavadeira Caterpillar, modelo 416-E, ano de fabricação 2010, nº 
ELCBD 07068, sobre pneus 

uma retroescavadeira Caterpillar, modelo 416-E12, ano de fabricação 2009, 
EVCBD 05205, sobre pneus 

uma mini carregadeira Caterpillar, modelo 226 B 3-02, cabine 
fabricação 2014, nº de série CAT 0226  BPSNA 00991-S1 81.472, sobre 
pneus, equipada com varredeira Zetur modelo ZE 060E, código 84791090

b) EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE DE TERCEIROS 

uma retroescavadeira 58ON 4x4, série NDAH 08778, chassis H
ONPDAH 08778, acoplada com rompedor hidráulico AJCEAB 400M modelo 

uma retroescavadeira Caterpillar, modelo 416 E, ano de fabricação 2009, 
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urto de equipamentos 
Reproduzimos abaixo, para conhecimento das empresas,relato sobre furto de 

Compec Engenharia e Construções Ltda 

Souza Compec Engenharia e Construções Ltda., CNPJ nº 09.052.229/0001-44, 
do dia 24/05/20, último 

domingo, teve roubados diversos equipamentos que se encontravam em 
canteiro de obra de recapeamento de ruas e avenidas que executa para a 

 

armados e com 03 veículos apropriados para 
o transporte de equipamentos renderam o vigia de plantão e transportaram 

E, ano de fabricação 2010, nº 

E12, ano de fabricação 2009, 

 aberta, ano de 
S1 81.472, sobre 

pneus, equipada com varredeira Zetur modelo ZE 060E, código 84791090 

uma retroescavadeira 58ON 4x4, série NDAH 08778, chassis HBZN 58 
ONPDAH 08778, acoplada com rompedor hidráulico AJCEAB 400M modelo 

uma retroescavadeira Caterpillar, modelo 416 E, ano de fabricação 2009, 
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c) EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE PRÓPRIOS

1) um compressor de ar de 80 L, 
HP da marca NAGANO 

 d) EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE ALUGADOS DE TERCEIROS

1) uma serra clipper à gasolina, marca Honda, série 06126

2) uma serra clipper à gasolina, marca Honda, série 06506

3) um compactador de solo à 
01449 

4) um compactador de solo à percussão, modelo Robin, de 4,0 HP, CS 7, série 
02523 

5) um compactador de solo à percussão, modelo Robin, de 4,0 HP, CS 7, série 
02524  

  
Solicita que seja dada máxima divulgação 
informações recebidas, tem sido recorrentena cidade de São Paulo.
 
Oportuno mencionar ainda que
empresa, dias atrás teria sido roubado um caminhão espargidor e diversos 
compactadores de solo à percussão.
 

 
Ariovaldo Viscaíno de Barros

SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 

 

Atenciosamente, 
 
 
Carlos Eduardo Lima Jorge
Presidente 
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c) EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE PRÓPRIOS 

um compressor de ar de 80 L, marca SCHULZ, equipado com motor de 5,5 
 

d) EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE ALUGADOS DE TERCEIROS

uma serra clipper à gasolina, marca Honda, série 06126 

uma serra clipper à gasolina, marca Honda, série 06506 

um compactador de solo à percussão, modelo Robin, de 4,0 HP, CS 7, série 

um compactador de solo à percussão, modelo Robin, de 4,0 HP, CS 7, série 

um compactador de solo à percussão, modelo Robin, de 4,0 HP, CS 7, série 

Solicita que seja dada máxima divulgação da ocorrência, que segundo 
tem sido recorrentena cidade de São Paulo.

Oportuno mencionar ainda que, segundo informação a ser confirmada de
dias atrás teria sido roubado um caminhão espargidor e diversos 

de solo à percussão. 

Atenciosamente, 

Ariovaldo Viscaíno de Barros 
Diretor 

 
SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Carlos Eduardo Lima Jorge 

 

 

marca SCHULZ, equipado com motor de 5,5 

d) EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE ALUGADOS DE TERCEIROS 

percussão, modelo Robin, de 4,0 HP, CS 7, série 

um compactador de solo à percussão, modelo Robin, de 4,0 HP, CS 7, série 

um compactador de solo à percussão, modelo Robin, de 4,0 HP, CS 7, série 

da ocorrência, que segundo 
tem sido recorrentena cidade de São Paulo. 

ser confirmada de outra 
dias atrás teria sido roubado um caminhão espargidor e diversos 

SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 


