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Procemax Brasilia Ltda

CNPJ: 17.209.289/0003-18
Rua 212 lotes, 1923 - QS 01 sala 610 - Ed Connect Towers
Taguatinga/DF - CEP 71950-050

(31) 3411-6180
procemax@brasilia.com.br

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua 
procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.

45º Frontal 45º Traseira

LAUDO 57799 - 30/10/2020 16:35 -30/10/2020 17:54
INFORMAÇÔES DO VEÍCULO

Marca/Modelo: I FIAT CRONOS PREC AT
Cor: VERMELHA
Ano de produção: 2018
Ano do modelo: 2019
Placa: PBR2959
Chassi: 8AP359A23KU045649
Motor: 552736693362375
QUILOMETRAGEM: 45.716 KM

           AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

           INFORMAÇÕES SOBRE ITENS CONSULTADOS E RESTRIÇÕES

Restrição 1: Não consta
Restrição 2: Não consta
Restrição 3: Não consta
Restrição 4: Não consta
Outras Restrições: Não consta

LEILÃO CORPORATIVO: NÃO
LEILÃO VAREJO: NÃO
LEILÃO HISTÓRICO: NÃO
INDÍCIO DE SINISTRO: NENHUMA RESTRIÇÃO
SINISTRO INTEGRAL: NÃO
DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR: NÃO

O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a 
observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos 
utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Pericia Criminalisitca. 
A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. 
Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. 
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LAUDO 57799
30/10/2020

           BIN COMPLETA

Situação Veículo: sem informações
Chassi: 8AP359A23KU045649
Motor: 552736693362375
Câmbio: NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE CONSULTADA
Carroceria: NAO APLICAVEL
Ano de produção: 2018
Renavam: sem informações
Placa: PBR2959
Cap. de Passageiros: 0
Procedência: IMPORTADO
C.M.T: sem informações
Cidade da Placa: BRASILIA
Comunicação Vendas: sem informações
Data da Venda: sem informações
Data Emissão CRVL: sem informações

Situação Chassi: NAO CONSTAM INFORMACOES NA 
BASE CONSULTADA
Marca/Modelo: I FIAT CRONOS PREC AT
Cor: VERMELHA
Cilindradas: 1800
Espécie: sem informações
Ano modelo: 2019
Combustível: ALCOOL / GASOLINA
Potência do Motor: 139
Cap. de Carga: 00000
Nro. Eixos: sem informações
Montagem: COMPLETA
UF da Placa: DF
Data Licenciamento: sem informações
Proprietário Atual: sem informações

           LEILÂO/PT             RESTRIÇÕES

SINISTRO INTEGRAL: NÃO CONSTA
LEILÃO: NÃO CONSTA

Restrição 1: Não consta
Restrição 2: Não consta
Restrição 3: Não consta
Restrição 4: Não consta
Outras Restrições: Não consta

COMENTÁRIO TÉCNICO

ASSINATURAS E/OU CARIMBOS DO VISTORIADOR E CLIENTE

Vistoriador: gabriel barbosa Solicitante: Rosa Maria Frausino

O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a 
observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos 
utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Pericia Criminalisitca. 
A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. 
Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. 
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45º Frontal 45º Traseira

90º Traseira Chassis

Numero do Motor Hodometro

O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a 
observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos 
utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Pericia Criminalisitca. 
A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. 
Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. 
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CRLV Placa Traseira

Lacre/QR Code Plaqueta de Fabricação

ETA - Coluna da Porta ETA - Compartimento do Motor

O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a 
observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos 
utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Pericia Criminalisitca. 
A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. 
Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. 
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Numero do VIS do Vidro Data de Peça Obrigatória 1

Data de Peça Obrigatória 2 Data de Peça Obrigatória 3

Assoalho com Painel Traseiro

O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a 
observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos 
utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Pericia Criminalisitca. 
A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. 
Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. 
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Longarina Frontal Direita Longarina Frontal Esquerda
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           AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

TESTE DE LATARIA

ITENS IDENTIFICADOS

Sem itens assinalados 

ITENS IDENTIFICADOS

Tampa Traseira: recuperado
Lateral Traseira Direita: recuperado
Porta Traseira Direita: recuperado

O laudo Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a 
observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos 
utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Pericia Criminalisitca. 
A finalidade deste laudo é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. 
Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. 
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