
 

  

PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DE CARGA DE LEILÃO - 
REV.00 

 

Para retirada de cargas leiloadas pela Receita Federal, a empresa arrematante   
deverá atender os seguintes procedimentos: 

1 – Solicitar agendamento e pagamento das despesas portuárias. 

Enviar e-mail para vistorias@portonave.com.br e faturamento@portonave.com com as 
seguintes informações: 

 Número do edital; 
 Número do lote do leilão; 
 Nome e CNPJ da Transportadora – Caso tenha; 
 Cópia do documento do veículo e CNH; 
 Nome e CNPJ do arrematante. 

 

A Guia de Licitação original, deverá ser entregue fisicamente na Portonave no setor de 
Vistorias. 

Após o recebimento do e-mail, o setor de Vistoria informará a data de agendamento 
para retirada da carga, assim como o Faturamento o valor a ser pago referente as 
despesas portuárias. 

Dados para pagamento: 

Banco: (033) Santander  

Agência: 2271 

Conta Corrente: 13067114-3 

Razão Social: Portonave S/A Terminais Portuários de Navegantes 

CNPJ: 01.335.341/0001-80 

Para confirmação, o comprovante de pagamento deverá ser encaminhado no mesmo 
e-mail. 

OBS: O carregamento só será realizado mediante a confirmação do pagamento das 
despesas portuárias e, da entrega da Guia de Licitação original no setor de Vistorias.   

2 - Integração do motorista 



 

Para acessar as dependências da Portonave, o motorista deverá realizar com 
antecedência (máximo 24 horas antes da data de agendamento) a integração online.  

Para integração, basta acessar o site www.portonave.com.br e no menu principal clicar 
na opção Serviços, em seguidas Treinamentos (figura 01).  

 

Figura 01 – Tela principal site Portonave 

3 - Retirada da carga 

Ao chegar na Portonave, o motorista deverá se apresentar no gate administrativo 
portando a CNH, documento do veículo e o número do lote do leilão que será retirado. 

OBS: O motorista deverá comparecer no terminal com EPI (equipamento de proteção 
individual) colete, capacete e sapato de proteção.  

 
Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone (47) 2104 -3424 ou pelo e-mail 
vistorias@portonave.com.br. 
  
Horário de atendimento: 
Segunda a quinta-feira: 8h às 12h |13h às 18h. 
Sexta-feira: 8h às 12h | 13h às 17h 
 


