
• Speed - Process completed within 45 days
• Security - Advice on compliance with the Environmental Laws in force
• Price - Valuation report according to market research
• Quality - In compliance with the quality standards required by the ISO 
standard, EMGEPRON requests evaluation for the services provided.

ADVANTAGES

Management and sale of surplus material, through a bidding process in auction mode for several Military Organizations of the  

Brazilian Navy and also public and private companies. Among the materials available are naval means, obsolete special vehicles,  

waste oils and various scraps, such as office supplies, computers, among others.

The auctioning process takes place in the online and face-to-face modalities simultaneously, so that the face-to-face auction allows the 

previously registered buyers to participate in the process.

DESCRIPTION

CHARACTERISTICS

• Live and Online Online Auction
• Leiloeiro contracted through public bidding
• Free evaluation of the material to be auctioned
• Equal conditions for all on-site and on-line buyers

Surplus Material
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Gerenciamento e venda de material excedente, através de processo licitatório em modalidade leilão, para diversas Organizações 

Militares da Marinha e empresas públicas e privadas. Dentre os materiais disponibilizados constam meios navais, viaturas especiais 

obsoletas, resíduos de óleos e sucatas diversas, como material de escritório, informática, dentre outros. 

O processo de vendas em leilão ocorre nas modalidades presencial e online simultaneamente, de forma que, o pregão presencial, 

realizado no galpão do leiloeiro é transmitido em tempo real através da internet. Os compradores de todo país, desde que previamente 

cadastrados podem acompanhar as vendas e fazerem suas ofertas em igualdade de condições.

DESCRIÇÃO

• Rapidez - Processo  concluído em até 45 dias
• Segurança - Assessoramento no atendimento das Leis Ambientais em vigor
• Preço - Laudo de avaliação de acordo com pesquisa de mercado
• Qualidade - Em atenção aos padrões de qualidade exigidos pela norma ISO, 
a EMGEPRON solicita avaliação pelos serviços prestados.

VANTAGENSCARACTERÍSTICAS

• Leilão em modos presencial e online
• Leioeiro contratado por meio de licitação pública
• Avaliação gratuita do material a ser leiloado
• Igualdade de condições para todos os 
compradores presenciais e online                    

de Excessos
DESTINAÇÃO
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