
ATO Via Carro – Instruções 
 
Fluxo da Operação: 
 
 
1º - Cliente sinaliza a intenção de utilizar o carro como pagamento do Ato. 
 
2º - Coordenador/Gerente envia as informações básicas para o comercial através do 
WhatsApp 
(11) 9.9725-5731 ou do e-mail avaliacaocarro@even.com.br: 
 
- Cópia do documento do carro 
 
- Ficha de cadastro do veículo preenchida 
 
- Fotos do veículo: 
 

 Frente – com capô fechado 
 Lateral direita 
 Lateral esquerda 
 Traseira – porta malas fechado 
 Pneu dianteiro direito 
 Pneu dianteiro esquerdo 
 Pneu traseiro direito 
 Pneu traseiro esquerdo 
 Motor 
 Painel e volante 
 Bancos dianteiros 
 Bancos traseiros 
 Porta malas 

 
3º - É feita a avaliação com base nos documentos/fotos recebidas. 
 
4º - Cliente aprova o valor, ajusta o PV e assina o contrato. 
 
5º - Cliente aguarda a validação do contrato pela construtora. 
 
6º - Após contrato validado, a Even entra em contato com o cliente para agendar a vistoria, 
validação da avaliação e entrega do carro. A execução do laudo de vistoria e confirmação do 
valor, cliente assina o DUT e entrega o veículo para o responsável da Even Autos que estará 
acompanhando o processo. 

 

 

 

 

 



I. VEÍCULOS ELEGÍVEIS 

i. Usados e cujo ano de fabricação seja igual ou maior a 2015; 

ii. Cuja quilometragem respeite as descrições abaixo: 

 

ANO FABRICAÇÃO KM MÁXIMA 

 2022 - 20.000 

 2021 - 35.000 

 2020 - 50.000 

 2019 - 65.000 

 2018 - 75.000 

 2017 - 85.000 

 2016 - 95.000 

 2015 - 100.000 

iii.  Que se encontrem registrados no Estado de São Paulo/SP; 

iv. Que não apresentem restrições judiciais ou administrativas à sua transferência; 

v.  Não se encontrem alienados fiduciariamente em garantia de financiamento; 

vi.  Que não apresentem bloqueio de sinistro; 

vii.  Que não apresentem débitos de tributos, multas e/ou encargos; 

viii.  Que não sejam blindados; 

ix.  Que não sejam objeto de leasing (arrendamento mercantil); 

x.  Que correspondam aos veículos descritos na categoria “B”, conforme prevista no 
Inciso II do Artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, excluindo-se motocicletas, 
caminhões e demais veículos especificados em outras categorias na legislação aplicável; e 

xi.  Que tenham sido aprovados no procedimento de Vistoria (“Vistoria”), tratada no 
Capítulo IV, a seguir. 

 

 

Regulamento 

even.com.br/regulamento/evenauto.pdf 


