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FICHA PARA ANÚNCIO DE AERONAVE 

Prezado Cliente; 

A PBA Aviation Ltda é uma empresa que trabalha com a venda de aeronaves novas e usadas, venda de 

peças, óleo e outros. Trabalhamos com ampla divulgação através da nossa página www.pbaaviation.com.br; na 

seção de “AVIÕES E PEÇAS A VENDA”, enviamos mala direta para mais de 20 mil endereços como empresas de 

aviação agrícola, táxis aéreos, oficinas de manutenção de aeronaves e pilotos. Anunciamos em revistas e jornais 

especializados e enviamos mensalmente mais de 30 mil e-mails para todo Brasil e Mercosul. Além de efetuarmos 

ligações diariamente para os clientes interessados na compra de aeronaves. Prestamos assessoria jurídica para 

elaboração de Contratos de Compra e Venda de aeronaves na modalidade de reserva de domínio entre outros. 

Tanto a divulgação da aeronave e/ou a assessoria jurídica não possuem custo para o vendedor. Para uma melhor 

divulgação solicitamos que nos encaminhe fotos de frente, lado e do painel da aeronave e também que se faça 

o preenchimento dos dados que seguem abaixo: 

DADOS DA AERONAVE 

PREFIXO: 

MODELO: 

MARCA:  

ANO: 

VENCIMENTO IAM: 

VENCIMENTO C.A.: 

MOTOR 

MODELO: 

MARCA: 

HORAS TOTAIS: 

HORAS APÓS: 

HORAS DISPONÍVEIS: 

HÉLICE 

MODELO: 

MARCA: 

HORAS TOTAIS: 

HORAS APÓS: 

HORAS DISPONÍVEIS: 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

EQUIPAMENTOS: 

INTERIOR: 

EXTERIOR: 

OBSERVAÇÕES:  

 

 

DADOS DA EMPRESA 
NOME/EMPRESA: 

CONTATO:       FONE: 

E-MAIL:       CIDADE: 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Salientamos que a empresa PBA Aviation Ltda não cobra nenhum valor para anunciar e divulgar a sua 

aeronave. Somente se for concretizada a venda será devida uma comissão de 6% sobre o valor total negociado 

para a agenciadora PBA Aviation Ltda, CNPJ: 07.291.261/0001-57, Rua General Câmara, nº 982, Bairro Centro. 

Edifício General Câmara – Sala 401, Cep: 96.508-096, Cachoeira do Sul/RS. Sendo esta comissão a ser paga pelo 

vendedor, na sua integralidade juntamente com a 1ª parcela do pagamento da aeronave. Sendo efetuada por boleto 

bancário ou depósito em conta corrente após a integralização da negociação. Dados da Conta: PBA Aviation Ltda, 

no Banco do Brasil, Ag: 2952-1, Conta: 11.842-7, CNPJ: 07.291.261/0001-57. 
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