DETRAN de Itaituba realiza
leilão de motocicletas e
carrointeressado
podem
fazer lance on line
O leilão vai ser realizado no dia 3o de Setembro de
2019(Foto:Divulgação Detran)
Os lances presenciais (ofertados no local físico) e os lances
online (ofertados através da internet) 200 (duzentos) reais é
o menor valor que pode ser ofertado pelo interessado.
O Detran (Departamento Estadual de Trânsito), em Itaituba,
realizará o leilão de 31 motocicletas e 1 carro, no pátio da
Vip Leilões localizada na rodovia Transamazônica.
Os interessados devem procurar a partir da próxima segundafeira (23) no pátio da Vip Leilões localizada na rodovia
Transamazônica e escolher seu veiculo para fazer seu lance.
As pessoas que preferirem serviço on line a imagem dos
veículos já esta disponível no site www.vipleiloes.com.br que
vai aceitar lance pela internet.
O anuncio foi feio Pelo Sena diretor do Detran em Itatiuba ao
Jornal Folha do Progresso nesta segunda-feira(16).
Os interessados em visitar os veículos se dirija até o pátio
da empresa responsável pelo leilão na rodovia Transamazônica ,
o prazo é até dia 27 de Setembro. Segundo Sena , os veículos
serão entregues isentos de taxas e impostos. Os interessados
também podem procura o Detran
em Itaituba, localizado na
Travessa quinze de agosto, no bairro Bela Vista, para mais
informações.
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Detran
fará
primeiro
atendimento itinerante do ano
em Novo Progresso
Atendimento itinerante do Detran leva serviços à população de
municípios do interior do Pará — Foto: Detran/Divulgação
No próximo mês de Setembro o Departamento de Trânsito do
Estado do Pará (Detran/PA) realizará o primeiro atendimento
itinerante do ano no Municio de Novo Progresso.

O atendimento nos dias 14 e 15 de Setembro será na
Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Novo
Progresso.
Neste dia, no município de Novo Progresso contará somente com
a primeira fase do atendimento, que oferece captura de imagem

e biometria, primeira habilitação, renovação de Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) e mudança de categoria, além dos
exames médico e psicotécnico.
O Gerente do Ciretran de Novo Progresso emitiu nota veja;
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Detran prorroga pagamento de
licenciamento por falhas na
rede
Os proprietários de veículos, com final de de placa 47, 57 e
67, poderão realizar o pagamento sem multa(Foto:Igor Mota / O
Liberal)
Na manhã desta sexta-feira (9), o Departamento de Trânsito do
Estado do Pará (Detran) informou que devido à falta de energia
elétrica, o sistema de rede apresentou falhas e o órgão foi
obrigado a encerrar o atendimento ao público em todo Estado
antes do previsto.
Por isso, os proprietários de veículos, com final de de placa
47, 57 e 67, que deveriam licenciar seus carros até esta
sexta-feira (09), terão até a próxima quarta-feira (14) para
realizar o pagamento da taxa, sem multa. Para que os usuários
não sejam penalizados, o órgão comunicou aos agentes de
fiscalização que não haverá autuação devido ao atraso no
pagamento do licenciamento durante este período.
Fonte:Redação Integrada, com informações da Agência Pará
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