PRF vai leiloar mais de 100
veículos apreendidos em Mato
Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai leiloar 132 veículos
que podem voltar a trafegar e que estão apreendidos nos pátios
dos postos de fiscalização, localizados nos municípios de
Cuiabá, Rondonópolis, Itiquira, Cáceres, Poconé, Sorriso, Nova
Santa Helena, Pontes e Lacerda, Barra do Garças e Água Boa.
Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 9
deste mês, no site da empresa responsável pelo certame. Os
lances serão no dia 11 a partir das 10 horas.
De acordo com a assessoria da PRF, são 85 motocicletas e 22
automóveis de diversa marcas e modelos, que estão recolhidos
há mais de 60 dias nos pátios de fiscalização. Os interessados
vão poder os lotes a partir de sexta-feira (06) das 8 às 12h e
das 14 às 18h.
No site do leiloeiro é possível verificar quem podem
participar e quais os documentos são necessários.
Redação Só Notícias (foto: assessoria)
03/09/2019 17:55
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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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
09.08.19 15h29
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