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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

COMUNICADO GERAL

O Edital de Licitação LEILÃO Nº 01/2016/LEILÃO-PE/SAF-PE/SRPRF-PE, que realizará licitação na
modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR lance foi alterado conforme abaixo discriminado:

 

Item Onde se lê Leia-se
1.2 no dia 15 de agosto de 2016 no dia 17 de agosto de 2016

1.3 do dia 15 de agosto de 2016 do dia 17 de agosto de 2016

15.2 A retirada dos lotes arrematados ocorrerá a partir do dia 16 de
agosto de 2016

A retirada dos lotes arrematados ocorrerá a partir do dia 18 de agosto de 2016

15.7 

Antes de dirigir-se ao depósito para retirada do lote arrematado
o arrematante deverá dirigir-se a uma das Delegacias da
Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco para retirar a
“autorização de liberação”

Antes de dirigir-se ao depósito para retirada do lote arrematado o arrematante deverá dirigir-se a uma das
Delegacias da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco para retirar a “autorização de liberação”. O
arrematante deverá realizar contato prévio com a Comissão de Leilão na 11ª Superintendência Regional de
Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, situado na Avenida Antônio de Góes, 820, Pina, CEP:
51010000, Recife, PE, tel.  (81) 3201-0801/0835/0899/0898/0000)  para comunicar a data de retirada dos
lotes.

 

Documento assinado eletronicamente por JOANA ANGELICA CAVALCANTI
BRANDAO, Servidor(a) Administrativo(a), em 27/07/2016, às 06:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto
Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da
Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2288550 e o código CRC B61DB4F4.
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