
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RONDÔNIA

EDITAL Nº 8/2020/PÁTIO-RO

NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE VEÍCULOS RECOLHIDOS PELA SRPRF/RO
 

OBJETO:

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, representada pela Superintendência Regional da Polícia
Rodoviária Federal no Estado de Rondônia, através da Comissão de Gestão de Pá�os e Leilão de Veículos de Terceiros, NOTIFICA os proprietários, fiduciários
e alienantes dos veículos automotores re�dos pela PRF (automóveis, motocicletas e outros) que encontram-se recolhidos há mais de 30 dias nos pá�os das
Unidades Operacionais da Regional e pá�os contratados, localizados nos municípios de: Ji Paraná/RO e Pimenta Bueno/RO, que, havendo interesse, deverão
providenciar a regularização e/ou quitação de todos os débitos e emissão do licenciamento destes, bem como quitar os débitos de remoção e permanência
no pá�o. Após, de posse dos documentos atualizados, deverão comparecer em horário comercial na Sede da SPRF/RO, sala da Comissão de Leilão,
localizada à Av. Pinheiro Machado, 1276, Centro - Porto Velho/RO, ou ainda na unidade operacional onde o veículo encontra-se recolhido, até o dia 29 de
abril de 2020, para tratarem da re�rada de seus veículos, sob pena de tê-los vendidos através de leilão, processo n° 008671.000371/2020-52, Edital
002/2020, conforme preconiza a legislação vigente.

Os veículos/bens, objetos do presente edital estão publicados no Anexo I do Edital 002/2020, publicado no sí�o eletrônico:
www.rondonialeiloes.com.br/

Caso o veículo relacionado já se encontre liberado e, ou na posse de seu proprietário solicitamos a vossa senhoria que desconsidere esta
no�ficação e nos informe do fato pelo e-mail: gestao.pa�os.ro@prf.gov.br.

 

Porto Velho, 09 de junho de 2020.

GILSON ALVES DE OLIVEIRA
Superintendente Regional

 
MARCOS EMANUEL NOGUEIRA MOREIRA

Comissão de Gestão de Pá�o e Desfazimento de Bens de Terceiros



Documento assinado eletronicamente por MARCOS EMANUEL NOGUEIRA MOREIRA, Policial Rodoviário(a) Federal, em 09/06/2020, às 09:00, horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, 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 no art. 42 da Instrução Norma�va nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por GILSON ALVES DE OLIVEIRA, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, em 09/06/2020, às
09:42, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, 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 no art. 42 da Instrução Norma�va nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.prf.gov.br/verificar, informando o código verificador 26027231 e o código CRC
12A574C9.
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