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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

EDITAL Nº 13/2016/PÁTIOBA/SPFBA/SRPRFBA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

O Superintendente Regional na Bahia torna pública a retificação das datas constantes dos subitens 1.2,
3.1 e 15.2 do EDITAL Nº 10/2016/PÁTIOBA/SPFBA/SRPRFBA, de 14 de novembro de 2016, e torna
sem efeito o EDITAL Nº 11/2016/PÁTIOBA/SPFBA/SRPRFBA, de 13 de dezembro de 2016
, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
[...]
1.2. A sessão pública será realizada no dia 26 de janeiro de 2017, a partir das 09h00, nas dependências
do auditório da Delegacia PRF 10/02  Feira de Santana/BA, situado na BR 116,Km 429, Feira de
Santana/BA.
[...]
3.1. A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados darseá nos dias 19, 20, 23, 24 e 25 de
janeiro de 2017, no horário das 08h00 às 17h00.
[...]
15.2. A retirada dos lotes arrematados deve ocorrer a partir do dia 06 de fevereiro de 2017. A retirada do
veículo leiloado do depósito do órgão ou entidade de trânsito deverá ser realizada no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis, contados a partir da data da realização do leilão, sendo que para os casos de pagamento
em cheque, ficando condicionada à sua compensação.
[...]
JEFERSON ALMEIDA MORAES
Superintendente Substituto da SRPRF/BA
Documento assinado eletronicamente por JEFERSON ALMEIDA MORAES, Superintendente Regional
na Bahia Subs⠀tuto(a), em 20/12/2016, às 10:24, 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
Norma⠀va Nº 61‐DG, de 13 de novembro de 2015.
A auten⠀cidade deste documento pode ser conferida no site
h韀�ps://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 4279919 e
o código CRC 6DF50A0B.
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