
ERRATA LEILÃO 1964 
 
ONDE SE LÊ:  
 

4 - Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e Visita:  
 
4.1 - O LEILÃO será realizado no(a) GINÁSIO POLIESPORTIVO MUTUCÃO, situado(a) na Padre Armando Varechi, 222 - Bairro Centro, Eloi 
Mendes - MG, no(s) dia(s) 11 de Setembro de 2021, com início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme disposto abaixo: I – no dia 
11 de Setembro de 2021, será(ão) colocado(s) a venda e o(s) veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado ESTACIONAMENTO E REBOQUE 
PADRE VITOR, compreendendo os lotes de número 1 ao de número 88; II – Os veiculos considerados como CONSERVADOS serão leiloados 
apartir das 9 horas do dia 11 de setembro de 2021. III – Os veiculos considerados como SUCATAS serão leiloados apartir das 12 horas do dia 11 
de setembro de 2021.  
 
4.2 - A VISITA ao pátio PARA INSPEÇÃO VISUAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados no(s) dia(s) 09 a 10 de Setembro de 2021, 
no horário de 08:30 às 17:00 horas, em seu respectivo endereço, a saber: I – ESTACIONAMENTO E REBOQUE PADRE VITOR - PARQUE 
BELA VISTA, situado no(a) Rodovia BR 491 KM 221, nº S/N - - FIRMA, Bairro Parque Bela Vista, Eloi Mendes-MG;  
 
4.3 - É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos dias e horários indicados na 
Cláusula Quarta, subitem 4.2, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens, 
objetos do presente leilão.  
 
4.4 - O fluxo de entrada no local será controlado pelo pátio credenciado, estando o mesmo responsável por garantir o cumprimento das medidas de 
segurança e de enfrentamento à COVID-19 previstas na cláusula oitava deste edital.  
 
LEIA-SE: 
 

4 - Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e Visita:  
 
4.1 - O LEILÃO será realizado no(a) PARQUE DE EXPOSIÇÕES , situado(a) na Av. da Paz  - Bairro Centro, Eloi Mendes - MG, no(s) dia(s) 11 
de Setembro de 2021, com início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme disposto abaixo: I – no dia 11 de Setembro de 2021, 
será(ão) colocado(s) a venda e o(s) veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado ESTACIONAMENTO E REBOQUE PADRE VITOR, 
compreendendo os lotes de número 1 ao de número 88; II – Os veiculos considerados como CONSERVADOS serão leiloados apartir das 9 horas 
do dia 11 de setembro de 2021. III – Os veiculos considerados como SUCATAS serão leiloados apartir das 12 horas do dia 11 de setembro de 
2021.  
 
4.2 - A VISITA ao pátio PARA INSPEÇÃO VISUAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados no(s) dia(s) 09 a 10 de Setembro de 2021, 
no horário de 08:30 às 17:00 horas, em seu respectivo endereço, a saber: I – ESTACIONAMENTO E REBOQUE PADRE VITOR - PARQUE 
BELA VISTA, situado no(a) Rodovia BR 491 KM 221, nº S/N - - FIRMA, Bairro Parque Bela Vista, Eloi Mendes-MG;  
 
4.3 - É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos dias e horários indicados na 
Cláusula Quarta, subitem 4.2, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens, 
objetos do presente leilão.  
 
4.4 - O fluxo de entrada no local será controlado pelo pátio credenciado, estando o mesmo responsável por garantir o cumprimento das medidas de 
segurança e de enfrentamento à COVID-19 previstas na cláusula oitava deste edital.  
 


