
ERRATA LEILAO 2754/2022.  
 
ONDE SE LÊ : 
EDITAL DE LEILÃO Nº 02754/2022 –  CONSERVADOS / SUCATAS APROVEITÁVEIS 

5 - Cláusula Quinta - Da Visitação: 
 
5.1 - A VISITA ao pátio PARA INSPEÇÃO VISUAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados no(s) dia(s) 16 a 22 neste mesmo mês e ano, 
no horário de 08:00 às 17:00 horas, em seu respectivo endereço, a saber: 
I – AUTO SOCORRO MURIAE LTDA, situado no(a) Av. Industrial, nº 1695 - FIRMA, Bairro Industrial, Governador Valadares-MG;  
5.2 - É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos dias e horários indicados na 
Cláusula Quarta, subitem 5.1, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens, 
objetos do presente leilão. 
5.3 - É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos bens, sendo vedado o seu manuseio e retirada dos lotes; 
5.4 - Nenhum bem constante do lote arrematado poderá ser recuperado ou consertado no local da visitação; 
5.5 - É proibida a entrada nos locais de visitação, nas datas e horários estabelecidos neste edital, com mochilas, capacetes, bolsas ou equivalentes; 
5.6 -  Deverão ser observadas as instruções complementares emitidas por cada local de visitação, em atendimento às determinações dos órgãos 
competentes quanto à prevenção contra a pandemia do novo Coronavírus - Covid 19. 
 
LEIA-SE: 
 EDITAL DE LEILÃO Nº 02754/2022 - CONSERVADOS / SUCATAS APROVEITÁVEIS 

5 - Cláusula Quinta - Da Visitação: 
 
5.1 - A VISITA ao pátio PARA INSPEÇÃO VISUAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados no(s) dia(s) 16 a 22 neste mesmo mês e ano, 
no horário de 08:00 às 17:00 horas, em seu respectivo endereço, a saber: 
I – AUTO SOCORRO GV LTDA, situado no(a) CAPIM, situado no(a) Rodovia BR 259/mg, nº SN - KM 155,5 - FIRMA, Bairro Capim, 
Governador Valadares-MG;  
5.2 - É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos dias e horários indicados na 
Cláusula Quarta, subitem 5.1, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens, 
objetos do presente leilão. 
5.3 - É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos bens, sendo vedado o seu manuseio e retirada dos lotes; 
5.4 - Nenhum bem constante do lote arrematado poderá ser recuperado ou consertado no local da visitação; 
5.5 - É proibida a entrada nos locais de visitação, nas datas e horários estabelecidos neste edital, com mochilas, capacetes, bolsas ou equivalentes; 
5.6 -  Deverão ser observadas as instruções complementares emitidas por cada local de visitação, em atendimento às determinações dos órgãos 
competentes quanto à prevenção contra a pandemia do novo Coronavírus - Covid 19. 


