
E  R  R  A  T  A 
 

A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB, pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Rua 13 de Junho, 1289 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-

000, NOS TERMOS DO ARTIGO 328 DO CTB, REGULAMENTADOS PELA 

RESOLUÇÃO Nº 623 DO CONTRAN, COMUNICA a todos os interessados, que 

no Edital de Leilão, publicado no site da prefeitura em sua edição nº01/2022 no 

dia 08/02/2022, sofrerá a seguinte alteração: 

Onde se lê no item 3.1: “O Leilão será realizado no dia 23 de fevereiro de 

2022, a partir das 09h00 e no dia 25 de fevereiro de 2022 será realizado o 

leilão dos veículos publicados sem lances do leilão que foi realizado no dia 23 

de fevereiro de 2022” 

Ler-se-á: “O Leilão será realizado no dia 25 de fevereiro de 2022, a partir 

das 09h00 e no dia 04 de março de 2022 será realizado o leilão dos veículos 

publicados sem lances do leilão que foi realizado no dia 25 de fevereiro de 

2022” 

 

Onde se lê no item 4.1: “Os Veículos e demais Lotes previstos para alienação, 

constantes nos Anexos I e II poderão ser visitados pelos interessados, no 

período de visitação que será nos dias úteis, de 17,18, 21 e 22 de fevereiro de 

2022” 

Ler-se-á: “Os Veículos e demais Lotes previstos para alienação, constantes nos 

Anexos I e II poderão ser visitados pelos interessados, no período de visitação 

que será nos dias úteis, de 21, 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022”  

 

Onde se lê no item 10.5.1: “O Agendamento para retirada será realizado nos 

dias 07, 08 e 09 de março de 2022, de forma online.” 

Ler-se-á: “O Agendamento para retirada será realizado nos dias 14, 15 e 16 de 

março de 2022, de forma online.” 

 

Onde se lê no item 10.5.2: “A retirada dos lotes classificados como veículo 

conservado será disponibilizada entre os dias 14 à 24 de março de 2022”   

Ler-se-á: “A retirada dos lotes classificados como veículo conservado será 

disponibilizada entre os dias 22 de março à 01 de abril de 2022” 

 

Onde se lê no item 10.5.3: “A retirada dos lotes classificados como sucata 

aproveitável e inservível será disponibilizada entre os dias 16 à 24 de março 

de 2022” 

Ler-se-á: “A retirada dos lotes classificados como sucata aproveitável e 

inservível será disponibilizada entre os dias 29 de março à 01 de abril de 2022” 

 

Desta forma, com a publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se 

todos os demais termos contidos naquele Edital de Leilão anteriormente 

publicado.  

Cuiabá, 09/02/2022 


