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Republica-se para adequação.
Retifica-se no original publicado no Diário Oficial no 10.645, de 29 de Setembro de 2021, página 104.
EDITAL DE LEILÃO 2021000000458 - DESMANCHE

Onde se lê:
1.1. O certame será conduzido na forma “ONLINE”, por intermédio do site www.casadeleiloes.com.br, podendo 
receber lances pela rede mundial de computadores (internet), a partir das 10:00 hs do dia 29/09/2021, com 
encerramento previsto para as 15:00 hs do dia 18/10/2021 – HORÁRIOS DE BRASÍLIA.

Leia-se:
1.1. O certame será conduzido na forma “ONLINE”, por intermédio do site www.casadeleiloes.com.br, podendo 
receber lances pela rede mundial de computadores (internet), a partir das 10:00 hs do dia 29/09/2021, com 
encerramento previsto para as 15:00 hs do dia 28/10/2021 – HORÁRIOS DE BRASÍLIA.

Campo Grande-MS, 15 de Outubro de 2021.

Rudel Espíndola Trindade Junior
Diretor Presidente

Detran-MS

Republica-se para adequação.
Retifica-se no original publicado no Diário Oficial no 10.646, de 30 de Setembro de 2021, página 108.
EDITAL DE LEILÃO 2020000000506 

Onde se lê:
DATA e HORÁRIO: haverá o início da captação dos lances, a partir das 14h 00min (horário de Mato Grosso do 
Sul) do dia 30 de Setembro de 2021 até às 14h 00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 19 de Outubro 
de 2021.

Leia-se:
DATA e HORÁRIO: haverá o início da captação dos lances, a partir das 14h 00min (horário de Mato Grosso do 
Sul) do dia 30 de Setembro de 2021 até às 14h 00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 29 de Outubro 
de 2021.

Campo Grande-MS, 15 de Outubro de 2021.

Rudel Espíndola Trindade Junior
Diretor Presidente

Detran-MS

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais, o ato de julgamento de habilitação da documen-
tação da empresa credenciada, referente ao processo n° 31/064761/2021 por considerar a Comissão Especial 
de Credenciamento que a empresa atendeu todas as disposições legais aplicáveis à espécie, em especial ao ato 
convocatório regedor do certame, estando o processo perfeito e válido, e ADJUDICO desde já o objeto deste 
credenciamento ao seguinte credenciado:  

Empresa CNPJ Município
Ana Paula Mendonça de Oliveira 11.790.913/0001-75 Campo Grande

Campo Grande / MS, 13 outubro de setembro de 2021.

RUDEL ESPÍNDOLA TRINDADE JUNIOR
DIRETOR – PRESIDENTE – DETRAN/MS
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