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Ao Norte : Corredor. 
Ao Sul : Chácara n° 34. 
Ao Leste : Chácara n° 28.  
Ao Oeste : Lotes 01 ao 06 da Chácara n° 29 e rua Joana Batista 
  
CONFRONTAÇÕES GERAIS 
  
LOTE N° 06 da Chácara n° 29 e Chácara n° 29. 
Desmembrado 
ÁREA: = 20,00 x 40,00= 800,00m² (Oitocentos metros quadrados) 
Proprietário: Guido Berno 
  
Ao Norte : Fração da Chácara n° 29- área remanescente – 40,00 
m. 
Ao Sul : Fração da Chácara n° 29- área remanescente – 40,00 m, 
alinhamento da Rua Joana Batista com a Rua Rio Branco. 
Ao Leste : Fração da Chácara n° 29- área remanescente – 20,00 
m. 
Ao Oeste : Rua Joana Batista – 20,00 m para onde faz frente 

 
Publicado por: 
Vera Lucia Lara 

Código Identificador:41AF7819 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

DECRETO Nº 666/2017 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017. 
MARCO REGULATÓRIO 

 
Altera a Comissão de Seleção e Comissão de 
Monitoramento e Avaliação das parcerias entre a 
Administração Municipal e as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco e da outras providências. 

  
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de 
Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais, em especial do Art. 
47, I, da Lei Orgânica do Município de Amambai/MS e do Art. 7º, V, 
do Decreto Municipal nº 320/2016, 
DECRETA: 
Art. 1º. Fica alterada a nomeação da Comissão de Seleção de que 
trata o Art. 14 e seguintes do Decreto Municipal nº 320/2016, 
iniciadas pelo Decreto 150/17, passando a vigorar com a seguinte 
composição: 
I – (...); 
II – Leonan Lazaro Spricigo em substituição a Jauro Bittencourt 
Moretto; 
III – (...). 
Art.2º. Fica nomeada a Comissão de Monitoramento e Avaliação de 
que trata o Art. 49 e seguintes do Decreto Municipal nº 320/2016, que 
será composta pelos seguintes servidores: 
I – Marcia Fernanda Chaparro Almada em substituição a Ana Cláudia 
Souza; 
II – (...); 
III – (...). 
Art. 3º. Fica designado para Gestor das Parcerias o servidor público 
municipal Izael Willams Salgado Fernandes. 
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando inalterada as demais composições, não mencionadas neste 
Decreto, revogadas as disposições em contrario. 
  
Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2017. 
  
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA 
Prefeito Municipal 
  
JAURO BITTENCURT MORETTO 
Secretário Municipal de Gestão 
  
Publicado no DOM (Assomasul). 
Diário nº ___ Fls: 
Em: 

Publicado por: 
Vera Lucia Lara 

Código Identificador:591D3CCC 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

DECRETO Nº 631/2017 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 NOMEIA 
SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-
MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 
conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal. 

  
DECRETA: 
  
Art. 1º Fica nomeada TATIANE APARECIDA SAUCEDO, para 
ocupar o cargo de AUXILIAR DE GABINETE, SIMBOLO DAI – 
11, concedendo gratificação de 100% (cem por cento) sob seu 
vencimento base, lotada na Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED. 
  
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 22.08.17, ficando revogadas as disposições 
em contrário 
  
Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2.017. 
  
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA 
Prefeito Municipal 
  
JAURO BITTTENCURT MORETTO 
Secretário Municipal de Gestão 
  
Publicado no DOM (ASSOMASUL) 
Diário nº_____ Fls:______ 
Em:__________ 

Publicado por: 
Vera Lucia Lara 

Código Identificador:A62EC675 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO 
 

PROCURADORIA JURÍDICA 
DECRETO Nº 515, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
APROVA O REGULAMENTO PARA 
UTILIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE 
CONVENÇÕES PREFEITO CLÁUDIO VALÉRIO 
DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, 
conforme art. 47, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 
  
Considerando o objetivo de manter uma organização e fortalecer a 
relação com os parceiros e com a comunidade em geral, o Município 
de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
Gestora do Centro de Convenções, apresenta os requisitos para 
utilização do espaço do Centro de Convenções Prefeito Cláudio 
Valério da Silva,  
  
DECRETA: 
  
Art. 1º Fica aprovado o regulamento para utilização do prédio do 
Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva, do 
Município de Anastácio - MS. 
  
Parágrafo único. O Regulamento a que se refere o caput deste artigo e 
os anexos são parte integrante deste Decreto. 
  
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Anastácio-MS, 05 de setembro de 2017.  
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NILDO ALVES DE ALBRES 
Prefeito Municipal 
  
REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO PRÉDIO DO 
CENTRO DE CONVENÇÕES PREFEITO CLÁUDIO 
VALÉRIO DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO – MS 
  
Art. 1º O Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva, 
situado na Rua João Leite Ribeiro, Centro, Anastácio-MS, tem por 
finalidade sediar a realização de eventos de natureza técnica, 
educacional ou científica (congressos, convenções, feiras, mesas 
redondas, simpósios, cursos, ciclos, palestras, painéis, conferências, 
reuniões, fórum de debates), atividades de caráter cultural ou social 
(recitais, exposições, concertos, dança, “shows”, peças de teatro), 
mediante locação ou cessão de seu espaço, compreendendo o 
seguinte: 
  
I – o hall de entrada com a sala anexa com duas bancadas; 
  
II - banheiros; 
  
III - auditório e salas anexas com banheiro. 
  
Art. 2º O Centro de Convenções será administrado pela Secretaria 
Municipal de Educação e seu funcionamento será regido por este 
Regulamento, que será parte indissociável dos termos firmados com 
terceiros. 
  
Art. 3º Aquele que contratar com a Secretaria Municipal de Educação 
para utilização do Centro de Convenções será responsável por todas as 
obrigações assumidas, não podendo transferir total ou parcialmente 
qualquer direito ou responsabilidade à realização do(s) evento(s). 
  
DIAS E HORÁRIOS 
  
Art. 4º Ficam estabelecidos os dias e horários para utilização do 
prédio do Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva, 
sendo: 
  
I - para realização de reunião, formação, capacitação, oficina, 
conferência, fórum, shows, e outros, de segunda a sexta-feira e final 
de semana, das 7h às 23h; 
  
II - para organização e montagem de equipamentos de exposição, 
pode-se solicitar o uso do espaço em horário comercial na Secretaria 
Municipal de Educação, das 7h às 17h de segunda a sexta-feira. 
  
DA RESERVA 
  
Art. 5º A reserva para utilização do espaço do prédio do Centro de 
Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva será estabelecida da 
seguinte forma: 
  
I - o pedido de reserva deverá ser encaminhado para a Secretaria 
Municipal de Educação, contendo: 
a) nome do responsável; 
b) E-mail; 
c) telefone fixo e celular; 
d) data do evento: início e fim; 
e) horário: início e fim; 
f) breve descrição do Evento; 
g) estimativa do público; 
h) se haverá coffee-break; 
i) observações. 
  
II - o pedido do público externo deverá ser feito com no mínimo 30 
(trinta) dias e máximo de 90 (noventa) dias de antecedência da data do 
evento pretendido, para que haja compatibilização da agenda de 
reserva; 
  
III - o tempo de reserva: 
a) o agendamento poderá ser realizado por um período máximo e 
ininterrupto de até 5 (cinco) dias úteis. 

b) para eventos com a duração de mais que 1 (um) dia, a programação 
deverá ser informada no momento da reserva. 
  
IV - a aprovação da solicitação dependerá da disponibilidade da 
agenda de reserva do auditório, da prioridade e cronologia das 
demandas. 
  
V - o pedido de cancelamento ou remarcação de reserva do auditório 
deverá ser feito formalmente na Secretaria Municipal de Educação, 
com no mínimo 3 (três) dias úteis de antecedência da data do evento; 
  
VI - a programação deverá iniciar e terminar nos horários previstos e 
informados no momento da reserva; 
  
VII - o solicitante deverá assinar o Termo de Responsabilidade e 
Compromisso, realizar vistoria antes e após o evento, assegurando sua 
utilização e preservação. 
  
DA UTILIZAÇÃO 
  
Art. 6º A utilização do espaço do prédio do Centro de Convenções 
Prefeito Cláudio Valério da Silva será estabelecida da seguinte forma: 
  
I - a preferência de reserva na utilização do Centro de Convenções é 
sempre para as atividades promovidas pelo Município de Anastácio; 
  
II - a utilização do espaço deve ser aquela destinada com fim 
específico para o qual o mesmo foi cedido; 
  
III - a previsão estimada de público para reserva deve ser de no 
mínimo 30% da capacidade total; 
  
IV - será permitido ao usuário colocar arranjo de flores naturais na 
mesa de honra; 
  
V - todo e qualquer material ou equipamento que for trazido para o 
auditório do Centro de Convenções pelos organizadores ou 
participantes de evento ficarão sob a inteira responsabilidade de quem 
os trouxer; 
  
VI - a Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizará por 
perdas ou danos dos materiais utilizados no Centro de Convenções, os 
quais deverão ser retirados, imediatamente, após o término do evento; 
  
VII - a Secretaria Municipal de Educação pode suspender ou proibir o 
direito de uso daqueles solicitantes que fizeram má utilização do 
espaço; 
  
VIII - da exposição de materiais publicitários e a montagem de stands 
em espaços adjacentes ao auditório: 
estará sujeita à autorização prévia; 
b) o controle e a retirada de materiais são de responsabilidade do 
organizador do evento, devendo ser providenciados imediatamente 
após o término da atividade. 
  
IX - ocorrendo danos ao mobiliário, equipamentos, paredes e cadeiras 
advindos da má utilização, o responsável terá de repor, com itens de 
mesma especificação e valor; 
  
X – a Secretaria Municipal de Educação não se responsabiliza pelas 
reservas e pelas solicitações de utilização que não estejam em 
consonância com estas normas; 
  
XI – toda e qualquer alteração no programa de eventos agendados, 
relacionado ao uso do Centro de Convenções deverão ser 
comunicadas, imediatamente, à Secretaria Municipal de Educação 
para proceder ao ajuste; 
  
XII - para a verificação das condições do auditório, o solicitante terá 
acesso ao local sempre acompanhado de pessoal indicado pela 
Secretaria Municipal de Educação, mediante agendamento prévio. 
  
XIII - o solicitante deverá comunicar à Secretaria Municipal de 
Educação sobre todos os problemas ou deficiências que detectarem no 
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auditório, a fim de que a Secretaria possa suprir as inconveniências no 
mais breve espaço de tempo possível; 
  
XIV – à Secretaria Municipal de Educação reserva no direito de 
recusar a cessão do auditório sempre que considerar conveniente. 
  
DAS PROIBIÇÕES 
  
Art. 7º No espaço do prédio do Centro de Convenções Prefeito 
Cláudio Valério da Silva durante a realização do evento não serão 
permitidos: 
  
I - serviço de coffee-break e outras recepções na parte interna do 
auditório; 
  
II - número de usuários superior à lotação; 
  
III - a obstrução dos corredores e da área de circulação com 
mobiliários avulsos; 
  
IV - a utilização do auditório pelo público externo sem a presença de 
técnico de mídia ou outro responsável pelo espaço, custeado pelo 
solicitante; 
  
V - fumar, consumir bebida alcoólica, utilizar materiais explosivos, 
inflamáveis, tóxicos, nocivos ou qualquer material que possa danificar 
a estrutura do espaço, seu interior ou suas áreas adjacentes; 
  
VI - afixar cartazes, pregos, tachinhas, avisos, faixas e banners nas 
paredes internas e externas do auditório. 
  
Parágrafo único. É permitida a utilização de cavaletes ou quadros 
específicos, desde que não danifiquem o piso ou as paredes do Centro 
de Convenções. 
  
DOS SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK 
  
Art. 8º O serviço de coffee-break no Centro de Convenções Prefeito 
Cláudio Valério da Silva será estabelecido da seguinte forma: 
  
I - o espaço externo ao auditório poderá ser utilizado para a realização 
de exposição de livros e painéis artísticos entre os participantes do 
evento e para realização de coffee-break; 
  
II - caso seja oferecido coffee-break, a preparação do espaço é de 
responsabilidade do solicitante, o qual deverá informar à Secretaria 
Municipal de Educação no momento da reserva; 
  
III - é expressamente proibido o consumo de gêneros alimentícios no 
Auditório. 
  
DOS SHOWS E EVENTOS DIVERSOS 
  
Art. 9º Os shows e eventos diversos no espaço do prédio do Centro de 
Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva deverão observar o 
seguinte: 
  
I – o espaço está inteiramente aberto e disponível a toda comunidade e 
o intuito deste Regulamento é manter uma boa organização do 
mesmo; 
  
II - o Centro de Convenções é uma organização suprapartidária, e não 
será cedido o espaço para reuniões e atividades de cunho político 
partidário; 
  
III - não será permitida nenhuma atividade que implique de forma 
pejorativa o Fortalecimento do Convívio Familiar e Comunitário. 
  
DA TAXA DE LOCAÇÃO 
  
Art. 10. A taxa de Locação do espaço do prédio do Centro de 
Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva será da seguinte forma: 
  

I - quando a solicitação do auditório for realizada por público externo 
à Prefeitura do Município de Anastácio, ficará sujeita ao pagamento 
de taxa de utilização, salvo se forem instituições de benemerência, de 
reconhecida utilidade pública ou instituições com as quais o 
Município tenha acordos preferenciais de colaboração; 
  
II - a taxa de utilização será no valor de 70 UFMA’s por dia de 
Locação. 
  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Art. 11. As situações não previstas neste Regulamento serão decididas 
pela Secretaria Municipal de Educação. 
  
Anastácio-MS, 05 de setembro de 2017. 
  
NILDO ALVES DE ALBRES 
Prefeito Municipal 
  
DECRETO Nº 515, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017. 
  
ANEXO I 
  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
  
Declaro que li e aceito o Regulamento para utilização do Centro de 
Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva e que devo, com 
antecedência de pelo menos 03 (três) dias em relação à data agendada, 
entregar este Termo de Responsabilidade na Secretaria Municipal de 
Educação, devidamente identificado e assinado. 
  
Unidade/Instituição 
Organizadora:________________________________ 
CNPJ _________________ / CPF ________________ 
  
Data do evento:____ /____/_____ 
Horário de início: ____________ 
Horário de término:___________ 
  
Nome e descrição do evento: ____________________ 
____________________________________________ 
Responsável: _________________________________ 
  
E-mail: _____________________________________ 
Telefone: ____________________________________ 
Reserva: ____________________________________ 
( ) Auditório do Centro Convenções - 240 lugares 
  
Estimativa de participantes: ______________ 
  
Anastácio/MS, ____ de _____________de_______ 
_________________________ 
Assinatura do Responsável 
  
(Imprimir 2 vias) 
DECRETO Nº 515, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017. 
  
ANEXO II  
  
TERMO DE VISTORIA DO AUDITÓRIO 
  
Declaramos, para os fins de comprovação, que acompanhamos a 
vistoria do Centro de Convenções, no(s) dia (s) 
______/____/________, no(s) horários(s) _____________________, 
recebendo o mesmo em perfeitas condições de uso. 
Declaramos, ainda, que nos responsabilizamos pelos danos que 
possam ocorrer e estamos cientes das orientações e do Regulamento 
do auditório do Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da 
Silva: 
  
CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES OBSERVAÇÕES 

Auditório   

Iluminação    

Climatização e controles remotos   

Sanitários    
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Paredes e carpetes   

Portas de entradas e saídas   

Poltronas   

Hall   

  
Outras Informações: ___________________________________ 
____________________________________________________. 
  
Anastácio - MS, __________/___________/______ 
  
Carimbo e assinatura (SEMED) 
___________________  
______________________ 
Solicitante SEMED 
  
DECRETO Nº 515, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017. 
  
ANEXO III  
  
DESCRIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DO CENTRO DE 
CONVENÇÕES 
  
Quantidade DESCRIÇÃO 

    

    

  
_____________________________ 
Carimbo e assinatura 
(Servidor da SEMED) 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:AE6374AD 

 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PORTARIA “P” Nº 47, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, 
  
RESOLVE: 
  
Conceder à servidora Rosa Maria Lopes, matrícula nº 200614, 
Técnica de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 03 
(três) meses de licença prêmio por assiduidade, com validade a partir 
de 01 de outubro de 2017, tendo adquirido o direito na vigência da Lei 
Municipal nº 262, de 30 de setembro de 1991. 
  
Anastácio-MS, 05 de setembro de 2017. 
  
NILDO ALVES DE ALBRES 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:9E2CC7C4 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO 
 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 01/2017 

 
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 001/2017, a presente Ata de Registro de Preços é 
celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 
004/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 003/2017, 
devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de 
fevereiro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 
45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, 
TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE 

VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS 
NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. 
  
Aparecida do Taboado (MS), 12 de setembro de 2017. 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2017 
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de 
Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de leite integral do 
“tipo C”, visando prestações futuras para o exercício 2017, conforme 
necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, 
com apuração do consumo mensal, conforme especificadas no Termo 
de Referência do Pregão Presencial n.º 003/2017, que passa a fazer 
parte integrante desta Ata. 
  

ITEM DESCRIÇÃO UNI.   PREÇO 
UNIT. 

1 

LEITE IN NATURA - Integral 
pasteurizado, tipo "C". Embalagem de 
plástico original de fábrica contendo 01 
litro. 

LT 
Item Exclusivo para 
ME, EPP ou MEI - 
25% 

R$ 2,64 

2 

LEITE IN NATURA - Integral 
pasteurizado, tipo "C". Embalagem de 
plástico original de fábrica contendo 01 
litro. 

LT 
Item de livre 
concorrência - 75% 

R$ 2,64 

  
Aparecida do Taboado (MS), 12 de setembro de 2017. 
  
OSNI JOSÉ POCCETTI 
Diretor do Departamento de Compras 
Orgão Gerenciador da Presente Ata 

Publicado por: 
Osni José Poccetti 

Código Identificador:C02C0690 

 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 02/2017 
 
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 002/2017, a presente Ata de Registro de Preços é 
celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 
001/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 001/2017, 
devidamente homologada pelo Prefeito aos 22 dias do mês de 
fevereiro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 
45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, 
TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE 
VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS 
NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. 
  
Aparecida do Taboado (MS), 12 de setembro de 2017. 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de 
Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de fraldas descartáveis 
e leite em pó (fórmula nutricional), visando prestações futuras, 
conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do 
Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, conforme 
especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 
001/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata. 
  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNI. 
PREÇO 
UNITÁRIO 

1 
FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "M" - 
MARCA MILI VITA - Cintura 80 a 115 cm e peso 40 a 70 kg - 
Pacote com 09 undades - ORDEM JUDICIAL 

pct R$ 14,45 

2 
FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "G" - de filme 
polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas 
adesivas e barreiras anti vazamento - tamanho G. 

UNI. R$ 1,06 

3 
FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "M" - de filme de 
polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas 
adesivas e barreiras anti vazamento - tamanho M. 

UNI. R$ 1,05 

  
Aparecida do Taboado (MS), 12 de setembro de 2017. 
  
OSNI JOSÉ POCCETTI 
Diretor do Departamento de Compras 
Orgão Gerenciador da Presente Ata 
 


