
DIOGRANDE
DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS

ANO XX n. 4.956 - segunda-feira, 31 de julho de 2017

Registro n. 26.965, Livro A-48, Protocolo n. 244.286, Livro A-10 
4 º Registro Notarial e Registral de Títulos e Documentos da Comarca de Campo Grande - Estado de Mato Grosso do Sul

15 páginas

S U P L E M E N T O  -  I I




  





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

























Digitally signed by RODOLFO LARA DE 
SOUZA:01721863150 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF 
A3, ou=VALID, ou=AR CERTCOM, 
cn=RODOLFO LARA DE SOUZA:01721863150



DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 2 - segunda-feira, 31 de julho de 2017




  



























       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
       
       
       






  





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



























DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 3 - segunda-feira, 31 de julho de 2017



 



  






          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
























  







IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal






  



























       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
       
       
       





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 4 - segunda-feira, 31 de julho de 2017



   


          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          













 
























          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
          
          
          
          





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 5 - segunda-feira, 31 de julho de 2017



   














 
























          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          


IARA NILDA BORGES CORREA PEDRO PEDROSSIAN NETOIARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal



 

           

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              




 













              
              
              
              
              


IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 6 - segunda-feira, 31 de julho de 2017

















































        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 





  


   
   
   

   
   
   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
   

   
   
   

   
   
   











  








        
        
        
        
        

      












































   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

  








   

 
 
 

 








 







DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 7 - segunda-feira, 31 de julho de 2017































        
        
        
        

 





  




IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal



 







  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
















 















 




























  
  
  
  
  
  
  
  















IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 8 - segunda-feira, 31 de julho de 2017

 





































   

  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  
  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  
  

  
  
  









 


























       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       



 
 

 


  


IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 9 - segunda-feira, 31 de julho de 2017

 


   

          
          
          
          
          
          
          
          
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          


















   



IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                      

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal



 

 


    
    














 












    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    



















    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



















    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





















 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
















 












    
    
    
    

 


    
    
    
    
    
    


















 












    
    
    
    
    
    
    












       





 
 

 





 

















       
       
       
       
       
       
       





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 10 - segunda-feira, 31 de julho de 2017

 

 


    
    














 












    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    



















    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



















    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





















 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
















 












    
    
    
    

 


    
    
    
    
    
    


















 












    
    
    
    
    
    
    












       





 
 

 





 

















       
       
       
       
       
       
       



 









 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


    

 














 

 
 














       
       
       
       
       
       
       

       
       

 





 












       
       
       
       
       
       
       

 

 
 



 
 


 

 
 
 
                  
 
 

 












            
       
       
       
       
          
       

       

 





 

















  



 
 
 





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 11 - segunda-feira, 31 de julho de 2017

 









 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


    

 














 

 
 














       
       
       
       
       
       
       

       
       

 





 












       
       
       
       
       
       
       

 

 
 



 
 


 

 
 
 
                  
 
 

 












            
       
       
       
       
          
       

       

 





 

















  



 
 
 



 




















 
 









 
 
 
 

 

IARA NILDA BORGES CORREA PEDRO PEDROSSIAN NETO EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA MARCOS MARCELLO TRADIARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal





    











 














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

 
 

 














 
 

 
 

 

  

 
 

  
  
  
  
  
  













       
       
       

 
 












  





 
 

 
 

       
       
       
       
       
       
       













       
       

 





  





       
       
       
       
       
       

      

      

      
       








      

 
  

    
    
    
    

    




 





 

 




   



 
 
 
 

  

 












 
 

 
 





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 12 - segunda-feira, 31 de julho de 2017



    











 














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

 
 

 














 
 

 
 

 

  

 
 

  
  
  
  
  
  













       
       
       

 
 












  





 
 

 
 

       
       
       
       
       
       
       













       
       

 





  





       
       
       
       
       
       

      

      

      
       








      

 
  

    
    
    
    

    




 





 

 




   



 
 
 
 

  

 












 
 

 
 




























 
 
 
 
















       
       
       

  










  





 
 

 
 



       
       
       
       
       
      







IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 13 - segunda-feira, 31 de julho de 2017


























 
 
 
 
















       
       
       

  










  





 
 

 
 



       
       
       
       
       
      







IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal











 

 
 
 
 
 













 


 





 










 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



































 








 

 
 
 
 

 



         






















  




IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal





DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 14 - segunda-feira, 31 de julho de 2017

 































  

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
























  
  

  



 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




          
  

           
  

           
  

  






 
 







 

 








 











DIOGRANDE n. 4.956PÁGINA 15 - segunda-feira, 31 de julho de 2017

 









 
   


    
    
    

    
    
    









  












 
 

 






 

IARA NILDA BORGES CORREA
Diretoria-Geral de Contabilidade

Téc. Cont. CRC/MS 4900/O

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria Geral de                     

Fiscalização e Transparência

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal




