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CNPJ: 16.564.682/0012-58      Insc. Est. 28.392.436-5

II – Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.

LAURI LUIZ KENER
Superintendente de Administração Tributária

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CREDENCIAL: 230  

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, da Secretaria de Estado 
de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, e considerando 
o disposto do artigo 24, § 1º, do Subanexo VII ao Anexo XVIII ao RICMS, alterado 
pelo Decreto nº 13.482, de 23 de agosto de 2012, bem como pelas informações 
contidas no Processo nº 11/048467/2018, de 04/12/2013, AUTORIZA a atualização 
dessa credencial do estabelecimento abaixo qualificado para as atribuições previstas 
no Artigo 28 do supramencionado Subanexo.
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Inscrição Estadual: 28.392.436-5 C.N.P.J: 16.564.682/0012-58

Razão Social: OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS

Endereço: R TREZE DE MAIO, 2500

Complemento: SALA 1501 A 
150 Bairro: CENTRO

C.E.P:79002-356 Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Técnico
Autorizado

Nome: ADALBERTO MARTINS BORDENARUK CPF: 421583621-20
RG: 565.499 Emissor: SSP/MS Emissão: 13/09/1988

Fabricante: EPSON DO BRASIL IND E COM LTDA
Modelo Tipo Modelo Tipo

TM-H6000 FBIII ECF-MFD TM-T800F

TM-T81 FBIII ECF-MFD TM-T88 FBIII ECF-MFD

TM-T900F

Fabricante: ITAUTEC
Modelo Tipo Modelo Tipo

KUBUS 1EF ECF-MFD QW PRINTER 1E T3 ECF-MFD

QW PRINTER 6000 MT2 ECF-MFD

Fabricante: ZPM IND COM IMP EXP E REPRES LTDA.
Modelo Tipo Modelo Tipo

ZPM-200 ECF-MFD ZPM-300 ECF-MFD
ZPM-500 ECF-MFD ZPM/1FIT  LOGGER ECF-MFD

ZPM/2EFC LOGGER ECF-MFD

Técnico
Autorizado

Nome: ELIAS DOMINGUES BUENO CPF: 532114309-97
RG: 4.263.663-0 Emissor: SSSP/PR Emissão: 17/01/1985

Fabricante: EPSON DO BRASIL IND E COM LTDA
Modelo Tipo Modelo Tipo

TM-H6000 FBIII ECF-MFD TM-T800F

TM-T81 FBIII ECF-MFD TM-T88 FBIII ECF-MFD

TM-T900F

Fabricante: ITAUTEC
Modelo Tipo Modelo Tipo

KUBUS 1EF ECF-MFD QW PRINTER 1E T3 ECF-MFD

QW PRINTER 6000 MT2 ECF-MFD

Fabricante: ZPM IND COM IMP EXP E REPRES LTDA.
Modelo Tipo Modelo Tipo

ZPM-200 ECF-MFD ZPM-300 ECF-MFD
ZPM-500 ECF-MFD ZPM/1FIT  LOGGER ECF-MFD

ZPM/2EFC LOGGER ECF-MFD

Técnico
Autorizado

Nome: MARIO APARECIDO DE SOUZA CPF: 456774411-04
RG: 457.809 Emissor: SSP/MS Emissão: 12/02/2009

Fabricante: EPSON DO BRASIL IND E COM LTDA
Modelo Tipo Modelo Tipo

TM-H6000 FBIII ECF-MFD TM-T800F

TM-T81 FBIII ECF-MFD TM-T88 FBIII ECF-MFD

TM-T900F

Fabricante: ITAUTEC

Modelo Tipo Modelo Tipo
KUBUS 1EF ECF-MFD QW PRINTER 1E T3 ECF-MFD

QW PRINTER 6000 MT2 ECF-MFD

Fabricante: ZPM IND COM IMP EXP E REPRES LTDA.
Modelo Tipo Modelo Tipo

ZPM-200 ECF-MFD ZPM-300 ECF-MFD
ZPM-500 ECF-MFD ZPM/1FIT  LOGGER ECF-MFD

ZPM/2EFC LOGGER ECF-MFD

Técnico
Autorizado

Nome: VENILTON JUNIOR FONTES CPF: 957940428-34
RG: 11.180.668 Emissor: SSP/SP Emissão: 18/03/2009

Fabricante: EPSON DO BRASIL IND E COM LTDA
Modelo Tipo Modelo Tipo

TM-H6000 FBIII ECF-MFD TM-T800F

TM-T81 FBIII ECF-MFD TM-T88 FBIII ECF-MFD

TM-T900F

Fabricante: ITAUTEC
Modelo Tipo Modelo Tipo

KUBUS 1EF ECF-MFD QW PRINTER 1E T3 ECF-MFD

QW PRINTER 6000 MT2 ECF-MFD

Fabricante: ZPM IND COM IMP EXP E REPRES LTDA.
Modelo Tipo Modelo Tipo

ZPM-200 ECF-MFD ZPM-300 ECF-MFD
ZPM-500 ECF-MFD ZPM/1FIT  LOGGER ECF-MFD

ZPM/2EFC LOGGER ECF-MFD

Somente é válida a credencial
Devidamente atualizada.

Campo Grande - MS, 20 de julho de 2018.

LAURI LUIZ KENER
Superintendente de Administração Tributária

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Extrato do III Termo Aditivo ao Contrato n. 0009/2016/SAD 
N. Cadastral 6748
Processo: 55/000.746/2016
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio 

da Secretaria de Estado de Administração e 
Desburocratização (SAD) e a empresa Rental Locadora 
de Bens e Veículos Ltda-EPP.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo alterar a 
Cláusula Décima Primeira – Da Vigência do Contrato n. 
009/2016.

Da Vigência: O prazo de vigência desse contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar de 2 de agosto de 2018 a 1º de agosto 
de 2019.

Amparo Legal: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 
Data da Assinatura: 23 de julho de 2018.
Assinam: Carlos Alberto de Assis e Mauro Luiz Barbosa Dodero.

Extrato do Termo de Prorrogação de Vigência do Contrato de Adesão n. 
0020/2014/SAD, que integra o Contrato Corporativo n. 005/2014/SAD
N° Cadastral 4916
Processo: 13/000.554/2014
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria 

de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) 
e o Consórcio Guaicurus.

Do Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, alterar a 
Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência, do Contrato de 
Adesão n. 020/2014.

Da Vigência: O prazo de vigência do Contrato de Adesão será de 12 
(doze) meses, a contar de 29 de julho de 2018 a 28 de 
julho de 2019.

Amparo Legal: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.
Data da Assinatura: 16 de julho de 2018.
Assinam: Carlos Alberto de Assis e Robson Luis Strengari.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ACORDO Nº 004/2018/SED/SUAOF/COFIN 

PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO
Processos:   29/016700/2015; 29/022138/2015; e, 29/025929/2015
Convênio:  24.295/2015
Partes:  O Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Fazenda e o 
Município de Eldorado/MS

Objeto:   Parcelamento de Glosa
Amparo Legal:  Artigo 34-B, §5º do Decreto Estadual n. 11.261/2003
Valor: R$59.461,24 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta 

e um reais e vinte e quatro centavos)
Número de parcelas: 10 (dez) prestações mensais
Valor da parcela: 231,64 (duzentos e trinta e um vírgula sessenta e quatro) 

UFERMS
Vigência: A partir da assinatura até a quitação do débito parcelado
Assinatura: 10 de julho de 2018
Assinam: Maria Cecília Amendola da Motta – SECRETARIA

Aguinaldo dos Santos – MUNICÍPIO
 Guaraci Luiz Fontana – INTERVENIENTE

Extrato da Certidão de Apostilamento do Termo de Fomento n. 26644.
Processo: 29/039323/2016.
Partes: Estado de Mato Grosso do Sul, CNPJ n. 15.412.257/0001-28, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Educação - CNPJ/MF N 02.585.924/0001-22, e a APM EE Viriato 
Bandeira, município de Coxim/MS, CNPJ/MF n. 00.857.276/0001-90
Amparo Legal: Art. 42, inciso ll, alíneas “b” e “c” do Decreto Estadual 14.494 de 02 de 
junho de 2016
Objeto: Alterar O Plano de Trabalho fls de 04 a 09 para fls 134 a 139 estabelecidas na 
cláusula primeira do Termo de Fomento n. 26644 de 10/11/2016, para remanejamento 
de valores, quantidades e especificações dos itens a serem adquiridos, conforme oficio 
11/2018 fls 133, sem que houvesse alteração do objeto.
Vigência: a partir da data da assinatura e término em 30/11/2018
Assinatura:  24/07/2018
MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA – CPF/MF n. 724.551.958-72
Secretária de Estado de Educação-MS.

Órgão Oficial destinado à publicação dos atos do poder Executivo.
Sede: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - SAD - Bloco I - CEP 79031-310

Telefone: (67) 3318-1480 
 Campo Grande-MS - CNPJ 02.940.523.0001/43

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização

www.imprensaoficial.ms.gov.br  –   materia@sad.ms.gov.br

Publicação de Matéria por cm linear de coluna R$ 11,40
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Republica-se por incorreção
Publicado no Diário Oficial n. 9.704, de 25 de julho de 2018, páginas 4-7.
 

EDITAL N. 6/2018
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso da competência 

que lhe confere o inciso II do art. 98 da Constituição Estadual, e tendo em vista o 
disposto na Lei Federal n. 12.513, de 26 de outubro de 2011, na Resolução/CD/FNDE 
n. 8, de 20 de março de 2013, na Portaria/MEC n. 817, de 13 de agosto de 2015, no 
Decreto Estadual n. 14.829, de 6 de setembro de 2017, e

Considerando os Termos de Adesão desta Secretaria ao Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec e ao Mediotec;

Considerando a abertura de processo de Pactuação do MedioTec/
Pronatec/Bolsa-Formação para o segundo semestre de 2018 (Mediotec 2018.2); e

Considerando a homologação pelo Ministério da Educação, no mês 
de junho de 2018, de novos cursos de Educação Profissional por meio do Mediotec, 

TORNA PÚBLICA, para conhecimento dos interessados, a abertura 
das inscrições para o CADASTRO COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM 
EM CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, no âmbito do Pronatec e do Mediotec, em 
caráter temporário, operacionalizados na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do 
Sul, para o biênio 2018-2019.

1. DO CADASTRAMENTO
1.1. O presente Edital visa complementar o Cadastro de Profissionais 

para Atuarem em Cursos da Educação Profissional, em caráter temporário, no âmbito do 
Pronatec e do Mediotec, operacionalizados na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso 
do Sul, a fim de atender à necessidade de excepcional interesse público para o biênio 
2018-2019.

1.2. O Cadastramento dos interessados envolverá as seguintes 
etapas: 

a) inscrição via internet; e
b) análise do currículo e da formação acadêmica, pela equipe 

técnica da Secretaria de Estado de Educação.

1.3. O Cadastro servirá para selecionar os interessados para as 
atividades do Pronatec, MedioTec, Profuncionário e Rede e-Tec Brasil.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. O formulário para inscrição estará disponível no endereço 

eletrônico http://sistemas.sed.ms.gov.br/cadastroreserva/, a partir das 8 horas do dia 
26 de julho de 2018 até as 23h59min do dia 31 de julho de 2018, devendo o interessado 
acessar o link e seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a 
efetivação de seu cadastro.

2.2. O preenchimento do formulário ocorrerá exclusivamente 
pela internet, devendo o interessado prestar todas as informações de preenchimento 
obrigatório, cadastrais e funcionais, solicitadas.

2.3. O candidato é o único responsável pelas informações prestadas 
no Formulário de Inscrição.

2.4. Concluído o preenchimento, o interessado deverá clicar no 
botão salvar e enviar, para finalizar a inscrição.

2.5. A Secretaria de Estado de Educação não receberá ficha de 
cadastramento impressa.

2.6. A relação de profissionais inscritos, por município, será 
publicada no site http://sistemas.sed.ms.gov.br/cadastroreserva/ e no Diário Oficial do 
Estado a partir do dia 3 de agosto de 2018.

2.7. Poderão se cadastrar os profissionais da Rede Estadual de 
Ensino (REE) e aqueles não integrantes da REE desde possuam a habilitação pertinente. 

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. São requisitos para a inscrição:

I - ser brasileiro ou gozar das prerrogativas estabelecidas no artigo 
12 da Constituição da República Federativa do Brasil;

II - ter, na data da inscrição, idade mínima de 18 (dezoito) anos 
completos;

III - ter, na data da inscrição, os pré-requisitos mínimos de 
escolaridade especificados no inc. I do item 6.2 deste Edital.

IV - estar em situação regular perante o respectivo órgão de classe, 
quando obrigatória a filiação para o exercício da profissão;

V - estar em situação regular perante o serviço militar, no caso de 
candidato do sexo masculino; 

VI - estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos.

3.2. Os requisitos deverão ser comprovados apenas pelos candidatos 
inscritos que forem selecionados, para fins de contratação temporária.

3.2.1. O requisito previsto no inciso VI do item 3.1. deverá ser 
comprovados mediante a apresentação de:

I - certidão da Justiça Eleitoral de que está quite com as obrigações 
eleitorais e não está em situação de inelegibilidade (§9º do art. 27, CE/MS);

II - certidões negativas, cíveis e criminais, nos termos dos §§ 10, 
incisos I a III, e § 11 do art. 27 da Constituição Estadual, emitidas:

a) pela Justiça Federal e Justiça Estadual de 1º e 2º graus;
b) pelos Tribunais competentes quando o candidato tiver exercido, 

nos últimos dez anos, função pública que implique foro especial por prerrogativa de 
função;

c) em caso de certidões positivas, o candidato deverá apresentar as 
certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados.

4. DO PRONATEC E DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA
4.1. As escolas e os novos cursos de que trata este Edital, 

financiados pelo Pronatec/Mediotec, vinculados à Secretaria de Estado de Educação de 
Mato Grosso do Sul, estão relacionadas no Anexo Único.

4.2.  O cadastramento em questão destina-se aos profissionais 
interessados em atuar nas atividades descritas das ações/programas constantes do 
quadro abaixo:

PROGRAMA/AÇÃO ATIVIDADE

Pronatec/MedioTec

Coordenação Técnica de Curso

Professor

Supervisão de Estágio

Supervisão de Programa

Orientação e Suporte Técnico

Apoio às atividades administrativas

e-Tec/Profuncionário

Coordenação de Polo

Coordenação Técnica de Curso

Professor Mediador a distância e presencial

Professor Formador

Professor Autor

5. DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS
5.1. Os profissionais cadastrados, em conformidade com este 

Edital, poderão desempenhar as funções constantes do quadro abaixo.

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES

Coordenador 
Técnico de Curso 

(Pronatec/MedioTec)

- promover a articulação das disciplinas técnicas com as 
disciplinas da Base Nacional Comum;
- orientar o trabalho dos professores na elaboração, na 
execução e na avaliação do projeto do curso;
- considerar a análise dos resultados das avaliações instituídas 
pela Secretaria de Estado de Educação, como referência, no 
planejamento das atividades técnico-pedagógicas;
- assessorar, técnica e pedagogicamente, os professores, de 
forma a adequar o seu trabalho aos objetivos da unidade 
escolar e aos fins da educação;
- acompanhar e orientar, sistematicamente, o planejamento 
e a execução do trabalho pedagógico realizado pelo corpo 
docente;
- acompanhar o registro de frequência nos diários de classe;
- coordenar e incentivar a prática de estudos que contribuam 
para a apropriação de conhecimentos do corpo docente;
- analisar o desempenho dos alunos com dificuldades de 
aprendizagem, redefinindo estratégias em articulação com os 
professores e direção escolar;
- elaborar e propor à direção escolar projetos que visem à 
melhoria dos cursos.
- acompanhar e analisar os resultados do rendimento escolar 
e da frequência dos alunos em articulação com os professores 
e a direção escolar.
- cumprir as horas de atividades do Pronatec no turno de 
funcionamento do curso.
- propor, organizar e executar visitas técnicas a empresas com 
os estudantes do curso técnico;
- atender às demandas de trabalho solicitadas pela direção 
da unidade escolar e pela Coordenação Geral do Pronatec, 
de modo a garantir condições à operacionalização dos cursos 
técnicos.

Supervisor 
de Programa 

(Pronatec/MedioTec)

- interagir com a coordenação técnica e direção das unidades 
escolares ofertantes do Pronatec acerca da operacionalização 
dos cursos técnicos em consonância com o Projeto Pedagógico 
e as diretrizes do programa;
- realizar o levantamento situacional das escolas e municípios 
com vistas à ampliação da oferta de vagas Pronatec;
- monitorar a frequência dos alunos e, se necessário, propor 
ações para minimizar problemas de evasão;
- orientar as escolas quanto à utilização dos recursos 
provenientes do programa;
- elaborar relatório mensal destacando as atividades práticas 
e visitação técnica das turmas;
- aplicar questionários aos alunos e demais profissionais do 
Pronatec quanto à satisfação devida ao programa;
- supervisionar a realização das matrículas e a inserção dos 
alunos no Ciclo de Matrículas, no SISTEC, bem como sua 
formalização no Sistema de Gestão de Dados Escolares – 
SGDE da Secretaria de Estado de Educação;
- supervisionar a atualização, no SISTEC, dos registros de 
frequência dos alunos;
- Executar o plano de ensino do estágio e atividade prática; 
- atender às demandas de trabalho solicitadas pela 
Coordenação Geral do Pronatec, de modo a garantir condições 
à operacionalização dos cursos técnicos.

Orientador 
(Pronatec/MedioTec)

- realizar serviços administrativos e financeiros do Pronatec no 
âmbito da unidade escolar;
- acompanhar a frequência dos alunos, atuando em conjunto 
com a coordenação técnica e professores de modo a combater 
a evasão;
- auxiliar na distribuição e controle do subsídio de transporte 
ao aluno, quando houver;
- auxiliar a coordenação técnica na organização de atividades 
práticas e visitação técnica, bem como apoiar os professores 
na execução;
- tornar-se disponível à Coordenadoria de Políticas para 
Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação 
quanto ao levantamento de informações referentes à 
operacionalização do programa no âmbito da escola;
- prestar atendimento às comunidades interna e externa 
referente ao Pronatec e encaminhar aos setores competentes;
- participar das ações de divulgação dos cursos e turmas 
ofertados na unidade escolar;
- participar das formações continuadas, quando da realização;
- atender as demandas de trabalho solicitadas pela direção da 
unidade escolar e coordenação geral do Pronatec, de modo a 
garantir condições à operacionalização dos cursos técnicos.
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Professor (Pronatec/

MedioTec)

- planejar e ministrar aulas e atividades didáticas conforme 

orientações das coordenações técnica e pedagógica e direção 

escolar; 

- promover e efetivar a articulação das disciplinas técnicas 

com as disciplinas da Base Nacional Comum;

- registrar a frequência e o desempenho acadêmico dos 

estudantes, conforme as orientações da Secretaria de Estado 

de Educação;

- avaliar o desempenho dos estudantes;

- participar das reuniões de estudos promovidas pela unidade 

escolar; 

- participar de programas de formação continuada;

- executar visitas técnicas em empresas com os estudantes 

do curso técnico;

- acompanhar e analisar os resultados do rendimento escolar e 

da frequência dos alunos em articulação com as coordenações 

técnica e pedagógica e direção escolar;

- analisar o desempenho dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, e redefinir estratégias com as coordenações 

técnica, pedagógica e direção escolar.

Auxiliar 

Administrativo 

(Pronatec/MedioTec)

- realizar serviços administrativos do Pronatec determinados 

pelo Coordenador-Geral do programa e direção escolar;

- realizar pré-matrícula e matrícula dos alunos nos cursos 

Pronatec ofertados no âmbito da unidade escolar;

- registrar, no SISTEC, a frequência e o desempenho acadêmico 

dos estudantes, bem como no Sistema de Gestão de Dados 

Escolares – SGDE da Secretaria de Estado de Educação;

- executar as atividades relativas à escrituração, ao registro 

da frequência e do desempenho acadêmicos dos estudantes;

- acompanhar o registro do Diploma dos concluintes, no 

SISTEC, e realizar a impressão e entrega desse documento;

- acompanhar a inserção de calendários, matriz curricular e 

demais informações nos Sistemas de Gestão da Educação 

indicados pela Secretaria de Estado de Educação;

- participar das formações continuadas, quando houver.

Coordenador de 

Curso (e-Tec)

- exercer as atividades típicas de coordenador de curso na 

escola;

- coordenar e acompanhar o curso;

- realizar a gestão acadêmica das turmas;

- coordenar a elaboração do projeto do curso;

- realizar o planejamento e desenvolvimento, em conjunto 

com a coordenação geral, dos processos seletivos de alunos;

- realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades 

de seleção e capacitação dos profissionais envolvidos no 

Programa;

- acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores, 

professores, coordenador de tutoria e coordenadores de polo;

- acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados 

no curso.

Coordenador de Polo 

(e-Tec)

- exercer as atividades típicas de coordenação do polo;

- coordenar e acompanhar as atividades dos tutores no polo;

- acompanhar e gerenciar a entrega dos materiais no polo;

- gerenciar a infraestrutura do polo;

- relatar situação do polo ao coordenador do curso;

- realizar a articulação para o uso das instalações do polo de 

apoio presencial para o desenvolvimento das atividades de 

ensino presenciais;

- realizar a articulação de uso das instalações pelas diversas 

instituições ofertantes e pelos diferentes cursos ofertados.

Coordenador 

de Professores 

Mediadores (e-Tec)

- coordenar e acompanhar as ações dos tutores;

- apoiar os tutores das disciplinas no desenvolvimento de suas 

atividades;

- supervisionar e acompanhar as atividades do ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA);

- acompanhar os relatórios de regularidade dos alunos;

- acompanhar os relatórios de desempenho dos alunos nas 

atividades;

- analisar com os tutores os relatórios das turmas e orientar 

os encaminhamentos mais adequados;

- supervisionar a aplicação das avaliações;

- dar assistência pedagógica aos tutores das turmas;

- supervisionar a coordenação das atividades presenciais.

Professor Autor
(e-Tec)

- planejar, desenvolver e avaliar novas metodologias de ensino 
adequadas aos cursos, podendo ainda atuar nas atividades de 
formação;
- adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino 
adotada, bem como conduzir análises e estudos sobre o 
desempenho dos cursos;
- elaborar proposta de implantação dos cursos e sugerir ações 
necessárias de suporte tecnológico durante o processo de 
formação;
- desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, 
sistema e metodologia de avaliação de alunos, mediante uso 
dos recursos previstos nos planos de curso;
- desenvolver, em colaboração com a equipe da escola, 
metodologia para a utilização nas Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (NTIC) para a modalidade a 
distância;
- desenvolver a pesquisa de acompanhamento das atividades 
de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade à distância;
- participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento 
de metodologia de materiais didáticos para a modalidade a 
distância;
- aplicar pesquisa de acompanhamento das atividades de 
ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância;
- elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino 
na esfera de suas atribuições, para encaminhamento às 
secretarias do MEC;
- realizar as atividades de docência nas capacitações dos 
coordenadores, professores e tutores;
- realizar as atividades de docência das disciplinas curriculares 
do curso;
- planejar, ministrar e avaliar as atividades de formação;
- organizar os seminários e encontros com os tutores para 
acompanhamento e avaliação do curso;
- participar dos encontros de coordenação;
- articular-se com o coordenador de curso e com o coordenador 
de tutoria;
- encaminhar ao coordenador de curso a frequência dos 
cursistas.

Professor Formador 
(e-Tec)

- exercer as atividades típicas de professor pesquisador;
- elaborar os conteúdos para os módulos do curso;
- realizar a adequação dos conteúdos dos materiais didáticos 
para as mídias impressas e digitais;
- realizar a revisão de linguagem do material didático 
desenvolvido para a modalidade a distância;
- elaborar relatórios sobre a aplicação de metodologias de 
ensino para os cursos na modalidade a distância.

Professor Mediador 
(e-Tec)

- exercer as atividades típicas de tutoria a distância ou 
presencial;
- assistir aos alunos nas atividades do curso;
- mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os 
cursistas;
- apoiar o professor da disciplina nas atividades do curso;
- acompanhar as atividades do ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA);
- coordenar as atividades presenciais;
- elaborar os relatórios de regularidade dos alunos;
- estabelecer e promover contato permanente com os alunos;
- aplicar avaliações; elaborar os relatórios de desempenho dos 
alunos nas atividades.

5.2. É imprescindível aos postulantes às funções relacionadas no 
item 5.1 deste Edital ter disponibilidade de tempo para o exercício das atividades.

5.3. Os profissionais integrantes da Rede Estadual de Ensino 
poderão atuar nas atividades do Pronatec/Mediotec, desde que possuam formação 
e experiência compatíveis com as responsabilidades relativas às atribuições a serem 
assumidas e não haja prejuízo à sua carga horária regular de trabalho e ao plano de 
metas da Secretaria de Estado de Educação.

5.4. Poderão, ainda, atuar nas atividades do Pronatec/Mediotec 
os profissionais não integrantes da Rede Estadual de Ensino, desde que atendam aos 
critérios estabelecidos neste Edital, sendo imprescindível, nesse caso, a comprovação 
da capacidade técnica e da formação adequada para o desempenho das respectivas 
atribuições.

5.5. Para o serviço de Apoio às atividades administrativas da escola, 
somente poderá atuar o profissional que possuir vínculo efetivo na Rede Estadual de 
Ensino, lotado em secretaria escolar.

5.6.  As atribuições e a carga horária dos bolsistas integrantes da 
Rede Estadual de Ensino não poderão conflitar com suas funções e carga horária regulares 
de trabalho, nem comprometer a qualidade, o bom andamento e o atendimento do plano 
de metas da instituição, devendo o beneficiário apresentar declaração nesse sentido.

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A seleção dos profissionais inscritos será precedida da Análise 
de Cadastro, a fim de aferir se o candidato selecionado cumpre os requisitos dispostos 
no presente edital, em especial no que se refere à formação específica para sua área de 
atuação.

6.2. Na Análise de Cadastro será considerado selecionado o 
candidato que apresentar maior titulação correspondente à função/curso pretendido: 
para as funções de Orientador (Pronatec/MedioTec) e Auxiliar Administrativo (Pronatec/
MedioTec), exigir-se-á, no mínimo, o ensino médio completo e, para as demais funções, 
exigir-se-á, no mínimo, o ensino superior completo com formação compatível ao Eixo 
Tecnológico do curso e/ou Área de Conhecimento das disciplinas previstas na matriz 
curricular;

6.2.1. Em havendo empate, serão obedecidos para desempate os 
seguintes critérios, na ordem abaixo estabelecida:

I - maior tempo de experiência de trabalho em ambientes virtuais 
de aprendizagem, para as funções relacionadas ao e-Tec;

II - maior tempo de experiência na atividade/função pretendida e/
ou na área profissional do curso técnico a ser operacionalizado;

III - maior tempo de trabalho na Rede Estadual de Ensino, em 
função equivalente à pretendida;

IV - maior idade.
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6.3. A contratação dos candidatos somente ocorrerá quando:

I - houver necessidade excepcional por parte da Administração 
Pública;

II - houver comprovação, mediante apresentação da documentação, 
do cumprimento dos requisitos gerais e específicos estabelecidos neste edital; 

III - houver parecer favorável exarado pela equipe técnica 
responsável por cada especificidade do Pronatec/Mediotec. 

6.3.1 A escolha de profissionais não integrantes da Rede Estadual 
de Ensino fica condicionada ao não preenchimento das vagas por profissionais integrantes 
da respectiva Rede, os quais têm preferência no processo seletivo.

6.4. Após a formação do Cadastro, os profissionais selecionados 
serão convocados, por e-mail e/ou celular, para a entrega dos documentos que 
comprovem as informações prestadas na inscrição. 

6.5. Quando não comprovadas as informações, o candidato será 
excluído do Cadastro de Profissionais. 

6.6. A escolha e a convocação dos candidatos serão feitas de 
acordo com as vagas disponíveis para cada função e as metas aprovadas pelo Ministério 
da Educação (MEC) para execução no biênio 2018-2019.

6.7. O candidato convocado para ocupar uma das funções previstas 
no item 5.1 deste Edital atuará de acordo com o Calendário Escolar e a organização 
curricular prevista no Projeto Pedagógico de Curso das turmas em operacionalização.

6.8.  O não comparecimento do candidato acarretará o cancelamento 
da convocação e sua exclusão do Cadastro de Profissionais, mediante registro em Ata 
pela direção escolar, e o próximo candidato apto do banco de cadastro será chamado 
para a vaga.

7. DOS IMPEDIMENTOS 
7.1 São impedidos de atuarem nas funções previstas neste Edital 

os interessados: 

I - que exerçam função gratificada de diretor, diretor-adjunto ou 
secretário escolar;

II - em acúmulo de cargos públicos e/ou de aposentadorias 
em cargos públicos, se não observadas as regras constitucionais de acumulação de 
remunerações e/ou proventos; 

III - ocupantes de cargo público de professor que estejam sob a 
condição de readaptado, provisória ou definitivamente; 

IV - no desempenho de cargo e/ou função militar; 
V - na qualidade de estrangeiro não naturalizado; 
VI - na qualidade de contratados anteriormente pela Administração 

Pública Estadual e com vínculo rescindido por justa causa; 
VII - que ocupem cargo público em jornada incompatível com os 

horários estabelecidos para os cursos do Programa;
VIII - atuantes em outro programa federal na qualidade de bolsista;
IX - com condenação em sindicância ou em processo administrativo 

disciplinar nos últimos 3 (três) anos; 
X - em situação de inelegibilidade, motivada por condenação ou 

punição de qualquer natureza, na forma do § 9º- A do art. 27 da Constituição Estadual.

8. DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA
8.1. Aos profissionais que estiverem envolvidos nas funções 

previstas no item 5.1 deste Edital, serão atribuídas Bolsas nos valores determinados 
pela Resolução/SED n. 2.949, de 17 de março de 2015, e pela Resolução/SED n. 3.294, 
de 3 de junho de 2017, e suas respectivas alterações, quando houver.

8.2. As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do 
Pronatec/Mediotec, e demais ações/programas relacionados, não caracterizam vínculo 
empregatício, e os valores recebidos a título de bolsa não se incorporam, para qualquer 
efeito, ao vencimento, salário, remuneração, proventos, subsídios ou qualquer espécie 
de remuneração, e não serão considerados ou computados para fins de concessão ou de 
cálculo de vantagens financeiras de qualquer natureza, inclusive verbas previdenciárias, 
adicional de férias e décimo terceiro salário. 

8.3. A carga horária a ser atribuída ao Coordenador Técnico de 
Curso (Pronatec/MedioTec), Supervisor de Estágio (Pronatec/MedioTec) e Auxiliar 
Administrativo (Pronatec/MedioTec) obedecerá ao quantitativo de estudantes 
regularmente matriculados e frequentes nas turmas do programa, de acordo com os 
seguintes parâmetros:

Função (Pronatec/MedioTec) Carga Horária Quantidade de estudantes

Coordenador Técnico de Curso 

20 h/semana Igual ou superior a 25 
estudantes

15 h/semana De 15 a 24 estudantes

10 h/semana Inferior a 15 estudantes

Supervisor de Estágio
20 h/semana Igual ou superior a 15 

estudantes

15 h/semana Inferior a 15 estudantes

Auxiliar Administrativo

20 h/semana Igual ou superior a 20 
estudantes

10 h/semana De 10 a 19 estudantes

0 h/semana 
(desvinculado) Inferior a 10 estudantes

 
8.4. A carga horária a ser atribuída ao Professor (Pronatec/

MedioTec) será de acordo com a carga horária semanal da disciplina prevista na Matriz 
Curricular do Curso.

8.5. A carga horária a ser atribuída ao Orientador (Pronatec/
MedioTec) e Supervisor de Programa (Pronatec/MedioTec) será de acordo com a 
necessidade da Secretaria de Estado de Educação e disponibilidade financeira do 
Programa, sendo o quantitativo máximo igual a 20 (vinte) horas semanais.

8.6. A carga horária a ser atribuída ao Coordenador de Curso 
(e-Tec), Coordenador de Polo (e-Tec), Coordenador de Professores Mediadores (e-Tec), 
Professor Autor (e-Tec), Professor Formador (e-Tec) e Professor Mediador (e-Tec) 
obedecerá aos parâmetros de referência constantes no Manual de Gestão da Rede e-Tec 
Brasil e Profuncionário.

8.7. É vedado o acúmulo, por um mesmo profissional, integrante 

ou não da Rede Estadual de Ensino, de Bolsas para o exercício de diferentes atribuições 
do Pronatec/Mediotec, excetuada a docência, sendo de 20 (vinte) horas semanais a 
carga horária máxima em atividades vinculadas à Bolsa-Formação.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Para subsidiar o processo de inscrição, os candidatos poderão 

solicitar à unidade escolar, relacionada no Anexo Único deste Edital, todas as informações 
referentes ao curso a ser operacionalizado.

9.2. O cadastro dos profissionais vinculados a este Edital terá 
validade até o dia 31 de dezembro de 2019.

9.3. Dentro do prazo de vigência do cadastro, os candidatos 
inscritos poderão ser convocados para preenchimento de vagas remanescentes ou de 
novas vagas, de acordo com a demanda de cursos.

9.4. O profissional ocupante de alguma das funções descritas no 
item 5.1 deste Edital, em qualquer época, terá sua inscrição anulada e todos os atos dela 
decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais, quando:

I - for constatado que apresentou declaração e/ou documentos 
falsos no ato da inscrição ou da convocação;

II - recusar-se a participar ou não concluir com êxito as formações 
continuadas promovidas e/ou orientadas pela Secretaria de Estado de Educação.

9.5. Todas as convocações para as funções do Pronatec/Mediotec e 
demais ações/programas associados, no biênio 2018-2019, deverão ocorrer por meio de 
consulta ao banco de cadastro de profissionais oriundo deste Edital.

9.6. A substituição de um profissional ocupante de uma determinada 
função será efetuada por outro que esteja inscrito no Cadastro de Profissionais previsto 
neste Edital.

9.7. Excepcionalmente, poderá ser atribuída uma das funções 
descritas no item 5.1 deste Edital a profissional não cadastrado, quando:

I - o Cadastro de Profissionais não possuir registro de profissional 
com a formação compatível à função disponível; ou

II - todos os profissionais aptos constantes no banco de cadastro 
manifestarem, formalmente, desistência à vaga disponível; e

III- a escola realizar ampla divulgação da vaga e adotar os mesmos 
critérios de seleção estabelecidos neste Edital.

9.8. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria 
de Estado de Educação.
 

CAMPO GRANDE-MS, 23 DE JULHO DE 2018.

MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária de Estado de Educação

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 6/2018, DE 23 DE JULHO DE 2018.

MUNICÍPIO/ ESCOLA / CURSO

AQUIDAUANA

EE CEL JOSÉ ALVES RIBEIRO

INFORMÁTICA PARA INTERNET - Presencial

CAMPO GRANDE

CEEP PROF.ª MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA

AGRONEGÓCIO - Presencial

IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS - Presencial

CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA

MECATRÔNICA - Presencial

EE LINO VILLACHA

INFORMÁTICA PARA INTERNET - Presencial

EE SEBASTIÃO SANTANA DE OLIVEIRA

AGRONEGÓCIO - Presencial

EE PROFESSOR SILVIO OLIVEIRA DOS SANTOS

INFORMÁTICA PARA INTERNET - Presencial

CASSILÂNDIA

EE SÃO JOSÉ

INFORMÁTICA - Presencial

CORUMBÁ

EE MARIA HELENA ALBANEZE

INFORMÁTICA PARA INTERNET - Presencial

COXIM

EE PEDRO MENDES FONTOURA

ADMINISTRAÇÃO - Presencial

DOURADOS

CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA

AGROECOLOGIA - Presencial

INFORMÁTICA PARA INTERNET - Presencial

EE MENODORA FIALHO DE FIGUEIREDO

COMÉRCIO - Presencial

GLÓRIA DE DOURADOS

PROF.ª EUFROSINA PINTO

AGROECOLOGIA - Presencial

IVINHEMA

EE REYNALDO MASSI
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AGRONEGÓCIO - Presencial

JARDIM

EE ANTÔNIO PINTO PEREIRA

GUIA DE TURISMO - Presencial

EE CEL. PEDRO JOSÉ RUFINO

INFORMÁTICA PARA INTERNET - Presencial

NAVIRAÍ

CEEP SENADOR RAMEZ TEBET

INFORMÁTICA PARA INTERNET - Presencial

NOVA ALVORADA DO SUL

EE ANTONIO COELHO

AÇÚCAR E ÁLCOOL - Presencial

PONTA PORÃ

EE ADÊ MARQUES

INFORMÁTICA PARA INTERNET - Presencial

SÃO GABRIEL DO OESTE

EE SÃO GABRIEL

AGROPECUÁRIA - Presencial

SETE QUEDAS

EE 13 DE MAIO

GUIA DE TURISMO - Presencial

TRÊS LAGOAS

EE PROFº JOÃO MAGIANO PINTO

INFORMÁTICA PARA INTERNET - Presencial

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Extrato do Contrato N° 0174/2018/SES                   N° Cadastral 10435
Processo: 27/002.108/2018
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio do(a) 

Secretaria de Estado de Saúde (com recursos do Fundo 
Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul) e ANDREA 
PALUDO HILDEBRAND

Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de saúde de caráter ambulatorial, visando 
atender o Programa Caravana da Saúde em Campo 
Grande/MS, observando as regras estabelecidas no 
Edital de Credenciamento n. 002/2018, parte integrante 
do presente Contrato.

Ordenador de Despesas: CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 10302200283210034 - Caravana 

da Saúde, Fonte de Recurso 0100000000 - RECURSOS 
ORDINARIOS DO TESOURO, Natureza da Despesa 
33903630 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Valor: R$ 2.587,50 (dois mil e quinhentos e oitenta e sete reais 
e cinquenta centavos)

Amparo Legal: Decreto Estadual nº 14.439/16, Lei 8.666/93 e suas 
alterações.

Do Prazo: A duração do presente contrato será de 06 (seis) meses, 
podendo ser renovado por igual período, permanecendo 
a obrigação da CONTRATADA ou enquanto durar as 
atividades desenvolvidas e as consequências dos atos 
decorrentes.

Data da Assinatura: 29/06/2018
Assinam: CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA e ANDREA PALUDO 

HILDEBRAND

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

                                               
EXTRATO DO  TERMO DE ACORDO Nº 1.176/2018, CELEBRADO EM 05 DE 

JULHO DE 2018. 
PARTES: Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar e da 
Secretaria de Estado de Fazenda, com a empresa UNIR INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. 

BASE LEGAL: Lei Complementar n. 093, de 05/11/2001 e seu regulamento, 
combinada com a Lei n. 4049 de 30/06/2011, bem como, Deliberações do Fórum 
Deliberativo do MS- Indústria e ofícios de sua Secretaria Executiva.

LOCALIZAÇÃO: TrêsLagoas/MS
SIGNATÁRIOS: Reinaldo Azambuja Silva - GOVERNADOR
                         Jaime Elias Verruck - SEMAGRO 
                         Guaraci Luiz Fontana – SEFAZ
                         Aurio de Oliveira Lima Júnior - EMPRESA
   

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS 
Autorizo as despesas e a emissão das Notas de Empenho, referente aos processos abaixo 
relacionados no mês –JUNHO/2018
AMPARO LEGAL: Decreto n° 11.676 de 17/08/2004

Favorecido Processo n° Ep n° Data Valor
F. ROCHA LTDA 61/000062/2016 499 06/06/2018 5.730,00
Vyga- Prest. De Serv. De 
Cons. E Asseio LTDA

71/000052/2017 511 15/06/2018 3.999,43

Comercial T & C LTDA 71/000183/2017 500 08/06/2018 319,50
Easycred Serviços de 
Credito e Turismo EIRELI

71/000011/2017 507 12/06/2018 10.000,00

Vyga- Prest. De Serv. De 
Cons. E Asseio LTDA

71/000052/2017 589 28/06/2018 1.999,71

Easycred Serviços de 
Credito e Turismo EIRELI

71/000011/2017 596 26/06/2018 10.000,00

Soluti- Soluções em 
Negocios Inteligentes 
LTDA

71/000168/2018 509 15/06/2018 300,00

Soluti- Soluções em 
Negocios Inteligentes 
LTDA

71/000168/2018 510 15/06/2018 90,00

GIMENEZ ENGENHARIA 
LTDA

71/000247/2017 516 21/06/2018 442.708,30

AMPARO LEGAL: Artigo 22 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93
Favorecido Processo n° Ep n° Data Valor
Taurus Distribuidora 
de Petróleo  LTDA.

71/000040/2017 505 11/06/2018 7.300,00

Taurus Distribuidora 
de Petróleo  LTDA.

71/000040/2017 504 11/06/2018 1.100,00

Taurus Distribuidora 
de Petróleo  LTDA.

71/000040/2017 506 11/06/2018 500,00

Taurus Distribuidora 
de Petróleo  LTDA.

71/000040/2017 578 27/06/2018 200,00

Taurus Distribuidora 
de Petróleo  LTDA.

71/000040/2017 579 27/06/2018 2.700,00

Taurus Distribuidora 
de Petróleo  LTDA.

71/000040/2017 580 27/06/2018 400,00

S.H.Informática LTDA 71/000040/2017 501 11/06/2018 230,00
S.H.Informática LTDA 71/000040/2017 503 11/06/2018 370,00
S.H.Informática LTDA 71/000040/2017 581 27/06/2018 200,00
S.H.Informática LTDA 71/000040/2017 508 14/06/2018 200,00
S.H.Informática LTDA 71/000165/2018 597 29/06/2018 8.625,00
S.H.Informática LTDA 71/000165/2018 598 29/06/2018 3.737,50

AMPARO LEGAL: Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 
Favorecido Processo n° Ep n° Data Valor
Relação de Diárias 
das Unidades

71/000025/2018 514 18/06/2018 1.500,00

Relação de Diárias 
das Unidades

71/000230/2018 585 27/06/2018 3.250,50

Relação de Diárias 
das Unidades

71/000003/2018 551 26/06/2018 2.250,00

Relação de Diárias 
das Unidades

71/000004/2018 552 26/06/2018 2.628,00

Relação de Diárias 
das Unidades

71/000003/2018 553 26/06/2018 2.550,00

Relação de Diárias 
das Unidades

71/000004/2018 554 26/06/2018 1.772,00

Relação de Diárias 
das Unidades

71/000106/2018 513 18/06/2018 2.500,00

Prefeitura Municipal 
de Caracol

71/000011/2018 502 11/06/2018 191.949,08

Prefeitura Municipal 
de Bataypora

71/000208/2018 524 22/06/2018 250.000,00

Prefeitura Municipal 
de Amambai

71/000191/2018 517 21/06/2018 350.000,00

Prefeitura Municipal 
de Rio Brilhante

71/000207/2018 518 21/06/2018 300.000,00

Prefeitura Municipal 
de Guia Lopes da 
Laguna

71/000154/2018 519 21/06/2018 200.000,00

Prefeitura Municipal 
de Mundo Novo

71/000198/2018 520 21/06/2018 300.000,00

Prefeitura Municipal 
de Anastacio

71/000190/2018 521 21/06/2018 300.000,00

Prefeitura Municipal 
de Três Lagoas

71/000209/2018 522 21/06/2018 300.000,00

Prefeitura Municipal 
de Aparecida do 
Taboada

71/000196/2018 523 22/06/2018 250.000,00

Prefeitura Municipal 
de Sonora

71/000222/2018 525 22/06/2018 250.000,00

Prefeitura Municipal 
de Rio Brilhante

71/000206/2018 590 28/06/2018 400.000,00

Consórcio Guaicurus 71/000044/2017 582 27/06/2018 1.200,00
Consórcio Guaicurus 71/000044/2017 583 27/06/2018 1.057,80
Consórcio Guaicurus 71/000044/2017 584 27/06/2018 135,47

AMPARO LEGAL: NÃO APLICA Lei Estadual 1.102/90 
Favorecido Processo n° Ep n° Data Valor
VENCIMENTOS 61/000075/2015 515 19/06/2018 9.946,78
VENCIMENTOS 61/000075/2015 595 29/06/2018 13.725,71
VENCIMENTOS 71/000001/2018 526 26/06/2018 1.065,48
VENCIMENTOS 71/000001/2018 527 26/06/2018 2.622,12
VENCIMENTOS 71/000001/2018 528 26/06/2018 43.338,28
VENCIMENTOS 71/000001/2018 529 26/06/2018 156,58
VENCIMENTOS 71/000001/2018 530 26/06/2018 23.212,50
VENCIMENTOS 71/000001/2018 531 26/06/2018 1.117,60
VENCIMENTOS 71/000002/2018 532 26/06/2018 126.031,63
VENCIMENTOS 71/000002/2018 533 26/06/2018 102.926,13
VENCIMENTOS 71/000002/2018 534 26/06/2018 407,53
VENCIMENTOS 71/000002/2018 535 26/06/2018 21.631,15
VENCIMENTOS 71/000001/2018 541 26/06/2018 309.395,32
VENCIMENTOS 71/000001/2018 544 26/06/2018 4.841,67
VENCIMENTOS 71/000001/2018 540 26/06/2018 14.028,01
VENCIMENTOS 71/000002/2018 545 26/06/2018 1.007,88
VENCIMENTOS 71/000002/2018 546 26/06/2018 642,01
VENCIMENTOS 71/000002/2018 536 26/06/2018 53.584,00
VENCIMENTOS 71/000002/2018 537 26/06/2018 13.640,32
VENCIMENTOS 71/000002/2018 542 26/06/2018 4.950,40
VENCIMENTOS 71/000002/2018 548 26/06/2018 335,35
VENCIMENTOS 71/000001/2018 538 26/06/2018 4.372,13
VENCIMENTOS 71/000002/2018 539 26/06/2018 12.646,17


