
�� ��� ���	 
 ��
� �� 
 ����� 	

������
����� 
 � �� ��	������ �� ��� ��Á��� �������ÇÕ�� � ������������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

A IMPRENS A OFICIAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 às 02:33:21 -0300.



��Á����������ÇÕ	
 � �	���� ������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

23������ � �
� ��� � ����	�

��������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENS A OFICIAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 às 02:33:23 -0300.



�� ��� ��	
 � ��
� �� � ����� 


���������	�� � �� �� ��
���	�� �� ���� ��Á��� ����	��ÇÕ�� � ���	��������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

A IMPRENS A OFICIAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 às 02:33:25 -0300.



��Á����������ÇÕ	
 � �	���� ������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

25������ � �
� ��� � ����	�

��������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENS A OFICIAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 às 02:33:28 -0300.



�� ��� ��	
 � ��
� �� � ����� 


���������	�� � �� �� ��
���	�� �� ���� ��Á��� ����	��ÇÕ�� � ���	��������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

A IMPRENS A OFICIAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 às 02:33:30 -0300.



��Á����������ÇÕ	
 � �	���� ������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

27������ � �
� ��� � ����	�

��������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENS A OFICIAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 às 02:33:33 -0300.



�� ��� ��	
 � ��
� �� � ����� 


���������	�� � �� �� ��
���	�� �� ���� ��Á��� ����	��ÇÕ�� � ���	��������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

A IMPRENS A OFICIAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 às 02:33:35 -0300.



��Á����������ÇÕ	
 � �	���� ������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

29������ � �
� ��� � ����	�

��������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENS A OFICIAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 às 02:33:37 -0300.



�� ��� ��	
 � ��
� ��� � ���� 


���������	�� � �� �� ��
���	�� �� ���� ��Á��� ���	��ÇÕ�� � ��	��������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

Id: 2088783

Id: 2088812

A IMPRENS A OFICIAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 às 02:33:40 -0300.


