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eXtrato de coNtrato Nº 28/2022 - PMsiP
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS 
SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliESPorTiVa No Bairro Jar-
diM MiraÍ, No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl, ViNcUlado ao coNVÊNio 
PlaTaforMa+BraSil Nº 886786/2019 Por iNTErMÉdio do MiNiSTÉrio 
da cidadaNia rEPrESENTado PEla caiXa EcoNÔMica fEdEral, contrato 
n° 028/2022-PMSiP; Valor do contrato: r$ 248.738,06 (duzentos e quarenta 
e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e seis centavos). Vigência do contra-
to é de 90 (noventa) dias, ou seja, de 08/02/2022 a 09/05/2022. ordenador: 
Pedro Paulo Magalhães Bezerra, SEcrETaria iNTEGrada dE iNfraESTrU-
TUra, oBraS, UrBaNiSMo E SErViÇoS PÚBlicoS iNTErVENTor; data de 
assinatura do contrato: 08 de fevereiro de 2022.

rosinaldo Ferreira de Freitas-Presidente
Protocolo: 759182

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
Portaria Nº 002, de 08 de FeVereiro de 2022

dispõe Sobre Exoneração a Pedido da Servidora Pública Municipal ocupante 
de cargo Efetivo, e dá outras Providências. o Prefeito Municipal de Santa 
Maria do Pará, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no inciso Vii 
da lei orgânica Municipal lei Municipal.
resoLVe:
art. 1º - EXoNErar a Sra. Germana Sintia redig de oliveira, Servidora Pú-
blica Municipal, cargo: Professora, MaT: 036582-7, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação desta Prefeitura, em atendimento ao requerimento da 
Servidora.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
art. 3º - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se. Palácio francisco Paiva, 
Gabinete do Prefeito Municipal, cidade de Santa Maria do Pará, em 08 de 
fevereiro de 2021. alcir costa da silva - Prefeito Municipal.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

o Município de santa Maria do Pará, torna público a prorrogação de aber-
tura da licitação, do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 002/2022, da Prefeitura Muni-
cipal. objeto registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Gêneros 
alimentícios, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, 
Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. fica prorrogada 
a abertura das Propostas para o dia 22/02/2022 às 09:00h (Horário de Bra-
sília), com base nos termos do princípio da conveniência e da oportunidade 
da administração pública. Por meio do endereço eletrônico www.comprasgo-
vernamentais.gov.brUaSG: 980531. Edital e anexos: www.comprasgoverna-
mentais.gov.brUaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da 
Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa, através de seu Prego-
eiro, torna público que não houve licitante habilitado/classificado na sessão 
pública do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 005/2022, cujo objeto é “registro de 
Preços Para futura e Eventual aquisição contratação de Empresa Para Prestação 
de Serviços de Hospedagem em Hotel no Município de Santa Maria do Pará/Pa 
com café da Manhã incluso, Para atender as demandas da Prefeitura, Secretá-
rias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa”. a licitação foi declarada 
fracassada. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro.

Protocolo: 759433
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo rePUBLicada

Processo LicitatÓrio N°139/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 91/2021/srP/FMs

www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Borracharia, para atender a deman-
da operacional da Secretaria Municipal de Saúde.
Nova data de abertura no dia 23/02/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

WrYsLHia KeLLY de carVaLHo Ferreira coNti
SEcrETária MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 759435

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 002/2022-seMsa

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear servidores com o fim específico de fiscalizar o contrato decor-
rente do Pregão Eletrônico 003/2022e Processo administrativo nº 003/2022 
que versam sobre aquisição de Equipamentos Para Estruturação da Unidade 
de Saúde fluvial abaré i. Titular: Vanilson Pinto lira - Matrícula: 86914, cPf 
Nº 795.446.732-53 e rG Nº 4334639 - SSP/Pa, servidor da SEMSa; Suplen-
te: Josinete Tângara Santos da Silva - Matrícula:72283, cPf Nº 988.387.095-
72 e rG Nº 3679796 - SSP/Pa. servidora da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 12 de janeiro de 2022. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 006/2022
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes à centro de referência em Saúde da Mulher, da Secre-
taria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: dinauria Nunes cunha de faria 
- Matrícula 30377, cPf sob o n° 206.625.212-34 e rG n° 6496367 - SSP/Pa, 
Servidora da SEMSa; Suplente: Marília duarte Silva - Matrícula 30667, cPf sob o 
n°689.202.292-87 e rG n° 6879768 - SSP/Pa, Servidora da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 18de Janeiro de 2022. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 014/2022
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes à contratação de Empresa Habilitada Para construção 
do centro de Saúde na comunidade São Pedro do Uruari, no Município de San-
tarémda Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: Samela da Silva 
araujo - Matrícula 86031, cPf sob o n°020.630.482-07 e rG n°6595122 SSP/Pa, 
Servidora da SEMSa; Suplente: Gabriel rodrigues Gomes - Matrícula 87136 cPf 
016.716.172-58 sob o n° e rG n°6841584SSP/Pa, Servidor da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, de 09 de fevereiro de 2022. Vânia Maria azevedo Por-
tela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
retiFicaÇÃo 

Na publicação da Portaria 013/2022 publicado no doE/Pa dia 08/02/2022, 
nº 34.858, pag. 157, protocolo 758292. No artigo 1º oNde se LÊ: art. 1° 
Matrícula 88188. Leia-se: Matrícula 89188. ficam mantidas inalteradas as 
demais disposições. oNde se LÊ: art. 1° cPf 897.268.602-15. Leia-se: 
cPf 897.269.602-15. ficam mantidas inalteradas as demais disposições. 
Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto 
nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 759434
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de ProrroGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00008/2022
o Município de são domingos do capim, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do processo 
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licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada EM forNEcEr SErViÇoS dE PrÓTESE dENTaria EM aTENdiMENTo 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SÃo do-
MiNGoS do caPiM/Pa. Para o dia 22/02/2022 às 14:00 horas, continuando 
inalterados as demais informações.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 759436
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00011
Processo adMiNistratiVo Nº 920220011 

oBJeto: contratação de pessoa física ou jurídica para locação de veículos 
e barcos a serem utilizados no transporte escolar de alunos da rede Pública 
de Ensino do Município de Uruará, conforme exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. data da abertura: 23 de fevereiro de 2022. Horário 09 
horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se dis-
ponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário 
das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00001; coNTraTo Nº: 20229066 
coNTraTaNTE: fundo Municipal de Saúde; Valor ToTal: r$ - 566.500,00 
(Quinhentos e Sessenta e Seis Mil e Quinhentos reais), coNTraTo Nº: 
20229067 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor To-
Tal: r$ - 561.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Um Mil reais); coNTraTo 
Nº: 20229068 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - 
fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 176.000,00 (cento e Setenta e Seis Mil reais); 
Nº: 20229069 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor 
ToTal: r$ - 176.000,00 (cento e Setenta e Seis Mil reais) coNTraTada: 
SaMPaio TraNSPorTES E coNSTrUcoES lTda; coNTraTo. Nº: 20229070 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 
388.300,00 (Trezentos e oitenta e oito Mil e Trezentos reais), coNTraTada: 
clT SErViÇoS E TraNSPorTE lTda-ME; coNTraTo Nº: 20229071 coNTra-
TaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 77.000,00 
(Setenta e Sete Mil reais); coNTraTo Nº: 20229072 coNTraTaNTE: fUNdo 
dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 77.000,00 
(Setenta e Sete Mil reais); coNTraTo Nº: 20229073 coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE; Valor ToTal: r$ - 77.000,00 (Setenta e Sete Mil re-
ais); coNTraTo Nº: 20229074 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
UrUará; Valor ToTal: r$ - 129.360,00 (cento e Vinte e Nove Mil e Trezen-
tos e Sessenta reais); coNTraTada: facoN coNSTrUcao E ENGENHaria 
EirEli; oBJETo: locação de veículos para atender a demanda dos fundos e 
Secretarias da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 01/02/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00043; coNTraTo Nº: 20229075 
coNTraTaNTE: fundo Municipal de Saúde; Valor ToTal: r$ - 119.825,00 
(cento e dezenove Mil e oitocentos e Vinte e cinco reais), coNTraTo Nº: 
20229076 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - 
fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 185.820,25 (cento e oitenta e cinco Mil e oi-
tocentos e Vinte reais e Vinte e cinco centavos);coNTraTo Nº: 20229077 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 
23.917,75 (Vinte e Três Mil e Novecentos e dezessete reais e Setenta e cinco 
centavos); coNTraTo Nº: 20229078 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 27.080,00 (Vinte e Sete Mil e oiten-
ta reais); coNTraTada: PriNT Midia coMUNicaÇÃo ViSUal EirEli-ME 
OBJETO: Aquisição de material gráfico, prestação de serviços de impressão, 
acabamento gráfico e encadernações para suprir a demanda dos Fundos e 
Secretarias da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 02/02/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00036; coNTraTo Nº: 20229079 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Va-
lor ToTal: r$ - 20.251,66 (Vinte Mil e duzentos e cinquenta e Um reais e 
Sessenta e Seis centavos); coNTraTo Nº: 20229080 coNTraTaNTE: PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 352.649,36 (Trezentos 
e cinquenta e dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove reais e Trinta e Seis 
centavos) coNTraTada: l. J. aNTUNES EirEli - ME; oBJETo: aquisição de 
peças para veículos a serem utilizadas na manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos pertencentes a frota dos fundos e Secretarias da Prefeitura de 
Uruará; ViGÊNcia: 08/02/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00004; coNTraTo Nº: 20229081 
coNTraTada: ValTEMir PErEira araÚJo & cia lTda-ME; Valor ToTal: 
r$ - 22.320,00 (Vinte e dois Mil e Trezentos e Vinte reais);coNTraTo Nº: 
20229082 coNTraTada: S aGUiar da SilVa EirEli; Valor ToTal: r$ - 
316.900,00 (Trezentos e dezesseis Mil e Novecentos reais); coNTraTo Nº: 
20229083 coNTraTada: rodriGo HolaNda dE aGUiar coMErcial; Va-
lor ToTal: r$ - 158.600,00 (cento e cinquenta e oito Mil e Seiscentos re-
ais); coNTraTo Nº: 20229084 coNTraTada: cErEaliSTa GUErra EirEli 
- EPP; Valor ToTal: r$ - 23.505,00 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e cinco 
reais); coNTraTo Nº: 20229085 coNTraTada: aÇoUGUE BoM BifE EirE-
li-ME; Valor ToTal: r$ - 599.800,00 (Quinhentos e Noventa e Nove Mil e 
oitocentos reais); coNTraTo Nº: 20229086 coNTraTada: a. dE SoUZa da 
SilVa EirEli; Valor ToTal: r$ - 162.320,00 (cento e Sessenta e dois Mil 
e Trezentos e Vinte reais); coNTraTo Nº: 20229087 coNTraTada: criS-
TiEllE MUNiZ dE Sa; Valor ToTal: r$ - 688.519,00 (Seiscentos e oitenta 

e oito Mil e Quinhentos e dezenove reais); coNTraTaNTE: fUNdo MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios a ser utilizado 
na alimentação escolar de alunos da rede Municipal de Ensino; ViGÊNcia: 
08/02/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00038; coNTraTo Nº: 20229088 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Va-
lor ToTal: r$ - 542.769,60 (Quinhentos e Quarenta e dois Mil e Setecentos e 
Sessenta e Nove reais e Sessenta centavos); coNTraTo Nº: 20229089 coN-
TraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 44.775,20 
(Quarenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e cinco reais e Vinte centavos) 
coNTraTada: f. M. SilVa doS SaNToS coMErcio EirEli; oBJETo: aquisi-
ção de Material de informática para suprir a demanda dos fundos e Secretarias 
da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 08/02/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 759437

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

5515estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU

aViso de LicitaÇÃo - coNcorrÊNcia Nº. 3/2022-002-PMVX
oBJeto: contratação de empresa(s) especializada em engenharia para: 
loTE - 01: Execução de Pavimento intertravado de concreto (Bloquete) e 
calçamento das Vias do Bairro Bela Vista; loTE - 02: Execução de Pavimento 
intertravado de concreto (Bloquete) e calçamento das Vias do Bairro lati-
cínio; LOTE - 03: Recuperação e Manutenção de Calçadas, de Meio-fio, de 
Sarjetas e de Pavimentação intertravada de concreto (Bloquete) e loTE - 04: 
construção de 200 metros de Ponte de estaca cravada em madeira de lei na 
Zona rural no município de Vitória do Xingu/Pa. aBertUra: 14/03/2022, 
às 08:30 horas. LocaL P/ retirada e iNForMaÇÕes: o edital esta-
rá disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, Erro! a referência 
de hiperlink não é válida.e também poderão ser lidos ou obtidas cópias no 
departamento de Suprimentos e Serviços (Setor de licitações e contratos) da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/Pa, situado na avenida Manoel félix 
de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/Pa, 09/02/2022. Marcelo andoke - Presidente da cPL.

aViso de LicitaÇÃo - 
coNcorrÊNcia Nº. 3/2022-003-PMVX

oBJeto: contratação de empresa (s) especializada em engenharia para: 
loTE - 01: construção do centro municipal esportivo; loTE - 02: construção 
do ponto de apoio ciclístico, arquibancadas, vestiários, áreas de estaciona-
mento e reforma da praça, do campo de futebol, da quadra de areia no km 
- 20; loTE - 03: construção de estacionamento, de vestiário, área de praça 
com parque infantil, de cobertura em estrutura Metálica para quadra e refor-
ma da quadra sintética - km 27 (baixada); LOTE - 04: Construção de praça, 
quadra poliesportiva e quiosques no km 32; LOTE - 05: Construção da praça 
na comunidade São francisco e loTE - 06: construção de praça, quadra 
poliesportiva e quiosques no km 32 no Município de Vitória do Xingu/PA. 
aBertUra: 15/03/2022, às 08:30 horas. LocaL P/ retirada e iNFor-
MaÇÕes: o edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
Erro! A referência de hiperlink não é válida.e também poderão ser lidos ou 
obtidas cópias no departamento de Suprimentos e Serviços (Setor de licita-
ções e contratos) da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/Pa, situado na 
avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 09/02/2022. Marcelo andoke - 
Presidente da cPL.

aViso de LicitaÇÃo - 
coNcorrÊNcia Nº. 3/2022-004-PMVX

oBJeto: contratação de empresa especializada em engenharia para: recuperação 
de Estrada Vicinal km 40, km 10 e Ramal da Farinheira no Município de Vitória do Xin-
gu/Pa, coNVÊNio Nº 146/2021 - setraN/Pa. aBertUra: 16/03/2022, 
às 08:30 horas. LocaL P/ retirada e iNForMaÇÕes: o edital estará 
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, Erro! a referência de 
hiperlink não é válida.e também poderão ser lidos ou obtidas cópias no De-
partamento de Suprimentos e Serviços (Setor de licitações e contratos) da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/Pa, situado na avenida Manoel félix 
de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/Pa, 09/02/2022. Marcelo andoke - Presidente da cPL.

Protocolo: 759438
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ParticULares
.

GUiNtHer aLiBaMar toMM 
cPF: 010.004.339-94 

FaZeNda soNHo MeU, aLtaMira-Pa 
Torna Público o Tac de nº 521/2020. firmado Junto a Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará-SEMaS/Pa tendo como objeto 
a regularização ambiental ref. ao desmatamento ocorrido no imóvel fazenda 
Sonho Meu, localizado Br 163, KM 40 dist. Serra, altamira-Pa.

Protocolo: 759259


