
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Etdôráüo

do Carajás

orícto. No 1s2t2o22- sEMsEc/PMEc

Ao senhor
Fabio dos Santos Lêal
Secretário Municipal de Administração

Vimos por meio deste solicitar a realização de contratação de empresa espêciâlizada

para prestação de serviços de confecção de uniformes e roupas hospitalares para atenderas

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Eldorado do Carajas - PA

conforme especificaçôes e quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM DESCRTÇÃO QUANT U NIOAOE
1 CONFECÇÃO DE BONE TIPO DE BICO DE PATO (ADULTO) 600,000 UNIDADE

Especificação : em bim formdo com sistema de ajuste de tamanho e
teclado na paie posteior, com a logomarca da Prefeitura. Tamanho
único (adulto). Na mr azul.

2 CONFECÇÃO DE CAMISA GOLA POLO - MANGA LONGA 500,000 UN IDADE

Especificação : Manga longa, com um bolso na frente, tamanho (5,5 cm
x 5,2 cm) no lado esquerdo com logomarca da Prefeitura em tecido de
malha fia fio 30 na cor CAQUI. Nas cosÍas escnÍo: SERV/ÇOS
GERÁIS. Tamanhos: M e G.

3
CoNFECçÃO DE CAMTSAS APL|CAÇÃO SER|GRÁFICA NA
FRENTE E COSTAS 1500,000 UNIDADE

Especiíicação : em malha de algodão fa 30 com 1809/m., aplicaÇão
seigráfica na frente e coslas com ribana de cor na gola e mangas.
Tamanhos: P, M, G e GG.

4
CONFECÇAO DE CAMISETA POLO BABY LOOK FEMININA: EM
TECIDO PIQUET 600.000 UNIDADE

Especificação: Em tecido piquet com 50o/o poliester e 50% algodão,
cor branca, estampa (a arte está em anexo) na impressão seigrafia
policromia no lado esquerdo nas medidas maximas 10 cm x 10 cm, e
logomarca da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás nas costas.
Tamanhos: P, M,G, GG e EG.

5
CoNFECÇÃO DE CAMTSETA POLO BABY LOOK MASCULINA: EM
TECIDO PIQUET 500,000 UNIDADE

Especificação : Em tecido piquet com 50yo poliester e 50oÁ algodão, cor
branca, estampa (a ade está em anexo) na imprcssão serigrafia
policromia no lado esquerdo nas medidas maximas 10 cm x 10 cm, e
logomarca da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás nas cosÍas.
Tamanhos:P,MeG.

6
CONFECÇÃO DE CAMISETA UNISSEX COM IMPRESSÃO
SILKSCREEN COLORIDO 800,000 UNIDADE
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Assunto: Solicitação de confecção de uniformes e roupas hospitalares.
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Especiticação : SERVTÇO DE CONFECÇAO DE CAMISEIÁ UNISSEX
: Em Algodão fio 30, Tamanho M, Cor Branca com lmpressão S/kscreen
Colorido respeitando as cores da logomarca da Academia da Saúde.
ldentificação do prof,ss,bÍ,al : EDUCADOR FISICO escrito na frente da
camiseta, acima do logo do Programa. As logos do SUS , Ministério da
Saúde e Governo Federal ficarão na manga direita e as /ogos do
estado/município na manga esquerda. O verso da camiseta constará
apenas a logomarca da Academia da Saúde. Gola e Manga na cor
verde.
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7 CoNFECÇÃo DE CASACo 100,000 UNIDADE

EspecificaÇão : em tecido composto de Tela de Poliéster revestida em
PVC, impermeável compondo manga longa com elástico no punho, gola
e punho verde Logomarcas do SUS e Govemo Federal na rcgião
torácica a dieita e logo da Academia de Saúde na região torácica a
esquerda. Fechamento ftontal em zíper sem pala. Na região posteior
da capa, logomarca da Academia de Saúde em tamanho maior, abaixo
a esquerda o logo do SUS e a direita o logo do Govemo Federal.
Tamanho M.

8 CONFECÇÃO DE JALECO TIPO: MANGA COMPRIDA 400,000 UN IDADE

EspecificaÇão : Manga Comprida, Cor Branca, Punho Sanfonado, Bolso
na lateral frontal esquerdo, aplicação serigráfica do brasão do
Municipio, com tecido Ortord. Logomarca de acordo com o padrão do
Ministério da Saúde. Lqomarca colorida. Tamanhos: P, M, G, GG e
XG.

ô LENÇOL PARA MESA CLINICA 700,000 UNIDADE

Especificação : LENÇOL PARA MESA CLINICA em platilha branca
Medidas aproximadas: 2,00 x 0,80 cm.

10 LENÇOL SIMPLES PARA BERÇO HOSPITALAR 600,000 UNIDADE

Especificação : confeccionado em tecido hosprtalar. Cor verde
dimensão do colchão 1,50 x 0,90 cm.

11 LENÇOL SIMPLES PARA CAMA HOSPITALAR 600,000 UNIDADE

Especificação : confeccionado em tecido hospitalar. Cor verde,
dimensão do colchão 1,90 x 0,80 cm.

12
CONFECçÃO DE BOLSA AZUL PERSONALIZADA PARA
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 200,000 UN IDADE

Especificação : Confeccionada em lona impermeável 10, 100%
algodão, na cor azul marinho nas seguintes medida: 32 cm de altura x
37 de largura x 20 cm de fundo (Axlxf) composta de 04 repaftiçfus
internas sendo uma divisória com cgmpaftimentos para dosadores.
Costura com reforço e com acabamento em viés de polipropileno,
debruadas com cadarço de polipropileno, cantos aÍredondados sob a
aba de fechamento da bolsa. Alça da bolsa com cadarço de
polipropileno, regulagem de aftura através dos passadorês em metal,
(resistenE para evitar corte da alça), ombrciras em nylon marron, fixado
a bolsa com costura em 'x'. Aba de fechamento formada Wr
prolongamento medindo 64 cm de akura x 37 cm de largura, na parte
superior da bolsa, com acabamento nas bordas em cadarço de
polipropileno com largura 35 mm, onde será aplicada a aÍle da
Secretaia Municipal de Saúde- acabamento nas bordas em cadarço de
polipropileno com largura 35 mm, onde será aplicada a arte da
Secretaia Municipal de Saúde.



Especificação : em brim, na cor azul, com sistema de ajuste de tamanho
e.teclado na pafte posterior, com a logomarca da prefeitura. Tamanho
Unico ( adulto).

300,000 UN IDADE14 CONFECÇÃO DE CALÇA - EM TECIDO TIPO BRIM

Especificação : na cor azul escuro com ziper e costura reforçada
Números: 34,36,38, 40,42,44,46,48, 50,52,54 e 56.

15 CONFECÇÃO DE CAMISA POLO - MANGA COMPRIDA 400,000 UN IDADE

Especificação : com um bolso na hente tamanho 5,5cm x 5,2 cm no lado
esquerdo com logomarca da Prefeitura em tecido de malha fia fio 30.
Cor branca com gola na cor laranja. Na cosÍa escrito: Agente
Comunitário de Saúde. Tamanhos: PP, P, M, G e GG.

200,000 UNIDADEto MEIAS ESPORTIVA EM ALGODÃO, CANO MEDIO, COR BRANCA

Especificação: MEIAS ESPORI/VA EM ALGODAO, cano médio, coÍ
branca. Tamanho tJnico (Adulto).

17 CONFECÇÃO DE BANDEIRA NA COR AMARELA 300,000 UN IDADE

Especificação : em tecido bim na cor amarela medindo 30 cm x 25 cm
cabo de madeira de 35 cm de comprimento @m base quadrada de 09
cm de comprimento x 5 cm de largura, logomarca da Preíeitura e da
Secretaria de Saúde com a frase COMBATE ÁS ENDEMTÁS

200,000 UNIDADE18
CONFECÇÃO DE BLUSÂO DE SEGURANÇA COM LOGOMARCA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação : Confeccionado em tecido misto, 60% algodáo e 40o/o
poliéster, @m tratamento impermeável, com mangas compridas e
ajuste em cordão na barra do blusão com gola padre, ftente abeda com
fechamento embutido em Zíper Punho com fechamento em velcro,
logomarca da SESPA írado esq uerdo na aftun do torax) Logomarca da
Secretaria de Saúde nas costas, patte superior Cor: creme Espojado no
ombro e cotovelo. Numeros: 44, 46, 48, 54 e 66.

300,000 UNIDADE'19 CONFECÇÃO DE BOLSA TIPO TIRACOLOO

Especificação : CONFECçÃO DE 8Ot§4 tipo tiacoto, confeccionado
em lona de algodão impermeabilizada, toda debrua da alça de cardarço
de algodão largura 50mm da mesma cor com regulagem, fechamento
com 2 tiras de cadarço 25 mm, com obreira,2 divisões intemas mais
um bolso sem lapela por baixo da tampa, supofte lateral para
acondicionar ganafa plástica de 500 ml. Tamanho 38cm latgurax 31 cm
alturax 20 cm lateral. Apresentando logomarcas da Equipe Saúde da
Família e Agentes de Endemias.

300.000 UN IDADE20 CONFECÇÃO DE BONE TIPO ÁRABE E BICO DE PATO

Especiflcação : confeccionado em tecido misto, 60yo algodão e 40%
poliester, com tratamento impermeável, fechamento fiontal em velcro
de 18 cm Logotipo Secretaria de Saúde na pafte da frente.

300,000 UNIDADE21 CONFECÇÂO DE CALÇA. EM TECIDO TIPO RIP STOP

Especificação : impemeável na cor Caqui com zíper e
costuraReforçada com bolso lateral nas pemas. Com logomarca da
Prefeitura. Números: 36,38, 40, 42, 44, 4ô,48, 50, 54, 56 e &4.

200,000 UN IDADE22
CONFECÇÃO DE CALçA DE SEGURANÇAC/TRATAMENTO
IMPERMEAVEL
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13 CONFEC DE BONE TIPO ÁRABE 200,000 UNIDADE
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Especificação : Confeccionada em tecido misto, 60% algodão e 40o/o

poliéster, com tratamento impermeável com cordão para ajuste na
cintura, com reforço impermeável até o joelho na parte frcntal. Com

da Prefeitura. Números: 44 46 48 54 e 66.
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300.000 UNIDADEcoNFEcÇÃo DE cHApEU Trpo PESCADoR EM BR|M, ADULTo

Especificaçào : em brim, na cor caqui, coÍn s,stema de ajuste de
tamanho e teclado na pafte posterior, com a logomarca da pefeitura.
Tamanho unico ( adulto)

UNIDADE24 CONFECÇÃO DE CAMISA GOLA POLO - MANGA LONGA, 400,000

Especificaçáo : Manga longa, com um bolso na frente, tamanho (5,5 cm
x 5,2 cm) no lado esquerdo @m logomarca da Prefeitura de Ananindeua
em tecido de malha fria fio 30 em mateial UV na cor CAOUI. A/as cosÍas
escrito: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. Tamanhos: PP, P, M,
GeGG.
CONFECÇÃO DE JAPONA TERMICA IMPERMEAVEL 120,000 UNIDADE25

Especificação : impemeavél 25/o de manga compida, cor branca,
punho sanfonado, bolso com tecido Oxfotd logomarca de acordo com o
padrão do Ministério da Saúde. Tamanhos: P e M.

100,000 UN IDADEzo CONFECÇÃO DE MACACÃO NA COR CAQUI: MANGA LONGA

Especificação : Mangas e pernas compridas, tecido Terbrim
impermeável de transptação, com ziper, bolso no lado esquerdo, gola
tipo padre, com lapela de fechamento velcron - proteção de pescoço e
punhos elásttca na parte posterior da linha da cintura, bolso frontal, com
Logo da instituiÇão na altura do peito e na pafte posteior. Números: 44,
46, 48, 54 e 66.

120,000 UN IDADE)7 CONFECÇÃO DE CAMISAS SERIGRAFADA NA COR BRANCA

EspecificaÇão : em malha de algodão fio 30 com 1809/m3, branca.
AplicaÇão serigráfica de brasão do municipio, na lateralfrontal esquerda
medindo 09cmx08cm e aplicação serigráíica da palavra
"F\SCALIZAçÁ) DA vlclLÀNCtA SANITÁRIA", na cor preta, nas
costas ibana e gola branca. Tamanhos: P, M, G e GG.

150,000 UNIDADE28
CONFECÇÃO DE CAMISAS: EM TECIDO UBV DE MANGA
COMPRIDA

Especificação : em tecido UBV de manga comprida c/ 75% de proteçáo
com ribana branca, na cor amarela na gola e mangas. Aplicaçâo
serigráfica na frente e na costa "COORDENAÇÃO DE \ST/AIDS E
HEPATITES VIRAIS'. Tamanhos: P,M, G, GG e XG.

100,000 UNIDADE29 CONFECÇÃO DE CAMISAS SERIGRAFADA NA COR AMARELA

Especificaçáo : em malha de algodão fio 30 com ibana branca, na cor
amarela na gola e mangas. Aplicação serigráfica na frente e na costa
"cooRDENAÇÃO DE EP\DEM\OLOG\A". Tamanhos: P, M, G, GG e
XG

150,000 UNIDADE30 CONFECÇÃO DE CAMISAS SERIGRAFADA NA COR AMAREL

Especificação : em malha de algodão lio 30 com ibana branca, na cor
amarela na gola-e mangas. Aplicação seigráfica na frente e na costa
"COORDENAÇÃO DE VIGILÀNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL".
Tamanhos: P, M, G, GG e XG.

100,000 UNIDADEJI CONFECÇÃO DE CAMISAS, COR: AMARELA,COM SERIGRAFIA
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Especificação : em malha de algodão fio 30 com ribana branca, na cor
amarela na gola_e mangas. Aplicação serigráfica na frente e na costa
"C1oRDENAÇAO DE VtGtLANCtA E CONTROLE DE ZONOSES".
Tamanhos: P ht GGeXG
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CAIVIISA TERMICA: DE PROTECÂO UV TIPO:MANGA LONGA 200,000 UNIDADE
Especificação: de proteção UV manga longa bege. Tamanhos: M, G,
GG e XG.

JJ

coNFECÇÃo DE cAMrsA Trpo ool,a póLo: coM BoTôES DE
PRESSAO 200,000 UNIDADE

EspecificaÇão : Com botões de pressão na cor branca. Fio 30 com a
logomarca da- Prefettura no lado esquerdo. Na cosÍa escnlal
COORDENAÇAO DE IST/AIDS e HEPATITES VlRAlS. Tamanhos: P,
M,GeGG.

34 CONFECÇÃO DE CAMISAS SAMU, COR BRANCA 200,000 UN IDADE

Especificação : Cor branca , malha piquet com recorte nas laterais e
ombro, gola polo. Aplicação serigráfíca no peito (lado esquerdo) o
emblema do SA\IU 192 em duas cores, medindo 7x11 cm e acima a
função (j)NDUTOR, MÉD|CO, ENFERMEIRO E TÉCN\CO DE
ENFERMAGEM). Nas coslas SAMU 192 em duas cores, medindo
15x25cm. Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG.

'lq CONFECÇÃO DE CAMISAS SAMU, COR AZUL 200,000 UNIDADE

EspecificaÇão : Cor azul , malha piquet com recofte nas laterais e
ombro, gola polo. Aplicação seigráfica no peito (lado esquerdo) o
emblema do SAMU 192 em duas cores, medindo 7x11 cm e acima a
função (coNDtJToR, MÉD\CO, ENFERMETRO E TÉCN\CO DE
ENFERMAGEM). Nas costas SAMU 192 em duas cores, medindo
15x25cm. Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG.

36 CONFECÇÃO DE MACACÃO PADRONIZADO DO SAMU 40,000 UNIDADE

32
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Especificação : a) Tecido: Pré encolhido, tipo saia 2/1, peso 221 g/m2,

largura 1,61, composto por 67% fibra de poliéster e 33 % de fibra de
algodão, tipo tebim ou similar, tingimento em cores ,i.rmes, /es,sÍênÍes
ao uso e lavagens, na cor azul mainho padrão 519 da caftela de @res
da Santista.c) Modelo: Costuras duplas Abertura frontal, ziper aparente
(máster fino) na cor do tecido. d) Frente: cofte reto gola Padre, medindo
03 cm de aftura, transpassada, regulável com velcro. Com omüeiras
(proteção) nos ombros, fonada com fibra 6 mm e matelassada,
Embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). Com
dois ôolsos (tipo profissional), medindo 28 cm de altura por 20 cm de
largura abeftura da boca medindo 23 cm (tipo faca), Pespontado com
duas costuras. 03 cm abaixo dos ôolsos fronÍais, será confeccionado os
ôolsos,aferars, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (@m
prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa
com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de @mprimento (devidamente
centralizado). 03 cm abaixo dos ôorsos /aÍera,s, será aplicado joelheira
(proteçáo), oval medindo aprcximadamente 22 cm, fonada com frbra 6
mm e matelassada.e) Mangas: acabamento cofte reto nos punhos, com
lingüeta reguladora com velcro. Medindo 03 cm de largura por 17 cm de
comprimento. Com lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20
cm de comprimento, acabamento com caseado. Na pafte extema será
colocado um botáo (lqo abaixo da película) para prender a lingüeta (de
forma que possa ser usado como mangas longas e curtas).D Costas:
Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). Na cintura,
elástico de 4 cm de latgura com aprcximadamente 20 cm de
compimento (sentido horizontal) e lingúeta reguladora, logo apôs
termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15
cm de comprimento (sentido hoizontal),das costas para trente,prcsa
por velcro ( de foma que a peça possa ser ajustada na cintura). Com
dois ôolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com
lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm
de comprimento.g) Faixas Coloridas: Em 100% poliéster, nas cores
laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Serâ aplicada nas laterais,
sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha
da cintura para baixo. h) Nas mangas: Embutida na película até o punho
(laranja na frente e vermelha atrás). (no meio da manga, de forma que
quando vestida fique na frente da peça).i) Faixas Refletivas: de ,cm, na
cor prata (altamente refletiva). Com revestimento em plástico
transparente.j) Na trente e mangas: Loga abaixo da cava e dos
logotipos do SAMU aplicados.k) Nas pemas; Logo abaixo da joelheira
(frente e costas).., Nas costasr No sentido veftical, aplicada em cima
das prcgas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).m)
Bordados: Frente, na aftura do peito (emblema do Samu 192, medindo
07 cm X 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do
seNidor.n) Manga Dircita: Emblema do Samu 192, medindo 07 cm X 11

cm. E Manga Esquerda: Emblema da Bandeia do Município, medindo
07 cm X 1 1 cm.o) Costas: Emblema do Samu 1 92, medindo I 5 cm X 25

M (, GGeXG
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300,000 UNIDADECONFECÇÃO DE CAMISAS,COR VERDE

Especificação : em tecido piqué,com gola polo aplicação serigráfica na
frente e costas com ibana de cot na gola e mangas . Com logomarca
da HMEC. Tamanhos: P, M,G e GG.

38 CONFECÇÃO DE CAMISA GOLO POLO, COR VERDE 400,000 UNIDADE

cm. Tamanhos:



Eldóiádo
do Carajás

Espectficação : com gola polo manga curta em Algodão fio 30, Para
Agente Administrativo, Agente de Pottaia e Maqueirc. LogomarB da
HMEC de acordo padrão do Ministéio da Saúde. Logomarca colorida.
Tamanhos: P M GeGG

39 coNFEcÇÃo DE LENÇoL coM Eúslco ADULTo 200,000 U NIDADE

Especificação : em tecido bim para cama adulto com elástico com
tamanho 2,20 x 1,20 loqomarca HMEC colorida.

40 colrrecÇÂo DE LENÇoL coru eúsrrco TNFANTIL 100,000 UNIDADE

Especificação : em tecido brim para cama adulto com elástico com
tamanho 2,00 x 1,20 logomarca HMEC colorida.

41
coNFECÇÃo DE LENÇoL coru eústrco eARA BERÇo
HOSPITALAR 150,000 UNIDADE

Especificação : @nfeccionado em tecido hospitalar. Cor verde,
dimensão do colchão 1,50 x 0,60 cm. Logomarca HMEC colorida.

200,000 UNIDADE42
coNFEcÇÃo DE LENÇoL coM Eúslco eARA cAMA
HOSPITALAR

Especificação : confeccionado em tecido hospitalar. Cor verde,
dimensão do colcháo 1,90 x 0,90 cm. logomarca HMEC coloida.

43 CONFECÇÃO DE LENÇOL SEM EúSTICO ADULTO HMEC 450,000 UNIDADE

Especificação : em tecido planilha com 1ooo/oalgodão para cama adulto
medindo 2,40 x 1 ,40 cm- Com logomarca da HMEC. logomarca coloúa-

UN IDADE44 CONFECÇÃO DE LENÇOL SEM EúSTICO INFANTIL 470,000

Especificação: em tecido planilha bim com 100yo algodâo para cama
infantil cor branca medindo 2,00 x 1,20 cm. Com logomarca colorida.

4:)
CONFECÇÂO DE LENÇOL SEM ELÁSTICO PARA BERÇO
HOSPITALAR 200,000 UN IDADE

EspeciÍicação :em tecido planilha brim com 100% algodão para bere
(pediatra) medindo 1,50 x 1,00 cm. Com loqomarca colorida

46 LENÇoL PARA MESA CLINICA MED: 1,80X0,60 cM 300,000 UNIDADE

Especificação : em platilha branca. Medidas arpoximadâs: 1,80 x 0,60
cm com logomarca coloida

47 CONFECÇAO DE LENÇOL COM ELASTICO PARA CAMA INFANTIL 250.000 UNIDADE

Especiíicação : em platilha brim @r branca med. 2,00 x 1,20 cm, com
logomarca coloida

48
CoNFECÇÃO DE UNTFORME PROFTSSTONAL PARA SERVTçOS
GERAIS (AGENTE DE LIMPEZA) 300.000 UNIDADE

Especificação : composto por camisa prcfissional é confeccionado em
Bim, oferecendo excelente durabilidade, resisténcia á /asgos ê
aôrasões em geral. A calça em bim é meio cós meio e/asÍico, possui
quatro bolsos chapados e passanÍe para o cinto. Pode ser utilizado nas
mais diversas atividades onde o Unifome exige mais resistência para
os trabalhos mars pesados. Cor confome exigido pelo Ministéio da
Saúde. logomarca colotida. Tamanhos: P, M, G e GG.

49 TECIDO BRIM GROSSO AZUL 100,000 I\,4ETRO

50 TECIDO BRIM GROSSO LONADO ALGODÃO CRU 100,000 NíETRO
51 TECIDO BRIM GROSSO VERDE BANDEIRA 100,000 N4 ET RO
52 TECIDO PERCAL P/ CONFECÇAO DE LENÇOL 100,000 METRO

Especificacão : cores diversas
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CoNFECÇÃo DE cAMISETA coM SUBLIMAçÃO NA COR
53 BRÂNCA 400,000 UNIDADE
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Especificação : de malha poliester d sublimação na frente e costa,
manga curta, com bana dupla nas mangase barra para campanhas, na
cor branca

300,000 UN IDADE
coNFEcÇÃo DE CAMTSETA coM suBLrMAÇÃo NA coR:
VERMELHA

Especificação : ConfecçÁo de Camiseta de malha poliester c/
sublimaÇão na frente e costa, manga cufta, com barra dupla nas
manqas e bana, para campanhas, na cor vemelha

300,000 UN IDADE55
CONFECÇÃO DE CAMISETA GOLA POLO COM SUBLIMAÇÃO NA
COR: VERMELHA

Especificação : Confecção de Camiseta de malha poliester c/
sublimação na frente e costa, campanhas, na cor vemelha Camiseta
gola polo d sublimação no bolso

300,000 UNIDADE56 CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA MEDICOS

Especificaçào : Confecção de Uniforme para médicos e enfermeiros
(calça de bim e camisa de percal) cores dlversas Tamanhos: P, M, G e
GG-

300,000 UNIDADEÊ,7 CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA TECNICO DE ENFER MAGEM

Especificação : (calça de brim e camisa de percal) cores diversas
Tamanhos: P, M, G e GG

300,000 UNIDADE58 CONFECÇÃO DE JALECO SEM MANGA

Específicação : descrição: tecido Ortord com a logomarca coloida da
SMS e o seÍor de destlno

100,000 UNIDADE59 CONFECÇÃO DE CALÇA COMPRIDA TECIDO PERCAL

Especificação : Calça compida de tecido percal Tamanhos: P, M, G e
GG.

150.000 UNIDADE60 CONFECÇÃO DE CONJUNTO PARA ATENDENTE DE OXFORD

EspecificaÇão : calea e camisa Tamanhos: P, M, G e GG.
200,000 UNIDADE61

EspecificaÇão : Campo duplo p/ embalagem 2x2m
200,000 UNIDADECAMPO DUPLO P/ EMBALAGEM 6OX6O CM62

Especificaeão : Campo duplo p/ embalagem 60x60 cm
200.000 UNIDADEô3 CAMPO DUPLO P/ EMBALAGEM 8OX8O CM
200,000 UN IDADE64 CAMPO DUPLO P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO 9OX9O CM
200,000 UNIDADE65 cAMPO FENESTRADO 60X60 (ORrFíClO OUADRADO 5,5CM)
150,000 UNIDADE66 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR (LEITO)

EspecificaçÁo : tecido percal com elásti@ e a logomarca da secrctaia
de saúde e setor de destino.

50,000 UNIDADE67 BIOMBO DE TECIDO BRIM COM 3 METROS LAPP COMPLETO

EspecificaÇão : contendo (01 capote de 02 metros, 01 pano duplo 2x2,
01 pano duplo 1,60x1,60, 01 pano duplo 1,20x1,20 em algodão cru)

100,000 UNIDADE68 CONFECÇÃO DE BATAS DE TECIDO

Especificação : tecido popeline para paciente com logomarca coloida
Tamanhos: P, M, G e GG

200,000 UNIDADE69
CONFECÇÃO DE CAPOTE DE TECIDO BRIM - (TAMANHO: 02
METROS)
Especificação : na @r verde, com logomarca colorida.

qA

CAMPO DUPLO P/ EMBALAGEM 2X2M.
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70

Especificação : cor brancfl, com identiftcador ?U? e numeração de 01 a
40 resrSÍentes aos processos de lavagem, todo pergnalizado com
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçadas para maior
durabilidade da Wça, em tecido profissional resistente à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodáo, sem elástico,
com encaixe de 20cm para colchão

71 coNFECÇÃo DE LENÇoL PARA ENFERMARTA 180 cM x 250cM 100,000

Especificação : cor branco, com identificador ?E? e numeração de 01 a
250 resisÍentes aos processos de lavagem, todo persnalizado com
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional resisÍerte à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico.
CONFECCÃO DE LENÇOL PARA CONSULTORIO 70 CM X 160 CM 200,000 UNIDADE

Especificação : cor verde água, com identificador ?C? e numeração de
01 a 60 resistentes aos processos de lavagem, todo personalizado com
logomarca do hospítal (@m aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras retorçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional reslsÍenle à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico,
com encaixe de 20 cm para colchão

73
CONFECÇÃO DE LENçOL PARA EMERGÊNCIA,/AMBULANCIA 90
cM x 200 cM 50.000 UNIDADE

Especificação : cor bran@, com identificador ?EM? e numeração de 01
a 250 resistentes aos processos de lavagem, todo personalizado com
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peÇa), costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional res,sterÍe à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180fios, 100% algodão, sem elástico
CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA ENFERMARIA INFANTIL 80,000 UNIDADE

Especificação : cor branco, com identiticador ?l? e numeração de 01 a
50 resrstenÍes aos processos de lavagem, todo personalizado @m
logomarca do hospital (@m aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido protissional res,stente à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico

75 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA AMBULÂNCIA 90 CM X 2OO CM, 90,000 UNIDADE

Especificação : or branco, com identificador ?A? e numeração de 01 a
60 reslsÍenÍes aos processos de lavagem, todo personalizado @m
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional resisÍenÍe à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico

76
CONFECÇÃO DE LENçOL PARA CENTRO CIRÚRGICO 80 CM X
110 CM U N IDADE150,000
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Especificação : cor branco, com identificadoÍ ?CC? e numeração de 01
a 70 resistentes aos processos de lavagem, todo personalizado @m
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reíorÇadas para maior
durabilidade da peça, em tecido proflssional res,sÍenÍe à lavagem
industial e h rcal 180 fios 100% ao sem elástico
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50,000 UNIDADE77 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA ENDOSCOPIA 70 CM X 160 CM

Especificação : cor verde água, com identificador ?ED? e numeração
de 01 a 40 resistenÍes aos processos de lavagem, todo personalizado
com logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos
HMEC tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçadas para
maior durabilidade da !É,ça, em tecido pro,issbna/ resisÍê nte à lavagem
industial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodáo. sem elástico,
com encaixe de 20 cm para colchão

100,000 UN IDADE78 PARA PEDIATRIA 70 CM X 145 CM,CONFECÇÃO DE LENÇOL

EspecificaÇão: cor branco, com identificador ?P? e numeraÇão de 01 a
50 res,sterÍes aos processos de lavagem, todo personalizado ctm
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional resislente à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico,
com encaixe de 20 cm para colchão

UNIDADE200,00079 OL PARA MEDICOS í95 CM X 250 CMCONFECÇÃO DE LENÇ

Especificação : cor azul claro, com identiÍicador ?M? e numeraÇão de
01 a 20 resistentes aos processos de lavagem, todo personalizado com
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peÇÂ), costuras reforÇadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profrssional resislente à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sêm e/ásttco

100,00080 TRAVESSA CC 80 CM X 140 CM

Especificação : em algodáo cru, brim pesado, costuras reforÇadas para
maior durabilidade da Wça, em tecido profissional resistente à lavagem
industrial e hospitalar

UNIDADE150,000CONFECÇÃO DE CAMPO CIRÚRGICO GRANDE 230 CM X 230 CM,8'r

Especificação : em algodão cru, bim pesado, costuras reforÇadas para
maior durabilidade da wça, em tecido profissional resistente à lavagem
industrial e hospitalar

100,000 UNIDADEa, CoNFECÇÃO DE CAMPO C|RÚRGICO MEDIO 1 70 CM X ,170 CM,

Específicação : em algodão cru, brim pesado, costuÍas reforçadas para
maior durabilidade da Wça, em tecido pro,Tss,bnal res,stente à lavagem
industial e hospitalar

120,000 UNIDADE83
DE CAMPO CIRÚRGICO PEQUENO 150 CM X 150CO

Cl\il

Especificação : em algodão cru, bim pesado, costuras reforçadas para
maior durabilidade da Wça, em tecido proíssrbnal ÍêsisÍente à lavagem
industrial e lar

UNIDADE'120,000CONFECÇÃO DE CAMPO PARA BANDEJA 80 CM X 80 CM84

U N IDADE



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICTPAL DE SAÚDE
Eldôilàtlo

do Carajás

EspecncaÇão : em algodão cru, brim pesado, costuras reforÇadas para
maior dumbilidade da peça, em tecido profissional resistente à lavagem
industrial e h lar
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corurrcçÃo DE cAMtsoLA crRúncrcn roruoA, coM MANGA
TAMANHO: P 120,000 UNIDADE

Especificação : abefta atrás, cnm manga cuta, gola redonda, aÍrás três
tiras de amarra na pafte superior, central e inferior, na cor verde água,
tamanho P, tecido brim leve 100% algodão, costuras reforçadas para
maior durabilidade da peça, em tecido profssiona/ resisÍe nte à lavagem
industrial e hospitalar

coNFECçÃo DE cAMtsoLA crRúRcrce Lor,,rcA, coM MANGA,
TAMANHO: M 120,000 U N IDADE

Especificação : abefta atrás, com manga cuíta, gola redonda, atrás trés
tiras para amana na pafte supeior, central e inferior, na cor vede água,
tamanho M, tecido bim leve 100% algodão, costuras reforçadas para
maior durabilidade da peça, em tecido profissiona, resisle nte à lavagem
industrial e hospitalar

87
CONFECÇÃO DE CAMISOLA CIRÚRGICA LONGA, COM MANGA,
TAMANHO: G 120,000 UN IDADE

Especificação : abefta atrás, com manga curta, gola redonda, atrás três
tiras de amarra na pade superior, central e inferior, na cor verde água,
tamanho G, tecido brim leve 100% algodão, costuras reforçadas para
maior dunbilidade da peça, em tecido profssional res,sÍente à lavagem
industrial e hospitalar

88
CONFECÇÃO DE CAMISOLA CIRÚRGICA LONGA, COM MANGA,
TAMANHO: GG 120,000 UNIDADE

Especificação : aberta atrás, com manga curta, gola redonda, atrás três
tiras de amana na pafte supeior, central e interior, na cor verde água,
tamanho GG, tecido brim leve 100% algodão, costuras reforçadas para
maior durabilidade da peÇa, em tecido profssiona/ rêsisÍe nte à lavagem
industrial e hospitalar

89
coNFECÇÃO DE CAMTSOLA CtRÚRGTCA LONGA, TNFANTTL,
TAMANHO: ATE 06 ANOS 120,000 UNIDADE

Especiticação : abefta atras, com manga cufta, gola redonda, aÍrás frés
tiras de amana na pafte supeior, central e inferior, na cor verde água,
com detalhes infantis, tamanho até 6 anos, tecido brim leve 100%
algodão, costuras reforçadas para maior durabilidade da peÇa, em
tecido profissional resistente à lavagem industrial e hospitalar

90
coNFECÇÃO DE CAMTSOLA CrRÚRGTCA LONGA, tNFANTtL,
TAMANHO: ATE 10 ANOS 120,000

Especificação : abefta atrás, com manga cuta, gola redonda, atrás Írês
tiras de amarra na parte superior, central e inferioÍ, na cor verde água,
com detalhes infantis, tamanho de 6 a 10 anos, tecido bim leve 100%
algodáo, costuras reforçadas para maior durabilidade da peça, em
tecido protissional resistente à lavagem industrial e hospitalar.

UNIDADE

91 CAMPO RN 120 CM X 120 CM 120,000 UNIDADE
Especificação : em algodão cru, bim Wsado, em tecido profissional
resistente à lavagem industrial e hosprtabr
COBERTOR HOSPITALAR ADULTO TAM: 2,20 M X 1,50 M 240,000 UNIDADE

85

86

92
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c/aras resisÍente a industrial e

CoBERTOR HOSPITALAR INFANTIL, TAM: 1,10X0,90 CM 240,000 UNIDADEo?

Especificação : antialérgico e antimofo, composto de 650/o poliéster 15%o

acrílico 10yo algodão 5% polipmpileno syo viscose pré-en@lhido
dimensões minimas medindo 1 ,10 metros de compimento 0,90 metros
de largura na cor estampada infantil com tratamento Antiflame, pré-
encolhido, rsentos dê qualquer defeito, bordas acabadas, logomarca
padrão da unidade bordada no centro do cobertor.

94
coNFEcÇÃo oe caupo crRúRGrGo 'r,20 M x 1 ,20 M,
FENESTRADO 30 CM X 30 CM, 120.000 UNIDADE

Especificação : brim pesado azul escuro 100% algodão profissional,
costuras rcforçadas para maior durabilidade da peça, em tecido
prof,sslona/ resÀÍente à lavagem indu§ial e hospitalar.

95
CoNFECÇÃO DE CAMPO C|RÚRG|CO 1,20 M X 1,20 M,
FENESTRADO 40 CM X 40 CM 120,000 UNIDADE

Especificação : brim pesado azul escuro 100?6 algodão cru proíissional,
costuras reforçadas para maior durabilidade da peça, em tecido
profÀs,oral reslsÍe nte à lavagem industrial e hosprtabr.

100,000 UNIDADE96 coNFECÇÃo DE ALEco cuRTo FEMlNtNo, TAMANHo M

Especificação: oxford 100%; poliéster, branco, tamanho M, gola
tradicional, manga longa, 2 bolsos frontais na pafte inferior, cinta nas
cosÍas, boÍões brancos de casa vis/vels, com logotipo do hospital na
pafte superior esquerda, costuras reforÇadas para maior durabilidade
da peça, em tecido profissional res,sÍenÍe à lavagem industial e
hospitalar.

97 coNFECÇÃo DE JALEco cuRTo FEMtNtNo, TAMANHo G 100,000 UNIDADE

Especificação: oxford 100yo poliéster, branco, tamanho G, gola
tradicional, manga longa, 2 bolsos frontais na pade inferior, cinta nas
coslas, ôotões brancos de casa v/Sívers, com logotipo do hospital na
pafte superior esquerda, costuras reforçadas para maior durabilidade
da peça, em tecido profrssional resistentê à lavagem industrial e
hospitalar.

98 coNFEcÇÃo DE JALEco cuRTo FEMtNtNo, TAMANHo cG 150,000 UN IDADE

Especificação: oxford 100%; poliéster, branco, tamanho GG, gola
tradicional, manga longa,2 bolsos frontais na pafte inferior, cinta nas
costas, ôoÍões brancos de casa v,sivers, com logotipo do hospital na
pafte superior esquerda, costuras reforçadas para maior durabilidade
da peÇa, em tecido profissional res,stente à lavagem industial e
hospitalar.

99
CONFECÇÃO DE JALECO LONGO UNISSEX BRANCO, TAMANHO
M '150,000 UNIDADE
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Especificação : aduko, softeiro, confeccionado em tecido comc€,sto de
650/o poliéster 15% acrílico 10% algodão 5% polipropileno ,yo viscose
pré-en@lhido antialérgi@ e antimofo que náo retenha umidade, com
tratamento Anti-flame, pé-encolhido, Àent s de qualquer deíeito,
bordas acabadas, dimensões minimas de 2,20 m x 1,50 m, logomarca
padrão da unidade bordada no centro do cobeftor em cores finnes e
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EspecificaÇão : Ortord @mposto em poliéster unissex branco, tamanho
M, gola tradicional, manga longa, 3 bolsos ftontais, abeiuras /aÍerais
para acesso ao bolsos da calça, cinta nas costas, coÍn logotipo do
hospital na pafte superior esquerda, costuras reforçadas para maior
durabilidade da Wça, em tecido profissional res,§Íente à lavagem
industrial e 8oÍôes de casas vÀiveÀ

150,000 UN IDADE100 coNFEcÇÃo DE JALECo LoNco TAMANHo G uNrsEx

Especificaçâo : oxford composto em Wliéster unissex branco, tamanho
G, gola tradicional, manga /onga, 3 ôolsos frontais, abefturas /aÍerais
para acesso ao ôolsos da calça, cinta nas coslas, com logotipo do
hospital na pafte superior esquerda, costuras reforçadas para maior
durabilidade da Wça, em tecido profissional res,sÍenfe à lavagem
industnal e hospitalar. Botões: brancos, de casas vrsiveÀ

150,000 UN IDADE101 coNFEcÇÃo DE JALECo LoNGo TAMANHo Gc uNrsEx

Específicação : oxford composto em poliéster unissex branco, tamanho
GG, gola tradicional, manga longa, 3 bolsos fronÍais, abefturas laterais
para acesso aos ôolsos da calça, cinta nas cosfas, com logotipo do
hospital na parte superior esquerda, costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido proÍissional resistenÍê à lavagem
industrial e hospitalar. Botões: brancos, dê casas v,s,ye,s

150,000 UN IDADE102
CONFECçAO DE PIJAMA CIRURGICO HOSPITALAR UNISSEX,
AZUL ESCURO, TAMANHO P

Especificação : confeccionado em brim pesado 100% algodão
profissional, costuras reforçadas para maior durabilidade da peÇa,

resrstente à lavagem industrial e hospitalar. Blusa: manga curta, sem
gola com decote em v,01 bolso superior esquerdo com o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na pafte inferior. Calça: Possui dois bolsos
frontais em faca, com elástico na cintura e cordáo para aiustes. Com
identificador ?P? e numeração de 01 a 25 na blusâ e na calça
res,sÍerÍes aos processos de lavagem

150,000 UNIDADE'103
CONFECÇÃO DE PIJAMA CIRÚRGICO HOSPITALAR UNISSEX,
AZUL ESCURO, TAMANHO M

Especificação : confeccionado em brim pesado 100yo algodão
profissional, costuras reforçadas para maior durabilidade da peÇa,
resislerte à lavagem industial e hospitalar. Blusa: manga cufta, sem
gola com decote em V, 01 bolso supeior esquerdo com o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na pafte inferior. Calça: Possui do,s ôolsos
frontais em faca, com elástico na cintura e cordão para a/ustes. Com
identificador ?M? e numeração de 01 a 40 na blusa e na calça
res,stertes aos processos de lavagem

UNIDADE150,000104
CONFECÇÃO PIJAMA CIRÚRGICO HOSPITALAR UNISSEX, AZUL
ESCURO, TAMANHO G
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Especificação: confeccionado em brim pesado 100% algodão
profissional, costuras reforçadas para maior dunbilidade da peça,
res,sÍenÍe à lavagem industrial e hospitalar. Blusa: manga cufta, sem
gola com decote em V, 01 bolso supeior esquerdo @m o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na parte inferior. Calça: Possui dors óolsos
frontais em faca, com elástico na cintura e cordão para ajustes. Com
identificador ?G? e numeÍaÇão de 01 a 30 na blusa e na calça
res,stentes aos de lav.

JUSTIFICATIVA.

Os uniformes fazem parte de material de proteÉo individual, destinados a proteção

contra riscos capazes de ameaçar a segurança e saúde do trabalhador sendo de relevância

para identiÍicaçâo dos servidores municipais, transmitido maior credibilidade, profissionalismo

e sêgurança além preservar a integridade ÍÍsica das equipes de trabalho. De acordo com a

ANVISA, agencia nacional de vigilância sanitária, estão presentes nos uniformes hospitalares

entre 106 e 108 bactérias por 100 cm2de tecido, sendo imprescindível cuidados especiais no

manuseio e limpeza das peças, evitando contaminação náo só dos pacientes mas dos

profissionais de saúde. Assim se justiÍica face ao interesse público presente na necessidade
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105
coNFECÇÃO DE PTJAMA CtRÚRGtCO HOSPTTALAR UNtSSEX,
AZUL ESCURO, TAMANHO GG 150.000 UNIDADE

Especificação : confeccionado em brim pesado 100% algodão
profíssional, costuras reforçadas para maior durabilidade da peça,
resistente à lavagem industrial e hospttalar. Blusa: manga cufta, sem
gola com decote em V, 01 bolso superior esquerdo com o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na pafte inferior. Calça: Possui dois ôolsos
frontais em faca, com elástico na cintura e cordão para ajustes. Com
identificador ?GG? e numeração de 01 a 20 na blusa e na calça
reslsÍentês aos processos de lavagem.

106
coNFECÇÃO DE PTJAMA CrRÚRGTCO HOSPTTALAR UN|SSEX,
AZUL ESCURO, TAMANHO XGG 150,000 UNIDADE

Especificação : confeccionado em bim pesado 100% algodão
profissional, costuras reforçadas para maior durabilidade da peça,
resistente à lavagem industrial e hospitalar. Blusa: manga curta, sem
gola com decote em V, 01 bolso superior esquerdo com o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na pafte inferior. Calça: Possui dor.s ôolsos
frontais em faca, @m elâstico na cintura e @rdão para a./usÍes. Com
identificador ?XGG? e numenção de 01 a 06 na blusa e na calça
resrsterÍes aos p,.ocessos de /ayageÍr.

'107 200,000 UNIDADE

Especificação : na cor branca. Fio 30 com a logomarca da VIGILÂNCIA
AMBIENTAL no lado esquerdo. Na costa escrita: COORDENAÇÃO.
Tamanhos: P, M, G e GG.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONFECÇÃO DE CAMISA TIPO GOLA POLO: COM BOTOES DE
PRESSÃO.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Etdõfâflo

do Carajás

da contratação.

rNDlcAÇÃo oe cnÉorro oRçameNrÁnto

As despesas oriundas dêsta contratação serão classificadas nas seguintes

dotaçôes: Orgão 13 - Fundo Municipal de Saúde, Projeto/Atividade: 2.042 - Manut. Da

Atenção Primária em Saúde, 2.037 - Funcionamento da Sec. De Saúde, 2.040 - Manut. Prog.

Estrâtégia Saúde da Família, 2.048 - Manut. Do Programa de Agentes Comunitários - PACS,

2.050 - Atendimento de média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, 2.05í

- Funcionamento dos Postos de Saúde, Funcionamento do Hospital Municipal, 2.054 -
Funcionamento do Centro de Atênção Psicossocial - CAPS, 2.055 - Manut. Do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, 2.057 - Manutenção de Outros Programas de

Transf. Do FNS, 2.058 - Manutençáo do Programa Vigilância Sanitária, 2.059 - Manutenção

do Programa de Vigilância Epidemiológica, ClassiÍicação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros

Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

ELDORADO DO CARAJÁS - PA, 12 de abril de 2O22.

Alden Aires
Sêcrêtá
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