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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

corAÇÃo DE PREÇO No 20221017010

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação, manutenção
e suporte de fornecimento de licença de uso de ferramenta tecnológica web responsiva
integrada, com annazenamento em nuvens. para realização de licenciamentos ambientais,
sanitários, urbanísücos e de localização e fincionamento e gestão fazendária, com
interoperabilidade de dados entre plataformas públicas e privadas mediante Application
Programming Interface - API, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Portel,{PA.

E-MA[L(S) ENVTADO(S) E RESPONDTDO(S)

PREFf IÍURA MUNICIPAL DE

@o00



PREFEiÍURÁ I./UNICIPAL DE

PORTEL
t
I
a
!
a

http:/ /www.i nstasram,com /prefeituraportêl
Av. Duque de Caxias, 803-Centro, Portel/PA,
68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pâ.gov.br
htto:/ /www.po rtel.pa.gov.br/

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coTAÇÃo DE PREÇO No 20221017010

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação, manutenção
e suporte de fornecimento de licença de uso de ferramenta tecnológica web responsiva
integrada, com arrnazenamento em nuvens, paru realização de licenciamentos ambientais,
sanitários, urbanísticos e de localização e fi.urcionamgnto e gestão fazendá,ria, com
interoperabilidade de dados entre plataformas públicas e privadas mediante Application
Programming htorface - API, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Portel,/PA.

EDMILSONPIRES DE SOUZA JUMOR
GESTAO E CONSULTORIA
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M Gmail SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

SETOR COii|PRAS <setoícompraspoÍtel@gmail.com>
Para: edmilsonpiresl 3@gmail.com

2 de dezembro de 2022 12:41

S0LICITAÇAO DE COTAÇAO DE PREÇOS N. 20221202015

A
Prefeitura Municipal de PorteVPA
Departamento de Compras

ASSUNTO: SOLICITAÇAO DE COTAÇAO

Prezado(a),

Caso seja de seu interesse participar desta Cotaçâo, solicitamos enviar a mesma de acordo com
o modelo sugerido em anexo ou modelo que contenha as mesmas informações;

Os esclarecimentos e as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento
dc Compras da Prcfeitura Municipal. A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os
dados e informaçôes necessárias ao seu prepaÍo, aceitação das condições estipuladas nesta Solicitação de
Cotação de Preço.

Atenciosamente,

LAUDICEIA MENDES CORDEIRO
Departamento de Compras da PMP

2 anexos

E] MODELO DE PREENCHIMENTO DE COTAçÃO DE PREçOS.dOCX
22K

,!l ITEM SISTEMA DE TRlBUTOS.xls
26K

soLrctTAçÃo oe coTAçÃo DE pREços No 2022120201s

Venho através da Prefeitura Municipal de Portel, junto ao Departamento dc Compras, situado na
Av. Duque de Caxias. n' 803, Bairro Centro, PorteyPA, 68480-000, convida a empresa EDMILSON
PIRES DE SOUZA JUNIOR GESTAO E CONSULTORIA inscrita no CNPJ sob n"
46,694.61210001-22, com sede na Avenida Governador Jose Malcher, no 153, Nazaré, Belém/PA,
CEP: ó6.035-065, a participar da Cotação de Prcços. para fomecimento de licença de uso de
ferramenta tecnológica web responsiva integradâ, sistemâ de tributos, conforme especificações
constantcs no anexo;



M Gma I SETOR COMPRAS <sêtorcomprasportel@gmail.com>

soLlctrAçÃo DE corAçÃo oe pREços No 20221202015

Edmilson Junior <edmilsonpiresl 3@gmall.com>
Para: SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

Prezados (a),

5 de dezêmbro de 2022 09:05

Conforme solicitado, segue em anexo a cotaçáo de preços fêita pela Empresa GESTÃO E CONSULTORIA
PUBLICA, lnscÍita no CNPJ: CNPJ: 46.694.6'1210001-22.

Edmilson Pires de S. Junior
Gestor Público/Diretor Comercial

fTexto das mensagens anteriores ocúltic]

:l corATAÇÂo DE PREços - AssrNADo.pdf
193K

Estamos à disposiÉo para qualquer esclarecimento. Atenciosamente



)

GESTAO
& CONSULTORIA
PU§LICA

C NPJ : 16.691.6 I 2 /000 1 -22
E-moi l : edm i I sonp ire s I 3@gmai l. co m
Contato: 91 99319-4958

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL/PARÁ
Departamento cle compras

Conforme solicitado, a empresa EDMILSON PIRES DE SOUZA JUNIOR GESTAO E
CONSULTORIA, CNPJ 46.694.61210001-22, com sede na Av. Governador Jose Malcher, no 153, Nazaré,
Belém - PA, CEP 66035-065, vem por meio desta proposta apresentar seu preço, nas seguintes condições:

Composição do serviço de licença de uço da
íerramenta integrada:

I - Ámbiente de homologação e produção web
responsiva inteEyadora e centralizadora de
serviços públicos municipais urbanísticos,
ambientais, sanitários, trônsito, obras e de
tributos municipais contemplando ambiente de
homologação e produção.

Ambiente de homologação e produção de

ferramenta digital, integrada e responsiva de
licenciamento urbanístico, s anitário, ambiental e
de localização e íuncionomento de pessoas
jurídicas a ser disponibilizada em ambieníe web
para acesso online, incluindo Unidades de
Suporte Técnico ASD para uso de App Mobile
nas loj"" Google Play e App Store.

III - Ambiente de homologação e produção web
responsivo integrada de lançamento e gestão do
ISS (nota.fiscal de serviços, gestão do Simples
Nacional, notafrscal de seryiços avulsa, ISS fi.xo
de profissionais liberais e autônomo;
declmação de bancos, Domicílio Tributario
Eletrônico, monitoramento, fiscalização e

contencioso online, dentre outros seniços),
disponibilizado em ambiente web para acesso
online.

lV - Ambiente de homologaçào e produção web
responsivo de gestão do IPTU e ITBI,
disponibilizado em ambiente web para acesso
online.

V - Ámbiente de homobgação e produção web
responsivo de gestão dq divida atívq.

Endereço: Av Covemador Jose Malcher, I 53, Cep: 66.035-065 - Bairro: Nazaré - Belem-pa

ITEM DESCRIÇÀO QUANT. UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO RS
VALOR

TOTAL RS

I

LICENÇ4, DE USO DE FERRAMENTA
TECNOLOCICA WEB RESPONSIVA
INTEGRADA. SISTEM A DE TRIBUTOS 12 MES R$ 24.ó70.00 RS 296.040.00

COTACÃO DE PRECOS



)

GTSTÃO
& CON§UIIORIÀ
PUBLICA

EDMILSON PIRES DE

SOUZA
JUNIOR:87'103826234

C NPJ: 16.691.6 I 2/000 I -2 2
E-mai I : edm ilso npire s 1 3 @gmail. com
Contato: 9l 99319-4958

Assinado de forma digital por
EDMILSON PIRES DE SOUZA
JUNIOR:87103826234
Dados: 2022.1 2.05 09:01 :59 -03'00'

Vl - Ambiente de homologação e produção web
responsivo inlegrado de licenciamento municipal
de transporle e tránsito, disponibilizado em
ambiente web para qcesso online-

VII - Infraestrutura tecnológica e de segurança
de dados com hospedagem do Sistema Web em
Data Cenler/Cloud Compuling (Ambiente em
Nuyens), Certificações de Segurança e

infaestrulura do Ámbiente Operacional do
SisÍema Integrado.

VIII - Manutençõo Corueliva

IX - Stqorte Online

e Evolutira

Valor Total R§: RS 296.040.00

VALOR GLOBAL: RS 296.040,00 (Duzentos e noventa e seis mil e quarenta reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE FORNECIMENTO:30 dias.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Pagamento do valor unitário mensalmente.

Belém-PA, 05 de dezembro de 2022.

EDMILSON PIRES DE SOUZA JUNIOR GESTAO E CONSULTORIA
cNPJ 46.694.61 2t0001-22
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Endereço: Av Covemador Jose Malcher, 153, Cep: 66.035-065 - Bairro: Nazaré - Belem-Pa
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RU &5i PORTEL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coTÂÇÃo DE PREÇO No 20221017010

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação, manutenção
e suporte de fornecimento de licença de uso de ferramenta tecnológica web responsiva
integrada, com arÍnazenamento em nuvens, paru realizaçáo de licenciamentos ambientais,
sanitários, urbanísticos e de localização e funcionamento e gtstão fazen&iria, com
interoperabilidade de dados entre plataformas públicas e privadas mediante Application
Programming Interface - API, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de

Portel/PA.

DESENVOLVETECNOLOGIA, TREINAMENTO E
GESTAO POR RESULTADO PARA
ADMINISTRACAOPUBLICA LTDA

@o00

PREFEIÍURA MUNICIPAL OT



ffi Omait SETOR COMPRAS <selorcomprasportel@gmait.com>

soLrclrAçÃo DE corAçÃo DE pREços No 2022120201s

SETOR COMPRA§ <setorcomprasportel@gmail.com> 2 de dezembro de 2022 12:37
Para: comercial@desenvolvecidade.com.br

solrcrrnçÃo or corlçÃo DE pRrÇos N. 2o22t20z0ts

Prczado(a),

Venho através da Prefeitura Municipal dc Portcl, junto ao Departamento de Compras, situado na
Av. Duque de Caxias, n'803, Bairro Centro, Portel/PA, 68480-000, convida a empresa DESENVOLVE
TECNOLOGIA, TREINAMENTO E GESTAO POR R.ESULTADO PÀRA ADMINISTRÂCAO
PUBLICA LTDA inscrita no CNPJ sob n' 05.829,307/0001-13, com sede na Travessa Quintino
Bocaiuva, N' 2301, Edif Rogelio Fernandez Sala 1804, Cremação, Belém/PA, CEP: 66.045-315, a
participar da Cotação de Preços, para fomecimento de licença de uso de ferramenta tecnológica web
responsiva integrada, sistema de tributos, conforme cspecificações constantes no anexo;

Caso seja de seu intercsse participar desta Cotação, solicitamos enviar a mesma de acordo com
o modelo sugerido em anexo ou modelo que contenha as mesmas informações;

Os esclarecimentos e as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento
de Compras da Prefcitura Municipal. A apresentação das propostas pressupõe coúecimento de todos os
dados e informações necessárias ao seu preparo, aceitação das condições estipuladas nesta Solicitação de
Cotação de Preço.

Atenciosamente,

LAUDICEIA MENDES CORDEIRO
Departamento de Compras da PMP

2 anexos

I ITEM SISTEMA DE TRlBUTOS.xls
26K

dl MODELO DE PREENCHIMENTO DE COTAçÃO DE PREÇOS.dOCX
22R

ar. '\5{,
o(J

DEÀ
Prefeitura Municipal de PorteVPA
D ep artamento de C o mp ras

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO



Jv{ Gmait SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

soLrcrrAçÃo DE corAçÃo oe pREços No 2022120201s

comercial@dêsenvolyecidade.com.br <comercial@desenvolvecidade.com.br>
Para: SETOR COi/PRAS <setorcomprasportel@gmait.com>

n 2922-72-O2 12:37, SEToR CoMPRAS escneveu:
solrcrrAÇÃo DÊ corAçÃo DE pREços Ne 2g22ttt7o\2

Pnefeitura Municj.pal de Portel/PA

_Depantamento de Compras_
[Iexto das mensagens anienorês ocullo]

6 de dezembro de 2022 09:26

Boa tarde!

Prezada Laudiceia, agradecemos o contato e retornamos a cotação conforme soticitado.

Atenciosamente,
Aline Otiveira

E

D
DESENVOLVÊ
ÍRisuÍÁclo MUNropÀ! susÍENr vÊl

êvre-g[ ii] ,*4" g

Comercial Desenvolve
Contato Comercaêl

DESENVOLVE
Trlbutaçáo l!4unicipal Sustontàvel

dêsenvolvecidade com.br

Tel: +55 91 32í219006

â

: Dêsenvolve,pdf
160K
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A
PREFEITURA MUN ICIPAL DE PORTEL/PARÁ
Departamento de compras

Conforme solicitado, a empresa DESENVOLVE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E GESTAO
PoR RESULTADO PARA ADMINISTRACA0 PUBLICA LTDA, CNPJ 05.829.307/0001-13, com sede
na Travessa Quintino Bocaiúva.2301, Ed. Rogelio Fernandez, sala 1804, cremação, Belém-pA, cEp 66045-
315, vem por meio desta proposta apresentar seu preço, nas seguintes condições:

Composição do serviçct de licença de uso da
J'erramenta integrada;

I - Ambiente de homologação e produção web
responsiva integradora e centralizadora de
serviços públicos municipais urbanísticos,
ambientqis, sanitários, trânsito, obras e de
tributos municípais contemplando ambiente de
homologação e produção.

III - Ambiente de homologação e produção web
responsitto integrada de lançamento e gestão do
ISS (nota Jiscal de serviços, gestão do Simples
Nacionel, nota fiscal de sen;iços avulsa, ISS fixo
de profissionais liberqis e autônomos, declaração
de bancos, Domicílio Tributúrio Eletrônico.
monitoramento, fiscalização e contencioso
online, dentre outros serviços), disponibilizado
em ambiente web para acesso online.

IV Ámbiente de homologação e produção web
responsivo de gestiio do IPTL\ e ITBI,
disponibilizado em ambiente web para acesso
online.

V Ámbiente de homologaçõo e produção web
responsivo de gestão da dívida qtiva.

ITEM DESCRIÇÃO QUÀNT. UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

RS
VALOR

TOTAL RS

1

LICENÇA, DE USO DE FERRAMENTA
TECNOLOCICA WEB RESPONSIVA
INTEGRADA, SISTEM A DE TRIBUTOS t2 MÊS R$ 21.000.00 RS 252.000,00

COTACÃO DE PRECOS

II - Ambiente de homologação e produção de
ferramenta digital, integrada e responsiva de
licenciamenlo urbanístico. sanitario. ambiental e
de localização e funcionamento de pessoas
jurídicas a ser disponibilizada em ambiente web
para acesso online, incluindo Unídades de
Suporte Técnico (UST) para uso de App Mobile
nes lojos Goctgle Play e App Store.

VI - Ambiente de homologaçtio e produçõo web



DiSENVÜLVT DrRr8uÍ4Áo nu rc,g^r susTExT^YEr

responsivo integrado de licenciamento municipal
de transporte e tránsito, disponibilizado em
ambíente web para acesso onltne.

VII - lnfraestrutura tecnológica e de segurança de
dados com hospedagem do Sistema Web em Data
Center/Cloud Computing (Ambiente em Nuvens),
CertiJicações de Segurança e iníraestrutura do
Ambiente Operacional do Sistema lntegrado.

VIII - Manutenção Corretiva e Eyolutiva

IX - Suporte Online

ValoÍ Total

RS: R$ 252.000.00

VALOR GLOBAL: R$ 252.000.00

VALIDADE DA PROPOSTA:60 dias

PRAZO DE FORNECIMENTO:30 dias

CONDIÇAO DE PAGAMENTO: Pagamento do valor global em parcelas mensais.

Belém-PA. 06 de dezembro de 2022.

TREINAMENTO E GESTAO

POR R:058293070001 13

TREINAMENTO E GESTAO POR

R:058293070001 13

Dados: 2022,1 2.06 09:2 1 :23 -03'00'
DESENVOLVE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E GESTAO POR RESULTADO PARA

ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

cNPJ 05.829.307/0001 -13
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação, manutenção
e suporte de fornecimento de licença de uso de ferramenta tecnológica web responsiva
integrada, com arÍnazenamento em nuvens! para realização de licenciamentos ambientais,
sanitários, urbanísticos e de localização e funcionameoto e gestão fazendária, com
interoperabilidade de dados entre plataformas públicas e privadas mediante Application
Programming Interface - API, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Ponel/PA.

DIRETO SERVICOS CARTORARIOS E
SOLICITACAO DE DOCUMENTOS LTDA

PORTEL

@o90

e#
PRÊFÊITURA [/lUNICIPÀL DT

coTAÇÃo DE PREÇO No 20221017010



JYT GMAII SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

sor-lcrraçÃo DE corAçÃo oe pREços No zo2z12o2o1s

A
Prefeitura Municipal de Portel/PA
Departamento de Compras

ASSLTNTO: SOLTCTTAÇÃO nr COre.çÃO

Prezado(a),

Venho através da Prefeitura Municipal de Portel, junto ao Departamento de Compras, situado na
Av. Duque de Caxias, no 803, Bairro Centro, Portel/PA, 68480-000, convida a empresa DIRETO
SERVICOS CARTORARIOS E SOLICITACAO DE DOCUMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ
sob n' 17.065.78710001-72, com sede na Rua Monsenhor Miguel Inácio, No 99,7 LaÍâyette Center,
Batista Campos, Belém/PA CEP. ó6.015-170, a participar da Cotação de Preços, para fomecimento de
licença de uso de ferramenta tecnológica web responsiva integrada, sistema de tributos, conforme
especifi cações constantes no anexo;

Caso seja de seu intercsse participar desta Cotação, solicitamos enviar a mesma de acordo com
o modelo sugerido em anexo ou modelo que conteúa as mesmas informações;

Os esclarecimentos e as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento
de Compras da Prefcitura Municipal. A aprcsentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os
dados e informações necessárias ao seu preparo, aceitação das condições estipuladas nesta Solicitação de
Cotação de Preço.

Atenciosamcnte,

LAUDICEIA MENDES CORDEIRO
Departamento de Compras da PMP

2 anexos

dl MODELO DE PREENCHIMENTO DE COTAçÃO DE PREçOS.dOCX
22K

-l
ITEM SISTEMA OE TRlBUTOS.xls
26K

Fb. 4í1 I
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SETOR COMPRAS <sêtorcompÍâsportel@gmail.com> 2 de dezembÍo de 2O2Z 12:39
Para: cartoriodireto@gmail-com

solrcrTAÇÂo DE corAÇÃo DE pRf,Ços N' 2022t202015



lYl Gmail SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmait.com>

sor-lcrnçÃo DE corAÇÃo DE pREços No 2022120201s

Carlório Dirêto <cartoriodireto@gmail.com>
Para: SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

Boa tarde Sênhores

Segue como solicitado preciÍicagáo de nossos serviços

Seguimos a disposiçáo

Pela atençáo, agradecemos

6 de dezembro de 2022 12:02

PAULO CAMPOS
91 18279 4411
Fêxto das mensâsêns anteírcres ocultol

Paulo Campos
Ger. Comercial
carlóriodireto@gmail.com
(91 ) 99140-4411 I 98279-4411

:l Cotação DIRETO Municipio Portel.pdf
265K
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A
PREFEITURA MLTNICIPAL DE PORTEL/PARÁ
Departamento de compras

Conforme solicitado, a empresa DIRETO SERVIÇOS CARTORÁRIOS E SOLICTÂÇÃO DE
DOCUMENTOS - ME, CNPJ 17.065.78710001-72, com sede Av. Generalíssimo Deodoro, 1683, Sala 603,
Nazaré, Belém - PA, CEP 66.040-140, vem por meio desta proposta apresentâr seu preço, nas seguintes
condições:

Composição do semiço de licença de uso da
ferramenla integrada:

I - Ámbiente de homologação e produçõo web
responsiya integradoro e centralizadorq de
serviços públicos municipais urbanísttcos,
ambienlais, sanitáríos, trdnsito, obras e de
tributos municípqis contemplando ambiente de
homologação e produção.

II - Ambiente de homologação e produção de

ferramenla digital, integrada e responsiva de
licenciamento urbaníst ico, sanitár io. ambiental e
de localização e funcionamento de pessoas
jurídicas a ser dispctnibilizada em ambiente web
para acesso online, incluindo Unidades de
Suporte TéLyico AST) para uso de App Mobile
nas lojas Google PIay e App Store.

lll - Ambiente de homologaçõo e produção web
responsiyo inte€yada de lançamento e gestão do
ISS (nota fiscal de serviços, gestão do Simples
Nacional nola fiscal de sentiços avulsa, ISS fixo
de pro/issionais liberais e autônomos, declaração
de bancos, Domicílio Tributório Eletrônico,
moniloramento, fiscalização e conÍencioso
onl ine, dentre outros servi Ços ), di sponibi lizado
em ambiente web para acesso online.

IV - Ambiente de homologação e produção web
responsivo de gestõo do IPTU e ITBI,
disponibilizado em ambiente web para acesso
online.

Y - Ambiente de homologação e produção web
responsivo de gestão da dívida ativa.

AV. GENERALISSIMO DEODORO, 1683, SALA 603

NAZARE - CEP. 66.040- 140 Belém - PA

ITfM DESCRIÇAO QUANT. UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO RS
VALOR

TOTAL RS

l

LICENÇA- DE USO DE FERRAMENTA
TECNOLOGICA WEB RESPONSIVA
INTECRADA, SISTEM A DE TRIBUTOS 12 MES R$ 25.590.00 R$ 307.080,00

COTACÃO DE PRECOS
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VALOR GLOBAL: R$ 307.080,00 (trezentos e sete mil e oitenta reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão desta proposta

PRAZO DE FORNECIMENTO: até 30 dias.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Valor unitário pago por mês.

Belém-PA. 06 de dezembro de 2022.

VI - Ambiente de homologação e produção weh
responsiyo íntegrado de licenciament o municiryl
de transporte e tr.insito, disponibilizado em
ambiente web para acesso online.

PAULO SERGIO CAMPOS DE

SOUZA:42540607268

VII - Infraestrutura tecrutlógica e de seSqurança de
dados com hospedagem do Sistema ll'eb em Data
Center/Cloud Computing (Ámbíente em Nuvens),
L'erlifcações de Segurança e iníraeslruturd do
Ambiente Operacional do Sistema lnlegrado.

VIII - Mqnutenção Corretiva e Evolutiva

IX - Suporte Online

Valor Total R$: R$ 307.080.00

Assinado de forma digital por PAULO
SERGIO CAMPOS DE SOUZAi42s406o7268
Dados: 2022.12.06 'l 1:56:38 -03'00'

DIRETO SERVrÇOS CARTORA RIOS E SOLICTAÇÃO DE DOCUMENTOS - ME
cNPJ I 7.065.787 t0001-72

AV. GENERALíSSIMO DEODORO, 1683, SALA 603

NAZARE - CEP. 66.040-110 Belém - PA
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coTAÇÃo DE PREÇO No 20221017010

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação, manutenção
e suporte de fomecimento de licença de uso de ferramenta tecnológica web responsiva
integrada, com arÍnazenamento em nuvens! para realização de licenciamentos ambientais,
sanitários, urbanisticos e de localização e funcionamçnto e gestão fazendária, com
interoperabilidadê de. dados entre plataformas públicas e privadas mediante Application
Programming lnterface - API, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Ponel/PA.

MAPA COMPARATIYO DE PREÇOS

&s PORTEL

@o90

PEEF:ITURÁ MUNICIPAL DE
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