PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa D. J.
R. SANTOS inscrita no CNPJ sob o número 19.856.884/0001-09, sediada em Belém,
Estado de Pará, com endereço na Tv. Barão do Triunfo, nº 3267, CEP. 66.093-050,
demonstrou capacidade técnica na prestação de serviço de assessoria técnica
especializada em projetos de engenharia e arquitetura, em elaboração de projetos de
captação de recursos e planos de trabalho da área pública, acompanhamento do
planejamento e execução de transferências de recursos da União e do Estado,
operacionalizadas por meio de convênios e contratos de repasse, bem como
monitoramento e encerramento de tais operacionalizações para elaboração de prestação
de contas dos recursos para PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE
PIRABAS, inscrita no CNPJ: 22.981.153/0001-08 Estado de PARÁ, cumprido todas as
suas obrigações com idoneidade e responsabilidade social e fiscal.
Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada
constando que a desabone técnica ou comercialmente.

São João de Pirabas, 30 de Dezembro de 2020.

___________________________________________________________________________________
Tv. Das Mercedes, s/n - CEP: 68.719-000 - CNPJ: 22.981.153/0001-08 - Pirabas/Pará

ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA GABINETE DA PREFEITA
CNPJ: 05.149.125/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa D. J.
R. SANTOS inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 19.856.884/000109, sediada em Belém, Estado de Pará, com endereço na Tv. Barão do Triunfo, nº 3267,
CEP. 66.093-050, demonstrou capacidade técnica na prestação de serviço de assessoria
técnica especializada em projetos de engenharia e arquitetura, em elaboração de projetos
de captação de recursos e planos de trabalho da área pública, acompanhamento do
planejamento e execução de transferências de recursos da União e do Estado,
operacionalizadas por meio de convênios e contratos de repasse, bem como
monitoramento e encerramento de tais operacionalizações para elaboração de prestação
de contas dos recursos para PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA,
inscrita no CNPJ:05.149.125/0001-00 Estado de PARÁ, cumprido todas as suas
obrigações com idoneidade e responsabilidade social e fiscal.
Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada
constando que a desabone ténica ou comercialmente.

Nova Timboteua, 30 de dezembro de 2020.

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO
Prefeita do Município de Nova Timboteua – PA

___________________________________________________________________________________
Av. Barão do Rio Branco, SN - CEP: 68.730-000 - CNPJ: 05.149.125/0001-00 – Nova Timboteua - Pa

Brasília/DF, 27 de Setembro de 2020.

participou do 22/09 - CNM Qualiﬁca EaD: Captação de Recursos: Normativos e Plataformas Tecnológicas
(+Brasil e Plataforma Êxitos),
realizado nos dias 22/09, 23/09, com carga horária de 6 horas, em Porto Alegre/RS.

ARTHUR IVEN TAVARES FONSECA

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) em parceria com Instituto Paulo Ziulkoski - IPZ, certiﬁcam que

CERTIFICADO

Brasília/DF, 19 de Janeiro de 2021.

participou do 22/09 - CNM Qualiﬁca EaD: Captação de Recursos: Normativos e Plataformas Tecnológicas
(+Brasil e Plataforma Êxitos),
realizado nos dias 22/09, 23/09, com carga horária de 6 horas, em Porto Alegre/RS.

Aline dos Reis Alves

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) em parceria com Instituto Paulo Ziulkoski, certiﬁcam que

CERTIFICADO

19/01/2021
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O Grupo Suria, confere o presente certificado a

ROMILDA GEMAQUE SANTOS
Pela participação do curso de Capacitação do Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse – PLATAFORMA +BRASIL – Básico e
Intermediário – Visão Total da Operacionalização do Sistema, online e ao
vivo para todo Brasil, realizado no período de 14 a 18 de dezembro de
2020, com carga horária de 18horas/aula.
18 de dezembro de 2020

ROMILDA GEMAQUE SANTOS

Brasília/DF, 19 de Janeiro de 2021.

participou do 22/09 - CNM Qualiﬁca EaD: Captação de Recursos: Normativos e Plataformas Tecnológicas
(+Brasil e Plataforma Êxitos),
realizado nos dias 22/09, 23/09, com carga horária de 6 horas, em Porto Alegre/RS.

Romilda Gemaque Santos

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) em parceria com Instituto Paulo Ziulkoski, certiﬁcam que

CERTIFICADO

Brasília/DF, 19 de Janeiro de 2021.

participou do 14/09 - CNM Qualiﬁca EaD: Orientações contábeis sobre a aplicação dos recursos federais
destinados à Assistência Social, Educação e Saúde,
realizado nos dias 14/09, 15/09, com carga horária de 6 horas, em Porto Alegre/RS.

Romilda Gemaque Santos

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) em parceria com Instituto Paulo Ziulkoski, certiﬁcam que

CERTIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito e prova, especialmente no que tange idoneidade de
habilita9ao junto as entidades e 6rgaos da Administra9ao Publice em geral, apfidao de
desempenho e atestado de execucao que a empresa D. J. R SANTOS, inscrita no CNPJ do
Ministerio da Fazenda sob o nurnero 19.856.884/0001-09, estabelecida em Belem, Estado de
Para, com endereco na Travessa Barao do Triunfo, n° 3267, no Bairro do Marco, CEP. 66095-055,
demonstrou capacidade tecnica e executou os services com idoneidade e responsabilidade
tecnico-administrativa no que diz respeito aos services de assessoria especializada vinculados ao
setor de convenios do requerido municfpio de Santa Maria do Para, tais services envolvem desde
do cadastramento de propostas para captacao de recurses perpassando pela elaboracao de
pianos de trabalho e . por fim a prestacao de contas relatives aos convenios e contratos de repasse
que foram celebrados junto aos 6rgaos da Administra9ao Publica competente e gerenciados pelos
sistema da Plataforma Mais Brasil, ressaltando que a empresa apresentou born desempenho
operacional e cumpriu fielmente com suas obripacoes, nada constando que a desabone tecnica e
comercialmente, ate a presente data.
Santa Maria do Para, 30 de dezembro de 2020.

DI�

�

PREFEITA DO MUNICiPIO DE SANTA MARIA DO PARA

Prac;a Matriz, SN· CEP: 68. 738-000 · CNPJ: 05.149.174/0001·34 - Santa Maria do Para. Para

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos, para todos os fins de direito e prova, especialmente no que tange idoneidade de
habilitação junto as entidades e órgãos da Administração Pública em geral, aptidão de
desempenho e atestado de execução que a empresa D. J. R SANTOS, inscrita no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob o número 19.856.884/0001-09, estabelecida em Belém, Estado de
Pará, com endereço na Travessa Barão do Triunfo, n.º 3267, no Bairro do Marco, CEP. 66095055, demonstrou capacidade técnica e executou os serviços com idoneidade e responsabilidade
técnico-administrativa no que diz respeito aos serviços de assessoria especializada vinculados ao
setor de convênios do requerido município de São Francisco do Pará, tais serviços envolvem
desde do cadastramento de propostas para captação de recursos perpassando pela elaboração
de planos de trabalho e por fim a prestação de contas relativos aos convênios e contratos de
repasse que foram celebrados junto aos órgãos da Administração Pública competente e
gerenciados pelos sistemas: PLATAFORMA MAIS BRASIL, SISMOB, SIGA, FNS, SAIPS, SIMEC
E SIGARP, ressaltando que a empresa sempre apresentou bom desempenho operacional e
cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e
comercialmente, até a presente data.
São Francisco do Pará, 13 de Janeiro de 2021.

___________________________________________________________________________________

Praça Matriz, 120 – CEP: 68748-992 - CNPJ: 05.125.992/0001-05 – São Francisco /Pará

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa
D. J. R. SANTOS inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número
19.856.884/0001-09, sediada em Belém, Estado de Pará, com endereço na Tv.
Barão do Triunfo, nº 3267, CEP. 66.093-050, demonstrou capacidade técnica na
prestação de serviço de assessoria técnica especializada em projetos de engenharia
e arquitetura, em elaboração de projetos de captação de recursos e planos de
trabalho da área pública, acompanhamento do planejamento e execução de
transferências de recursos da União e do Estado, operacionalizadas por meio de
convênios e contratos de repasse, bem como monitoramento e encerramento de tais
operacionalizações para elaboração de prestação de contas dos recursos para
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ, inscrita no CNPJ:
18.715.409/0001-50 Estado de PARÁ, cumprido todas as suas obrigações com
idoneidade e responsabilidade social e fiscal.
Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com
bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas
obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente.

Santa Luzia do Pará, 30 de dezembro de 2020.

_________________________________________________________________________________
CNPJ: 63.887.848/0001-02 E-mail: pmslpgabinete@gmail.com
Av. Castelo Branco, 635 – Centro - Santa Luzia Do Pará – Pa - Cep: 68644-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA - PA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito e prova, especialmente no que tange idoneidade
de habilitação junto as entidades e órgãos da Administração Pública em geral, aptidão de
desempenho e atestado de execução que a empresa D. J. R SANTOS, inscrita no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob o número 19.856.884/0001-09, estabelecida em Belém, Estado de
Pará, com endereço na Travessa Barão do Triunfo nº 3267, no Bairro do Marco, CEP. 66095-055,
demonstrou capacidade técnica e executou os serviços com idoneidade e responsabilidade
técnico-administrativa no que diz respeito aos serviços de assessoria especializada vinculados ao
setor de convênios do requerido município de Irituia do Pará , tais serviços envolvem desde do
cadastramento de propostas para captação de recursos perpassando pela elaboração de planos
de trabalho e , por fim a prestação de contas relativos aos convênios e contratos de repasse que
foram celebrados junto aos órgãos da Administração Pública competente e gerenciados pelos
sistema da PLATAFORMA MAIS BRASIL, SISMOB, FNS, SAIPS, SIMEC e SIGARP, ressaltando
que a empresa apresentou bom desempenho operacional e cumpriu fielmente com suas
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.
Irituia/PA, 30 de dezembro de 2020

.

Trav. Júlio Ribeiro Tavares, 21 - Centro – CEP: 68655-000 – CNPJ: 05.193.123/0001-00 – Irituia/PA

Gabinete do

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MAGALHÃES BARATA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa D. J. R.
SANTOS inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 19.856.884/0001-09, sediada
em Belém, Estado de Pará, com endereço na Tv. Barão do Triunfo, nº 3267, CEP. 66.093-050,
demonstrou capacidade técnica na prestação de serviço de assessoria técnica especializada em
projetos de engenharia e arquitetura, em elaboração de projetos de captação de recursos e planos
de trabalho da área pública, acompanhamento do planejamento e execução de transferências de
recursos da União e do Estado, operacionalizadas por meio de convênios e contratos de repasse,
bem como monitoramento e encerramento de tais operacionalizações para elaboração de
prestação de contas dos recursos para PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA,
inscrita no CNPJ: 17.042.226/0001-58 Estado de PARÁ, cumprido todas as suas obrigações com
idoneidade e responsabilidade social e fiscal.
Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada
constando que a desabone técnica ou comercialmente.
Magalhães Barata, 30 de dezembro de 2020.

___________________________________________________________________________________
Rua Lauro Sodre, s/n - CEP: 68.722-000 - CNPJ: 05.171.947/0001-89 – Magalhães Barata/Pará

