
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa, C. Santos Gestão Contábil Ltda - 
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 26.853.714/0001- 36, situada na Travessa João 
Pessoa, 3271, bairro Vai-de-Cães, Belém, PA - CEP: 66.617-140, de acordo com o 
Contrato n° 00101/2019, detém capacidade técnica para desempenhar: 

Serviço de Consultoria e Assessoria Técnica Especializada em Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, com atribuições de planejamento, controle, análise, 
registros contábeis, referente a execução orçamentária, financeira e patrimonial, 
com a finalidade de prestar contas junto ao Tribuna! de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará - TCM, Câmara Municipal, Conselhos Municipais, SIOPS, 
SIOPE, SICONFI, acompanhamento do atendimento aos índices constitucionais 
com educação, saúde, gasto com pessoal e repasse ao Poder Legislativo 
Municipal, publicação dos Relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e ainda atendimento a Lei de Acesso a Informação com a publicação de 
relatórios periódicos no Portal da Transparência da Administração Pública. 

A referida Empresa desenvolveu, nos exercícios de 2017 a 2920, com 
competência e notoriedade os serviços listados acima de todos os órgãos da 
Administração Direta do Poder Executivo Municipal, inclusive dos Fundos 
Municipais e Instituto de Previdência, conforme contrato n°00101/2019. 

Os serviços contratados foram e vem sendo prestados com excelência, 
qualidade e de acordo com os objetivos e prazos estabelecidos, bem como de 
forma ética e de conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade. 
moralidade, publicidade e eficiência. 

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a eficiência, a eficácia e a 
credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados. 

Município de Cachoeira do Piriá Pará, 31 de Dezembro de 2020. 
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