
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SISTEMÁTICA 
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o 
n°83.735.357/0001-45, estabelecida na Rodovia Mano Covas, n° 615, 
bairro Coqueiro, na cidade de Ananindeua, Estado do Pará, detém capacidade 
técnica para desempenhar: 

Instalação, manutenção, treinamento, suporte e fornecimento de licença 
de uso de software integrado para gestão pública na área de 
contabilidade e licitação, com atribuições de planejamento, controle, 
análise, registros contábeis, referente a execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, com a finalidade de prestar contas junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TOM, Câmara 
Municipal, Conselhos Municipais, SIOPS, SIOPE, SICONFI, publicação 
dos Relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda 
atendimento a Lei de Acesso à informaçáo com a publicação de 
relatórios periódicos no Portal da Transparência da Administração 
Pública. 

A referida Empresa desenvolveu, nos exercícios de 2017 a 2020, com 
c;omDetência e notoriedade os serviços listados acima de todos os órgãos da 
Administração Direta do Poder Executivo Municipal, inclusive dos Fundos 
Municipais. 

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

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

Município de Goianésia do Pará, 31 de dezembro de 2020. 
Assinado de forma digital por JOSE 

JOSE RIBAMAR FERREIRA RIBAMAR FERREIRA 

LIMA1 0117571334 	LIMAI 0117571334 
Dados: 2020.12.31 09:54:18 -0300 

JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL 



: 	DO DO PARÁ 

:EITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SISTEMÁTICA 

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o 

n0 83.735.357/0001-45, estabelecida na Rodovia Mano Covas, no 615, 

bairro Coqueiro, na cidade de Ananindeua, Estado do Pará, detém capacidade 

técnica para desempenhar: 

• Instalação, manutenção, treinamento, suporte e fornecimento de licença 
de uso de software integrado para gestão pública na área de 
contabilidade e licitação, com atribuições de planejamento, controle, 
análise, registros contábeis, referente a execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, com a finalidade de prestar contas junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará -- TCM, Câmara 
Municipal, Conselhos Municipais, SIOPS, SIOPE, SICONFI, publicação 
dos Relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda 
atendimento a Lei de Acesso à Informação com a publicação de 
relatórios periódicos no Portal da Transparência da Administração 
Pública. 

A referida Empresa desenvolveu, nos exercícios de 2017 a 2020, com 
competência e notoriedade os serviços listados acima de todos os Órgãos da 
Administração Direta do Poder Executivo Municipal, inclusive dos Fundos 
Municipais. 

Os seriiços 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 Santa Barbara do Pará, 31 de dezembro de 2020. 

NILSON FERREIRA DO 
Assinado de forma digital por 

NILSON FERREIRA DOS 

SANTOS:2893901 8249 SANTOS:28939018249 
Dados: 2020.1 2.31 09:50:57 -0300 

NILSON FERREIRA DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 
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