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QUALIFICA 
SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO 
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CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
A Confederação Nacional de Município (CNM) em parceria com a Federaçá o das 

Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP) 

DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS 
Participou do CNM Qualifica - Seminário de Qualificação: CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS, realizada nos dias 18 a 19 de Março de 2019, em BrasíliaDF, com carga 

horária total de 12 horas. 
Brasília/DF, 19 de Março de 2019 
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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 19.856.88410001-09, estabelecida em Belém, Estado de 

Pará, com endereço na Travessa Barão do Triunfo, n.° 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 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 - CINPJ: 05.125.992/0001-05 - São Francisco /Pará 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para iodos os fins de direito e prova, especialmente no que tanga idoneidade de 

habilitação Juntc 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°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 convénios do requerido município de Santa Maria 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 convénios e contratos de repasse 

que foram celebrados junto aos Órgãos da Administração Pública competente e gerericiados pelos 

sistema da Plataforma Mais Brasil. 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. 

Santa Maria do Pará, 30 de dezembro de 2020. 

DIANA DE SO 	CÂMARA LO 

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ 

Praça Matriz, SN - CEP: 68.738-000 - CNPJ: 05.149.174/0001-34 - Santa Maria do Pará - 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 

19.856.88410001-09, sediada em Belém, Estado de Pará, com endereço na Tv. 

Barão do Triunfo, n° 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. 

14 

EDNOAL 	*A SILVA 

Prefeito do Município de Santa Luz,a do Pará 

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 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, n° 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. 

ANTÔNIO MENÉZÉ 
àOLIr- 

TO DAS MERCÊS 
Prefeito do Muni. ; 	oão de Pirabas - PA 

Tv. Das Mercedes, s/n - CEP: 68.719-000 - CNPJ: 22.981.153/0001-08 - Pirabas/Pará 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 1RITUIA - 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 O. 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° 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 lrituia 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. 

lrituia/PA, 30 de dezembro de 2020 

NA NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA 
feita Municipal de Irituia - PA 

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



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 19.856.884/0001-

09, sediada em Belém, Estado de Pará, com endereço na Tv. Barão do Triunfo, n° 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. 

a.o 
ita 

CP' 2$O.$$I,$72.15 
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 
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