
 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 

RUA 29 DE DEZEMBRO, 01 – CENTRO – BENEVIDES – PA 

CNPJ: 04.203.394/0001-36 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 
            

          Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão 
de desempenho e atestado de execução, que a empresa PORTAL DO SOL 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ Nº 
17.918.747/0001-26, com sede na Avenida Governador Magalhães Barata, 
nº 651, Sala 611 - São Brás – Belém/PA, presta serviços desde o exercício 
financeiro de 2018 à esta CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, 
inscrita no CNPJ: 04.203.394/0001-36, prestando serviços técnicos de 
consultoria e assessoria contábil e administrativa, recursos humanos, 
orçamentário e planejamento em geral, inclusive na elaboração da LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária) e PPA (Plano 
Plurianual), elaboração de pareceres, respondendo a consultas, bem como 
elaborando processos de Prestações de Contas, além de trabalhar para 
manter o município adimplente em relação aos órgãos federais e estaduais 
para que município possa receber transferências voluntárias (Convênios). 
 
 Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos 
apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa está 
cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a 
desabone tecnicamente, até a presente data.  
 
 
 

Benevides, 29 de dezembro de 2020. 
 

 
            
 

______________________________________ 
PAULO ROGÉRIO CARDOSO LOBATO 

Câmara Municipal de Benevides 
Presidente 



 
 
 

    
Estado do Pará 

CÂMARA MUNICIPAL 
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

CNPJ – 34.890.434/0001-26 

 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
            
  Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de 

desempenho e atestado de execução, que a empresa PORTAL DO SOL 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ Nº 17.918.747/0001-

26, com sede na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 651, Sala 611 - São Brás – 

Belém/PA, presta serviços desde o exercício financeiro de 2010 à esta CÂMARA 
MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, inscrita no CNPJ: 34.890.434/0001-

26, prestando serviços técnicos de consultoria e assessoria contábil e administrativa, 

recursos humanos, orçamentário e planejamento em geral, inclusive na elaboração da 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária) e PPA (Plano 

Plurianual), elaboração de pareceres, respondendo a consultas, bem como elaborando 

processos de Prestações de Contas, além de trabalhar para manter o município 

adimplente em relação aos órgãos federais e estaduais para que município possa 

receber transferências voluntárias (Convênios). 

  Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa está cumprindo fielmente 

com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a presente 

data.  

 
 
 

Senador José Porfírio (PA), 29 de dezembro de 2020. 
 

 

___________________________________ 
Aguinaldo de Sousa Duarte 

Câmara Municipal de Sem. José Porfírio 
Presidente 



 

 

 

Av. Joaquim Pereira de Queiróz, 01 Centro – Benevides – Pará 
CNPJ: 05.058.466/0001-61 – Fone: 3724-1128 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES 
ESTADO DO PARÁ  

 
 
 
 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

 

            

          Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de 

desempenho e atestado de execução, que a empresa PORTAL DO SOL 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ Nº 

17.918.747/0001-26, com sede na Avenida Governador Magalhães Barata, 

nº 651, Sala 611 - São Brás – Belém/PA, presta serviços desde o exercício 

financeiro de 2017 à esta PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES, 

inscrita no CNPJ: 05.058.466/0001-61, de serviços técnicos de consultoria e 

assessoria contábil e administrativa, recursos humanos, orçamentário e 

planejamento em geral, inclusive na elaboração da LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária) e PPA (Plano Plurianual), 

elaboração de pareceres, respondendo a consultas, bem como elaborando 

processos de Prestações de Contas, além de trabalhar para manter o 

município adimplente em relação aos órgãos federais e estaduais para que 

município possa receber transferências voluntárias (Convênios). 

 

 Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa está cumprindo 

fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone 

tecnicamente, até a presente data.  

 

 

 

Benevides, 28 de dezembro de 2020. 
 

 

 

            

 

  ____________________________________________ 

RONIE RUFINO DA SILVA 

Prefeito Municipal de Benevides  



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 

 
 

 
 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 
            

            Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de 

desempenho e atestado de execução, que a empresa PORTAL DO SOL CONSULTORIA 

TRIBUTÁRIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ Nº 17.918.747/0001-26, com sede na Avenida 

Governador Magalhães Barata, nº 651, Sala 611 - São Brás – Belém/PA, presta serviços 

desde o exercício financeiro de 2018 à esta PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, 

inscrita no CNPJ: 34.593.525/0001-08, prestando serviços técnicos de consultoria e 

assessoria contábil e administrativa, recursos humanos, orçamentário e planejamento em 

geral, inclusive na elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei 

Orçamentária) e PPA (Plano Plurianual), elaboração de pareceres, respondendo a consultas, 

bem como elaborando processos de Prestações de Contas, além de trabalhar para manter 

o município adimplente em relação aos órgãos federais e estaduais para que município 

possa receber transferências voluntárias (Convênios). 

  Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa está cumprindo fielmente com 

suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a presente data.  

 

 

 

Medicilândia (PA), 22 de dezembro de 2020 

 

 

____________________________ 

CELSO TRZECIAK 
PREFEITO MUNICIPAL 



 
Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
2017-2020 

C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40 
 

 

_______________________________________________________________ 
Travessa 28 de Abril, 1175 – Centro - Brasil Novo – PA – CNPJ: 11.283.607/0001-42                

CEP: 68148 - 000 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 
            
  Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de 

desempenho e atestado de execução, que a empresa PORTAL DO SOL CONSULTORIA 

TRIBUTÁRIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ Nº 17.918.747/0001-26, com sede na 

Avenida Governador Magalhães Barata, nº 651, Sala 611 - São Brás – Belém/PA, 

presta serviços desde o exercício financeiro de 2017 à esta PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, inscrita no CNPJ: 05.421.110/0001-40, prestando 

serviços técnicos de consultoria e assessoria contábil e administrativa, recursos 

humanos, orçamentário e planejamento em geral, inclusive na elaboração da LDO (Lei 

de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária) e PPA (Plano Plurianual), 

elaboração de pareceres, respondendo a consultas, bem como elaborando processos 

de Prestações de Contas, além de trabalhar para manter o município adimplente em 

relação aos órgãos federais e estaduais para que município possa receber 

transferências voluntárias (Convênios). 

  Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa está cumprindo 

fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a 

presente data.  

 
 
 

Senador José Porfírio (PA), 30 de dezembro de 2020. 
 

 

________________________________ 
DIRCEU BIANCARDI 
Prefeito Municipal 
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