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ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 
CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa ANA CLAUDIA MUSSI HAASE 
DA FONSECA - ME (AGÊNCIA WR), CNPJ 23.792.525/0001-02, realizou assessoria 
técnica especializada em transparência pública para esta câmara, no período 
01/01/2016 até 31/12/2016, incluindo implantação de tecnologia e portal, capacitação 
de servidores municipais, coleta, edição, revisão e publicação dos itens necessários 
para atender a Lei da Transparência (LC 131/2009) e a Lei de Acesso à Informação 
(Lei 12.527/2011 ). 

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados dentro dos padrões de 
qualidade e prazos contratuais, nada constando em nossos arquivos que o desabone 
comercial ou tecnicamente. 

Marituba, 04 de abril de 2017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
Gabinete do Prefeito 

CNPJ- 05.105.135/0001-35 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa ANA CLAUDIA MUSSI HAASE 
DA FONSECA - ME (AGÊNCIA WR), CNPJ 23.792.525/0001-02, realiza assessoria 
técnica especializada em transparência pública para esta prefeitura, deste 01/03/2016 
até a presente data, incluindo implantação de tecnologia e portal, capacitação de 
servidores municipais, coleta, edição, revisão e publicação dos itens necessários para 
atender a Lei da Transparência (LC 131/2009) e a Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011). 

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados dentro dos padrões de 
qualidade e prazos contratuais, nada constando em nossos arquivos que o desabone 
comercial ou tecnicamente. 

Moju, 10 de julho de 2017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PRAÇA JARBAS PASSARINHO N!l-100, BAIRRO CENTRO CEP: 
68.450,000. MOJU-PARÁ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
Gabinete do Prefeito 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA 
FONSECA - ME (CR2), CNPJ 23.792.525/0001 -02, realiza assessoria técnica 
especializada em transparência pública para esta prefeitura, desde 20/06í2017, incluindo 
implantaçao de tecnologia e portal, capacitação de servidores municipais, coleta, edição, 
revisão e publicação dos itens necessários para atender a Lei da Tíansparência {LC 
131/2009) e a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011 1. 

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados dentro dos padrões de 
qualidade e prazos contratuais , nada constando em nossos arquivos que o desabone 
comercial ou tecnicamente. 
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Dou f•~~•-w8/01/2919. 
E1 Ho . •••••• ~ .da verdade . 

PRISCILA NARIA CONCEICAO ELERES 
Prisd1a Maria Conceição tltrr; 

· · Escrevente Autorizada 
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