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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU 

_______ _=.:CN:..:..:P:....:.J_-_:0.::.:_5.196.530/0001-70 

DECLARACÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Tomé-Açu/PA, declara para os devidos fins 

que a empresa ARCA EMFRE~NuiMENTOS, CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS 

L TOA, inscrita no CI\IPJ de nº 07 .104.510/0001-58, localizada na Av. José 

Bonifácio, SN - Nova Aurora - Concórdia do Pará - PA, CEP: 68.685-000, 

tendo como sócio administrador o senhor Roseaildo Lima Arruda, presta os 

serviços de Consultoria na Área d~ Apoio Administrativo e Assessoramento de 

Convênios e Captaçao de Recl1rsos no$ Sistemas SICONV - Plataforma 

+Brasil, SIMEC, SISMOB, FNS E SíGA, desde a Inserção de Propostas, 

Análise, Aprovação, ExecL·ção. Paga'Tlemos e Prestação de Conta. Sendo 

cumpridora dos prazos e termos rnmados na contratação, não havendo contra 

( - a mesma nenhum rei:1istro que a desabone. 

Tomé-Açu/PA, 08/08/2019. 
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EST.\00 DO l'AKÁ 

PREFEITURA MUNICif> .-\ J nr: C.ONCÓlHJIA DO PARÁ 

P< rnt,,. r .\L( { "l J\ 'O 

DECLARAÇÃO DE CAPAClOADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de t~oncórdia do Pará, declara para os devidos fins 

administrativos e efeitos legais. que a Einµresa Arca Empree;1dimentos, Construções e Ser;viço 

i.,TOA inscrita no CNPJ de nº O7.1O4.51O/0O'J1 --58, !ocalizad::: n3 Av. José Bonifácio, Casa G -
~-, 

~va Aurora - Concórdia do Pará - PA, C!::P: 68.685-000, presta os serviços de Consultoria na 

~!{ta de apoio administrativo e assessoran1ento de Convênios e Capacitação de Recursos nos 

-Sistemas SICONV - Plataforrr12 -1-Bras;! :-:1!\~f-=1::: . ~.~~MOB. FNS ;:; SIGA. desde a inserção de 

t~rdpostas. monitoramento. aná lise ap:-.:.v;:- ::fio 2xecL1ção . pagamentos e prestação de conta de 

convênio. emendas e contrat0s de repasse. assim o como acompanhamento perante os órgãos 

concedentes. Sendo cumprir'ora dú-s pi a.zos e termos firmados na contratação , não havendo 

contra a mesma nenhuma conduta ou rE~g,s+ro dA desabone. 

Concórdia do Pa;.:1 (PA), 07 de novembro de 2017. 
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