
JOSÉ MATIA PEIXOTO RAMOS 
CRC/PA 009868/O 
CONT. (91) 9146-0629/9918-8888 

PROPOSTA DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA NO EXERCICIO DE 2022. 

Á CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 
Sr.: José Roberto da Silva Angelin  
Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra 

A prestação do serviço de CONTABILIDADE pública para a Câmara Municipal 
de Salvaterra para execução dos serviços solicitados, conforme descritos abaixo. 

1. Classificação e escrituração contábil de acordo com as normas da 
contabilidade pública, disposta na Lei de Direito Financeiro, Lei nº 4.32064, ou 
outra que vier a substitui-la, bem como pelas orientações e disposições baixadas 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, e outros órgãos competentes
2. Apuração de balancetes, na forma estabelecida pelo TCM/PA – Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado do Pará.
3. Apuração Bimestral da execução orçamentária para inclusão do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária.
4. Apuração Semestral do Relatório de Gestão Fiscal para autuação no 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA.
5. Apuração anual do Patrimônio e da execução orçamentária-financeira 
para a consolidação ao Balanço Anual de 2022 do Município de Salvaterra.
6. Assessoria na elaboração do orçamento anual do CMS e demais assuntos 
referentes do orçamento, proposições que necessitarem de supervisão contábil.

O valor apresentado para execução destes serviços mensalmente fica no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por um período de 12 (doze) meses. 

Valor Global R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

Esta proposta de preço tem validade de 30 (trinta) dias. 

Soure/PA, 04 de janeiro de 2022. 

____________________________________________ 
JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS

CRC/PA 009868/O 















MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
CPF: 249.270.152-20 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:14:42 do dia 22/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2022.
Código de controle da certidão: FE28.48EF.D146.8CF9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 
CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

 
Nome: JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA 
CPF: 249.270.152-20 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.
 
Emitida às: 12:21:27 do dia 22/12/2021
Válida até: 20/06/2022
Número da Certidão: 702021081256681-3
Código de Controle de Autenticidade: E5193435.B8F9B45F.BBB1B6DB.B15FB501
 
Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO
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SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 
CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

 
Nome: JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA 
CPF: 249.270.152-20 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.
 
Emitida às: 12:21:27 do dia 22/12/2021
Válida até: 20/06/2022
Número da Certidão: 702021081256682-1
Código de Controle de Autenticidade: 412658C6.535E2868.3094C12E.48896B66
 
Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
CPF: 249.270.152-20
Certidão nº: 57623249/2021
Expedição: 22/12/2021, às 13:05:17
Validade: 19/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS, inscrito(a) no CPF sob o
nº 249.270.152-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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