
 

                

CÂMARA MUNICIPAL  DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 

   PODER LEGISLATIVO 

                CNPJ: 22.937.502.0001-86 
 

_________________________________________________________________________________ 
Trav. Vereador Moacir Fernandes de Souza, s/nº - Telefax: (94) 3337.1102 

CEP: 68.521-000 – Brejo Grande do Araguaia-PA 

 

 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA  

 
 
        Comunico através do presente documento que o Sr. Alexandre da Gama 

Bastos,contador atuante em sua profissão desde 1999 representante legal da empresa AGB 

Contabilidade, inscrita no CNPJ: 11.496.458/0001-08, empresa essa que está no mercado 

de trabalho realizando os serviços de escrituração,  assessoria e consultoria a área pública 

em geral desde o ano de 2000, possuindo em seu corpo funcional profissionais 

especializados na área e notória especialidade técnica. 

 

 Vem trabalhando em nossa entidade exercendo a função contábil desde o ano de 

2012, durante este tempo vem exercendo suas atividades de maneira eficiente, 

demonstrando sua competência profissional, bem como transmitindo os seus 

conhecimentos aos clientes. 

 

 Portanto, viemos por meio desta ratificar nosso entendimento de que são qualidades 

suas: competência, honestidade, capacidade e idoneidade, notória especialidade, pelo que 

entendemos ser nossa obrigação recomendá-lo como ótimo profissional, na qual 

certamente terá muito a acrescentar. 

    

       Caso se faça necessária a aquisição de novas informações coloco-me, desde já, à 

disposição. 

 

 A quem interessar possa, assino o presente. 

 

 

Brejo Grande do Araguaia - Pará, 06 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

________________________________ 

Jose Carlos Alves Ferreira 

Presidente 

Biênio 2021 - 2022 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS 

PODER LEGISLATIVO 
“UNIDOSPELA MUDANÇA” 

CNPJ: (MF) 84.139.716/0001-64 
 

 
RUA OZIEL CARNEIRO Nº 35 – KM02- CENTRO –CEP: 68.524/000 – ELDORADO DO CARAJAS– PA 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA  

 
 
        Comunico através do presente documento que o Sr. Alexandre da Gama 

Bastos,contador atuante em sua profissão desde 1999 representante legal da empresa 

AGB Contabilidade, inscrita no CNPJ: 11.496.458/0001-08, empresa essa que está no 

mercado de trabalho realizando os serviços de escrituração,  assessoria e consultoria a 

área pública em geral desde o ano de 2000, possuindo em seu corpo funcional 

profissionais especializados na área e notória especialidade técnica. 

 

 Trabalhou em nossa entidade exercendo a função contábil nos anos de 2017 e 

2018, durante este tempo vem exercendo suas atividades de maneira eficiente, 

demonstrando sua competência profissional, bem como transmitindo os seus 

conhecimentos aos clientes. 

 

 Portanto, viemos por meio desta ratificar nosso entendimento de que são 

qualidades suas: competência, honestidade, capacidade e idoneidade, notória 

especialidade, pelo que entendemos ser nossa obrigação recomendá-lo como ótimo 

profissional, na qual certamente terá muito a acrescentar. 

    

       Caso se faça necessária a aquisição de novas informações coloco-me, desde já, à 

disposição. 

 

 A quem interessar possa, assino o presente. 

 

 

Marabá, 02 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

________________________________ 

Heraldo José Pinheiro de Farias 

Ex- Presidente 2017/2018 

CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS 

 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ 

Rua Magalhães Barata, 513 - Centro, Palestina do Pará - PA CNPJ: 84.139.732/0001-57 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA  

 
 
        Comunico através do presente documento que o Sr. Alexandre da Gama 

Bastos,contador atuante em sua profissão desde 1999 representante legal da empresa 

AGB Contabilidade, inscrita no CNPJ: 11.496.458/0001-08, empresa essa que está no 

mercado de trabalho realizando os serviços de escrituração,  assessoria e consultoria a 

área pública em geral desde o ano de 2010, possuindo em seu corpo funcional 

profissionais especializados na área e notória especialidade técnica. 

 

 Vem trabalhando em nossa entidade exercendo a função contábil desde o ano de 

2004, durante este tempo vem exercendo suas atividades de maneira eficiente, 

demonstrando sua competência profissional, bem como transmitindo os seus 

conhecimentos aos clientes. 

 

 Portanto, viemos por meio desta ratificar nosso entendimento de que são 

qualidades suas: competência, honestidade, capacidade e idoneidade, notória 

especialidade, pelo que entendemos ser nossa obrigação recomendá-lo como ótimo 

profissional, na qual certamente terá muito a acrescentar. 

    

       Caso se faça necessária a aquisição de novas informações coloco-me, desde já, à 

disposição. 

 

 A quem interessar possa, assino o presente. 

 

 

Marabá, 02 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

________________________________ 

ADEUVALDO PEREIRA DE SOUSA 

Ex- Presidente – 2017/2018 

CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ 



 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIA TÉCNICA  

 
 
       Comunico através do presente documento que o Sr. Alexandre da Gama Bastos, 

representante legal da empresa AGB Contabilidade, inscrita no CNPJ: 11.496.458/0001-

08, empresa essa que está no mercado de trabalho realizando os serviços de 

escrituração,  assessoria e consultoria a área pública em geral desde o ano de 2000, 

possuindo em seu corpo funcional profissionais especializados na área e notória 

especialidade técnica. 

 Vem trabalhando em nossa entidade exercendo a função contábil desde o ano de 

2001 até a presente data, durante este tempo vem exercendo suas atividades de maneira 

eficiente, demonstrando sua competência profissional, bem como transmitindo os seus 

conhecimentos aos clientes. 

 Portanto, viemos por meio desta ratificar nosso entendimento de que são 

qualidades suas: competência, honestidade, capacidade e idoneidade, notória 

especialidade, pelo que entendemos ser nossa obrigação recomendá-lo como ótimo 

profissional, na qual certamente terá muito a acrescentar. 

       Caso se faça necessária a aquisição de novas informações coloco-me, desde já, à 

disposição. 

 

 A quem interessar possa, assino o presente. 

 

 

Marabá, 06 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

________________________________ 

Maria da Graça de Medeiros Matos 

Presidente  

Quadriênio 2019 – 2022 
 

 

 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 

PODER LEGISLATIVO 

CNPJ: Nº 22.935.266/0001-69 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA  

 
 
        Comunico através do presente documento que o Sr. Alexandre da Gama 

Bastos,contador atuante em sua profissão desde 1999 representante legal da empresa 

AGB Contabilidade, inscrita no CNPJ: 11.496.458/0001-08, empresa essa que está no 

mercado de trabalho realizando os serviços de escrituração,  assessoria e consultoria a 

área pública em geral desde o ano de 2000, possuindo em seu corpo funcional 

profissionais especializados na área e notória especialidade técnica. 

 

 Trabalhou em nossa entidade exercendo a função contábil nos anos de 

2011/2012/2017/2018/2019/2020/2021, durante este tempo vem exercendo suas 

atividades de maneira eficiente, demonstrando sua competência profissional, bem como 

transmitindo os seus conhecimentos aos clientes. 

 

 Portanto, viemos por meio desta ratificar nosso entendimento de que são 

qualidades suas: competência, honestidade, capacidade e idoneidade, notória 

especialidade, pelo que entendemos ser nossa obrigação recomendá-lo como ótimo 

profissional, na qual certamente terá muito a acrescentar. 

    

       Caso se faça necessária a aquisição de novas informações coloco-me, desde já, à 

disposição. 

 

 A quem interessar possa, assino o presente. 

 

 

Bom Jesus do Tocantins, 07 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

________________________________ 

Dorico Buss 

Presidente 

Biênio 2021 - 2022 

 



 

 

 

                                       

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
ESTADO DO PARÁ 

 

Palacete Isaac Novaes - Rua D. Pedro II, 152, centro – São João do Araguaia – CEP 68518-000 –  

CNPJ 22.937.106/0001-59 –  Tel.: (94) 3379-1112 

https://saojoaodoaraguaia.pa.leg.br/ 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA  

 
 
        Comunico através do presente documento que o Sr. Alexandre da Gama 

Bastos,contador atuante em sua profissão desde 1999 representante legal da empresa 

AGB Contabilidade, inscrita no CNPJ: 11.496.458/0001-08, empresa essa que está no 

mercado de trabalho realizando os serviços de escrituração,  assessoria e consultoria a 

área pública em geral desde o ano de 2010, possuindo em seu corpo funcional 

profissionais especializados na área e notória especialidade técnica. 

 

 Vem trabalhando em nossa entidade exercendo a função contábil desde o ano de 

2010, durante este tempo vem exercendo suas atividades de maneira eficiente, 

demonstrando sua competência profissional, bem como transmitindo os seus 

conhecimentos aos clientes. 

 

 Portanto, viemos por meio desta ratificar nosso entendimento de que são 

qualidades suas: competência, honestidade, capacidade e idoneidade, notória 

especialidade, pelo que entendemos ser nossa obrigação recomendá-lo como ótimo 

profissional, na qual certamente terá muito a acrescentar. 

    

       Caso se faça necessária a aquisição de novas informações coloco-me, desde já, à 

disposição. 

 

 A quem interessar possa, assino o presente. 

 

 

São João do Araguaia – Pará , 07 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

________________________________ 

Augusto Alves de Carvalho Neto 

Presidente 

Biênio 2021 - 2022 





 
ESTADO DO PARÁ 

República Federativa do Brasil 

Câmara Municipal de Trairão 
CNPJ: 10.221.828/0001-23 

 

Av. João Paulo II, nº 314, B. Bela Vista. cmtrairao@gmail.com 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA 
 

 

Comunico através do presente documento que o Sr. Alexandre da Gama Bastos,contador 

atuante em sua profissão desde 1999 representante legal da empresa AGB Contabilidade, inscrita 

no CNPJ: 11.496.458/0001-08, empresa essa que está no mercado de trabalho realizando os 

serviços de escrituração, assessoria e consultoria a área pública em geral desde o ano de 2000, 

possuindo em seu corpo funcional profissionais especializados na área e notória especialidade 

técnica. 

 

Vem trabalhando em nossa entidade exercendo a função contábil desde o ano de 2021, 

durante este tempo vem exercendo suas atividades de maneira eficiente, demonstrando sua 

competência profissional, bem como transmitindo os seus conhecimentos aos clientes. 

 

Portanto, viemos por meio desta ratificar nosso entendimento de que são qualidades suas: 

competência, honestidade, capacidade e idoneidade, notória especialidade, pelo que entendemos 

ser nossa obrigação recomendá-lo como ótimo profissional, na qual certamente terá muito a 

acrescentar. 

 

Caso se faça necessária a aquisição de novas informações coloco-me, desde já, à 

disposição. 

 

A quem interessar possa, assino o presente. 

 

 

 

Trairão – Pará, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Eliabe Lopes de Sousa 

Presidente Bienio 2021-2022 
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