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PÍezado secretário'

Honrado em cumprimentá-lo' venho através-deste' iustiÍcar a conÍecÉo do

Terceiro Termo Aditivo "" 
;t;;t;'t"b o no 0148/2017' formalizado entre o Fundo

Municipal de Assistência ""1", 
,rro$ e a empresa AsP - Automação' Serviços e

Produtos de lnformática' ;; ;-" obieto a contratação de Licença de uso de

sistemas (Software) 
'*"n'"loJ 

o" Gestáo Pública (geraÉo do E'contas TCM/PA)'

Licitaçóes, Rtmoxaritaoos'";;''--' 
Publá^çâo/Hospedagem 

de Dados' Slc e

Ouvidoria, para atender as demandas do FMAS'

O reÍerido contrato tem seu prazo de vigência de 10 (dez) meses' sendo que

se enc€rra em 30 de 
"no"L 

o" 2019' entretanto' o prazo pode ser prorrogado Por

s u a per ooo P or este liHffi :1* ruffi :::: :','H.;: :ã:::
seia Prorrogado 

o Prazo

deiunho de2O2O'

Ressalta-se que há interesse de ambas as partes na manuten@o do contrato

mencronado' '"tao 
p"f'qu'l é apresentad: na:resente lustiÍca' de modo que o

prazo de vigência * "-'l*o 
seia pronogado por igual período Em consulta com a

Empresa, ""ta '"nit"ito'-"'o'"tt"**o 
e int"re"sse em manter a prestaSo dos

serviços, náo requerendo correçáo do valor'

creta ria MuniciPa I de Assistência Social - SÉMDAS

Samazo nica, n9 583, Bairro Bêla Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA
Se

EndeÍeço: Av' Íran
E-mail: semdas ml a hotma i!.99I!Íe lefone: (93) 3518 3667
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EPUBLICA FEDERA ÍIVA DO BRASIL
R

Evidencia-se que esses serviços sáo contínuos e essenciais ao

funcionamento da máquina administrativa e não podem ser interrompidos sob pena

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIP AL DE ITAIÍUBA

Esclarecemos que se trata de serviços continuados, por se tratar de serviços

de Licença de uso de Sistemas (Software) e' se este for interrompido' o§ trabalhos

administrativos náo poderão ser realizados'

comPetente:

Ademais, apesar de não ser o fundamento deste expediente' náo é demats

d izer qu e sob o ponto de vi sta reo a oo §-r o1 
i:"^::;: 

ti::,:::'":u; 
::,:"::::::::

de pronogaçáo de prazo' desde que justificada por escrl

§2o Toda prorrogaÉo de prazo deverá ser justificada por êscÍito e

previamente autorizada pela autoridade competente' para celebrar o

contrato

Sendo assim e conforme demonstrado acima tanto as razões técnicas quanto

legais autorizam o aditamento contratual' Assim sendo' solicita-se a Vossa Senhoria'

que autorize a prorrogação do prazo contratual' conforme proposto'

para o momento, os nossos votos de elevada estima e
Sem mats

consideração.

YI?
Solange M ira Agu

Sec. Mun.de Assi
Dec. no 00712017

Secretaria MuniciPa I de Assistência Social - SEMDAS

: AY. Transamazônica, n9 583' Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 Itaituba - PA

Endereço
E-ma tl: semoas. pmi.oa@hotmêil.comTelefone: (93) 3518 3667

de causar Pre.iuízos'
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Fortaleza (CE), 06 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de ltaituba - Pará

Assunto: Oficio de ne 017 /2a19- SE M AD/GAB/S ECRETÁR|O

Prezados(as) Sen h ores(as),

A empresa ASP - AUTOMAÇÃO SERVIçOS E PRODUTOS Or trurORVÁTtcA LTDA. (ASpEc

INFORMÁÍÍCA), Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Lauro lvlaia, n.s l-120,

Bairro: Fátima, cEP: 60.055-210, Fortaleza-cE, inscrita no cNp.J/MF sob o ne 02.288.26g10001,-04,

vem pelo presente informar que está de acordo e tem interesse sim, com a prorrogação dos

contratos de nes 20L70145 (Prefeitura), 2ot70L46 (FMs), 20170147 (FME) e 201701a8 (FMAS)

firmado entre a Prefeitura Municipal de ltaituba {pA) e esta empresa, por igual períorio.

I l, n t t
l rfu i^tt*u À.er V*^

ASP - Automação, Serv$os f prodytos de tnformáüca Ltda.
cNpJ: oh,á8.2óúooo1_04
pablo Ramon Alves Moreira

CpF: 902.86S.452_68

Aüo A.rtcmaçã0, Serviçns e

Êl,i,r,;l',s ije lnlr't nat'r"a ..;da.

([iri. Ú.r][ /[glrrt]l'l,t]{

Avenida conselheiro Furtado, 2865, sa las 2002/200412006, Ediíício sintese 21 - são Brá5 - cEp 66.063-060 - Belém - r
C N P.J: 02.288.268/C001,04 l(91) 3249.2620 (91) 3249.2836 I aspec.conl
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