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PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DIRETOR IA DE RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA

Diante das necessidades de mantermos dentro dos prazos legais a geração

da Folha de Pagamento e das obrigatoriedades que estão diretamente

ligadas as informações governamentais como: RAIS, DIRF, GFIP, E-CONTAS,

MANAD, PORTAL TRANSPARENCIA e STOPE entre outros, e sendo, portanto'

inviável a contrataçào de outro tbrnecedor no cufto período de tempo.

solicitamos com maior brevidade a renovação do contrato do sistema

LAyouT para darmos continuidade e evitarmos quaisquer penalidades,

por parte dos órgãos fiscalizadores. Haja vista que é um trabalho contínuo

e ininterrupto.

Ressaltamos que a LAYOUT atende com presteza, agilidade, as rotinas são

customizáveis, software está sempre atualizado com a legislação, de

forma satisfatória as necessidades supracitadas, e a proposta de

pagamento serão reduzidas mensalmente de RS 2'608,00 (Dois Mil'

seiscentos e oito Reais) para R$ 2.390,00 (Dois Mil, Trezentos e Noventa

Reais) no prazo de 12 (doze) meses'

Atenciosamente,
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EnquacJra rrrer, i,t econômico e Íinanceiro.

Em virtude dír soiicrtaÇá(r ..," 
'r'' r.adramento econômico e financeiro por parte d.

Prefeitura lúu,rc,par re Ii:rt{.r :. !,, ., .ayout vem por meio deste confirmar o aluste
desuasparce/asmensais ,:,.;i,,.,enárioatual 

passarãodeR$2.60g,00(Doismi;

seiscentos e r.rito reais para R$ 2.jg0.00 (Dois mil trezentos e noventa reais), por
um período de 12 (dozel meses
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