
RÉPUBL ICA FÉDERAT IVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIP
ESTADO DO

AL DE
PARÁ

ITAIÍUBA

JUSTIFIGAT IVA

OBJETO: Produfo de 20 Termo Aditivo e

COMPUTADORES, SERVrÇos E TELECOM

atender as demandas de in

Sola
Sec. Mun' rs

Dec no o0112011

m nome da empresa cLlcFÁctL

UNICAçÕES LTDA'ME' para

SEMDAS. - c^arararia Municipal de Assistência Social -

Por meio deste instrumento' a secreta''" *'""::i;;lol'ã"' 
o*- o"

'EMDA; 
so cita a,*,tr ::jt:* Tff;:'H'::"ii, íli:,

contrato de PÍestaçáo * ta:::^" 
= r=.r"oMUNlcAÇÓEs 

LTDA-ME

cLrcF AcrL coMPurADoREs' sERvlÇos E rELEcooffi;l;;*'"'o'o o"

que atua no segmento "'lo*'i'"oo 
de link de acesso à internet no Municípic

Itaituba - pA. . -:r^ ôryrnrêsa vem produzindo com eÍiciência e

Nesse contexto, a referida empresa t"'"::;;;"*, *, velocidade

quaridade, a prestação ol te..uiços de link de '*:::r[:]::"f": fff:*"

i',,*t*;ilx1":"ffi::'":'1:ffi 
il;c'namen'lo d' nk

ffi::k'::fi '::""1i:::'"".üh;s:l;.::'il'ffi :
curcrÁctu coMPurADoREs' 

sÉRvrç"t t tt;::;:';, ol.".o"' setoriais e

de isuarprazo ao to,'u"" o" No 20170465' *:":t":::*T,,:il1[1'"T::"""

atendimentos da sÉMDAs' como cadastrai":1";'"ol-e"n"ti"io de Prestaçáo

Bolsa Familia' cadastramento dos benefrciári

continuada (BPc), entre outros 
ontratual se justifrca pelos motivos

Sendo assim' esta solicitação O" 
"n'l:-T;:'0" *"t'"'""de deste serviço'

acima retatados, em decorrência de necessiti.ffi,|], 
; ;;sistência sociat.

para suprir as necessidades desta Secretaria Mt

ternet da Secretaria MuniciPal de Assistência Social

iar
Social

u

'"0"'""'o"'iil'"l1li,üllil*1"--üiãil'à:j::"J'o$"'o

Itaituba - PA

I

)



TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 2A ADITIVO DE

PRAZO

cLtcFÁctL coMpUTADORES, SERVlÇos E TELECOMUNICAçÕES LTDA-

ME, inscrita sob no 11.588.7 B2]OO1-4S, com SEDE na AC TransamazÔnica' 376

áela Vista, município de ltaituba/PA, CEP 68180-230 neste ato representado

p"l" sr. Énr-rssoil aouten DA cRUz, inscrita no CPF sob o no 640'202'742-

iá na qualiOade de prestador de serviços descrito no contrato "9! giy1:::
20170466, formalizando com o FUNbO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

SOCIALDE ITAITUBA, estou ciente que será necessário a elaboraçáo do 2o

TERMO ADITIVO a contato em questão, para que seja garantido a Prestação

àÃ S"riço, por igual período, ou seja por mais 12-(doze) meses' já que ambas

partes mánifestam interesse em continuar com vigência de contrato

Que em acerto com a representante legal do FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA soclAL deste município, soLANGE MOREIRA ?E 
AGU]1,1

"o-n"*Oo 
em manter o valor do contrato' sem as devidas correÇÕes' ou seJa'

"á..àtO" 
em manter o valor equivalente a 20 406'00 (Vinte mil e quatrocentos e

seis reais)

Por Expressão de verdade e para que produza os efeitos legais firmo e

assino o presente temo de concordância'

c.-- I é/'- ,z/"- 1-
CLICFÁCIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA'ME

ERLISSON AGUIAR DA CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL

V--
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