
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Cficio GAB no 206/2018 - GAB/SEMDAS

A
Diretoria de Compras - DICOM
Sr. Joelson de Aguiar
Setor Juridico

Prezado Senhor,

OBJETO: Produçào de aditivo institucional em nome da empresa CLICFACIL

COMPUTADORES, SERVIçOS E TELECOMUNICAÇÔES LTDA-ME, PATA

atender as demandas de internet da Secretaria Municrpal de Assistência Social -

SEMDAS.

Por meio deste instrumento. a Sec;retaria Municipal de Assistência Social -
SEMDAS solicita a produção de aditivo contratual de igual prazo do contrato de

Prestação de Serviços No 20170465, em nome da empresa CLICFÁC|L

COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.ME qUe atua no

segmento especializado de link de acesso à internet no Município de ltaituba - PA.

Nesse contexto, a referida empresa vem produzindo com eftciência e

qualidade, a prestação de serviços de link de acesso à internet, com velocidade

MBPS através de Íibra ótica ou via rádio, oferecendo suporte técnico, instalação,

ativação e configuração dos equipamentos para o pleno funcionamento do link

(internet) nos setores que compreendem a SEMDAS.

Sendo assim, há a necessidade de aditivo contratual da empresa

cLrcFÁcrL coMPUTADORES, SERVTÇOS E TELECOMUNTCAÇÕES LTDA-ME

de igual prazo ao Contrato de No 20170465, para atender as demandas setoriais e

atendimentos da SEMDAS, como cadastrarnento e recadastramento do Programa

Bolsa Família, cadastramento dos beneficiários do Benefício de Prestação

Continuada (BPC), entre outros.

Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMDAS
Endereço: Av. Transamazônica, ns 583, Bairro Bela Vista CEP:68180-230 ltaituba - pA

E-mail: semdasitaituba20llT@gmail.com



RÊPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Sendo assinr, esta solicitação de aditivo contratual se justifica pelos motivos

acima relatados, em decorrência de necessitarmos da continuidade deste serviço,

para suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social.

S gu af
Sec. Mu de Assrstência Social

Dec no007/201 7

secretaria Municipal de Assistência Social- 5EMDAS

EndeÍeço: Av. Transamazônica, ns 583, Baino Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E-mail: semdasitaituba20lLT@gmail.com



Eu, CLICFÁC|L COMPUTADORES, SERV|ÇOS E TELECOMUNTCAçÕES

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o No rt.588.78ziooot-48, com sede na Avenida

Transamazônica, i76, Bela Vista, Município de ltaituba - PA, CEP 68t8o-23o,
neste ato representada pelo Sr. ERLISSON ACUIAR DA CRUZ, inscrita no CPF

scb o n" 64c,2o2.74)-15, r.ra qualidade de prestador de servíço descrito no

Contrato SOB o o463lzot7, formalizado com a SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL, estou ciente que será necessário a elaboração do t"
TERMO ADITM a contato em questão, para que seia garantido a Prestação

dos Serviços por igual período, ou seia, por mais tz (doze) meses, já que ambas

as partes manifestam interesse etn continuar com a vigência do contrato.

Que em acerto com o representante legal da Secretaria Municipal de

Assi:,têncía Sociai senhora Solange Moreira de Aguiar, concordo em manter o

valor do contrato, sem as devidas cori"eções, ou seja, concordo em manter o

valor equivalente a R$ zo.4o6roo (vinte mil quatrocentos e seis reais).

Por sei'expressão da verdade e para que produza os efeitos legais,

firmo e assino c p!-esente termo de concordância.

Ci.ICTÁC:L COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÔES LTDA.ME
ERLISSOI.I AGUIAR DA CRUZ

Representante Legal
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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
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