
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

rúEMO no 009212020 - GAB/SEMDAS

Itaituba, 30 de .jun|ro :r:,

ilO: GAB/SEMDAS
PARA: DICOM
Setor ce Licitação

:!ES'rl'

,\SSUfJTO: Encaminhamento

P:ezad.:l Senhor,

lom nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, encaminhar ' r

Senhor
coMP

râ,
li T

demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, para análise e Providên i

Sem mais paÍa o momento.

Atenciosamente,

u

Decreto N' 007/20í 7

I

Secreraria Municipal de Assistênciâ Sociãl- SEMDAS

Endereço: Av. TransamazÔnica. ne 583' Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E-nrail: semdasitaituba20lT@gmail'com

para ?



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA IVIUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA
OBJETO: Produ ção de 30 Termo Aditivo em nome da empresa CLICFACIL

COMPUTADORES, SERVIçOS E TELECOMUNICAçÕES LTDA-ME, PATA

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

SEMDAS.

Por meio deste instrumento, a Secretaria Municipal de Assistência Social -
SEMDAS solicita a produção do 30 termo aditivo contratual de igual prazo, do

contrato de Prestação de Serviços No 20170465 do Pregão No 043/20í7-PP ern

nome da empresa cLlcFÁcll CoMPUTADORES, SERVIÇOS E

TELECOMUNICAÇOES LTDA-ME que atua no segmento especializado de Iink ce

acesso à internet no Município de ltaituba - PA.

Nesse contexto, a referida empresa vem produzindo com eficiência e

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

MBPS através de fibra ótica ou via rádio, oferecendo suporte técnico, instalaçác

ativação e configuração dos equipamentos para o pleno funcionamento dc !tni:

(internet) nos setores que compreendem a SEMDAS.

Sendoassim,háanecessidadedeaditivocontratualdaempresa
CUCFÁCIL COMPUTADORES, SERVIçOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA'ME

de igual prazo ao Contrato de No 20170465 do Pregão No 043/20í7.PP, para

atender as demandas setoriais e atendimentos da SEMDAS, como cadastramento

e recadastramento do Programa Bolsa Família, cadastramento dos beneficiários do

Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros'

Sendoassim'estasolicitaçãodeaditivocontratualsejustificapelosmotivos

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

para suprir as necessidades desta Secretaria ipal de Assistência Social

utar
ncia Social

ec. no 00712017
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Sec. M

Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMDAS

Endereço: Av Íransamazônica, ns 583' Bairro Bela Vista CE P: 68180-230 ltaituba - PA

É-ínail: semdasitaituba20llT@gmail comil )
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]^II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA
lt

]
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ll Eu, CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIçOS E 'r ELECOMUNICAçOES

ll LrOn-fUe, inscrÍta no CNPJ sob o No t.588.782/ooor-48, com sede na Avenicla

ll Transamazônica, 376, Bela Vista, Município de ltaituba - PA, CEP 6818o-23o,

l] ,reste ato representada pelo Sr. ERLISSON AGUIAR DA CRUZ, inscrita no CPF sob

ll o n" 64o.zoz.74z-t5, na qualidade de prestador de serviço descrito no Contrato
ll SOB o o465lzo17, formalizado com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN(lA

11 socrnf-, estou ciente que será necessário a elaboração do 3'TERMO ao contato
questão, para que seia garantido a Prestação dos Serviçbs por igual períoclo,

T' ;5 que ambas as partes manifestam interesse em continuar com a vigência dir
ll contrato.

ll
]

ll Oue em acerto com o representante legal da Secretaria Municipal de

ll Assistência Social senhora Solange Moreira de Aguiar, concorcio em manter o

ll uafor do contrato, sem as devidas correções.

tl
l1

I tor ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais,

I 
f,rrno e assino o presente termo de concordância

/Y>...-- .C.^ or-
CLICFÁCIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAçÔES LTDA.I*F-

ERLISSON AGUIAR DA CRUZ
Representante Legal
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