
MEMO. SEMAD No 608/2018 ttaituba, pA 19 de Outubro de 2018.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATAÇÃO

PARA: LICITAÇÃO

Prezado Senhor (a),

Vimos por méio deste, solicitar de Vossa Senhôria, elaboração do 20

Termo Aditivo dos contratos n' 0i4st2017 (inexigibitidaôe n" 01032017/001-lL

PMI), no 014612017 (inexigibilidade no 01032017t002-IL.SAUDE) no 147t2017
(inexigibitidade no 01032017t003-tL EDUCAÇÃo; no ota8tz017 (inexigibitidade

no 010320171004-lL SEMDAS) celebrado entre a prefeitura Municipal de
Itaituba e a Empresa ASP-AUToMAÇÃo sERVtÇos E PRODUTOS DE
INFORMATICA, cujo objeto consiste na contratação de licença de uso de
sistemas

TCM/PA,

(software) integrados de gestão pública (geração do e_contas
licitaçÕes, almoxarifado pakimônio, publicaçoes/hospedagem de

dados. Necessita ser aditivada de iguar, a partir do termino da vigência do .ro

Termo Aditivo. segue anexo, oficio no o2sr2o1g desta secretaria, resposta da
Empresa, Justificativa, cópia dos referidos Contratos.

Solicitamos com maior brevidade possí

Sem mais para o momento reiteramos vo e est a e consideraçáo

Ronny Vonn Co a Freitas
Secretário Municip al Administração

Dec. na.000t/201-7 e 02/01,/2017

^



JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 20 TERMO DE ADIT|VO

CONTRATOS: 014512017 I NEXIGt Bt LTDADE No 0 1 03201 7/OO 1 -tL pMt

01 46t2017 (t N EXt G I Bt Ll DADE No 0 1 0320 1 7 t002_t L sAU DE)

I 47 t20 17 (t N EXtc I B I Lt DADE No 0 1 0320 17 t003-t L E DU CAÇÃO)

01 48t2017 (tNEXtGtBtLtDADE No 01 032017 t004_tL SEMDAS)

CONTRATADA: ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE
INFORMÁTICA.

Os Contratos acima supracitados tem como objeto a contratação de

Empresa para licença de uso de sistema software para atender as demandas

do Município de ltaituba.

O Sistema de Contabilidade da Aspec, permite que sejam agendados

os pagamentos (de empenhos, de despesas extras, de iestos a pagar, etc), de

forma que os valores dos pagamentos sejam automaticamente creditados nas

contas correntes dos respectivos credores, através dessa Íerramenta.

O Aspec Transparência permite que as Prefeituras, Câmaras e
Autarquias divulguem, de forma prática e rápida, os dados relativos aos gastos

públicos. Todos os cidadãos poderão consultar as informaçÕes de seus

municípios de qualquer lugar pela internet, com celeridade, segurança e

consistência dos dados disponibilizados eletronicamente.

O Sistema Aspec de Licitaçôes e Contratos realiza a automaçáo e o
gerenciamento dos processos licitatórios e contrataçÕes diretas realizadas pela

administração pública, garantlndo maior segurança, transparência e

legitimidade aos processos, permitindo a geração de informaçÕes confiáveis

aos Tribunais de Contas. A agilidade imposta pelo Aspec Licitação reduz os

custos operacionais e torna a contrataçáo mais dinâmica e eficiente.

O Aspec PainelGov é uma ferramenta 100% WEB, essencial para

aprimorar a tomada de decisÕes estÍatégicas. Através de um conjunto de

indicadores de gestão, saúde e educação, o soÍtware acompanha recettas e



despesas, processa esses dados e entrega-os de maneira confiável ao gestor.

Acessado de qualquer lugar auxilia'o gerenciamento de gastos com o Setor

Pessoal e facilita o acompanhamento de metas da Gestão Pública Municipal.

O Aspec Folha facilita e agiliza o kabalho do gestor de recursos

humanos do seu município. Reúne todos os processos fundamentais da área

de recursos humanos e folha de pagamento; gera informações para o Aspec

Transparência fazendo que as Câmaras e Prefeituras divulguem, além das

informaçÕes relativas aos gastos públicos, os gastos com o setor pessoal;

também se comunica com o Portal do servidor, permitindo aos funcionários o

acesso aos seus dados pessoais a qualquer hora do dia. Além disso, é

integrado ao módulo de controle de ponto, o qual gera informaçôes precisas e

um banco de horas dos funcionários, lançado automaticamente na folha de

pagamento.

ConÍorme documento da referida Empresa, encaminhado a esta

Secretaria, a qual concorda com a continuidade dos contratos de prestação de

serviços afirmado entre esta PreÍeitura Municipal de ltaituba, concordando em

manter a mesma qualidade de serviço e mantendo o mesmo valor

anteriormente proposto. Por essa razão solicita o presente Aditivo de igual

pÍazo, a partir do termino da vigência do 10 termo de Aditivo, devendo ser

incorporado aos contratos já celebrado com a Empresa.

Itaituba, 19 de Outubro de 2018.

( Ronny Vonn \. iÍas
Secretário Muni al de mtnt'stração

Dec. no. 0001/2017 02/01/2C17



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÁSIL
ESTADO DO PAú

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

oFÍCIo N. 025/2018 - SEMAD/GAB/SECRETÁRIO

Itaituba (PA), 16 de Oututrro de 2018

À
A Sua Senhoria o Senhor
Representante da Empresa
INFORMATICA.

ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE

Prezado Senhor (a),

Com os cordiais cumprimentos vimos através do presente, indagar de Vossa

Senhoria se haverá interesse na continuidade dos serviços objeto dos contratos n"s 201745

(Prefeitura)' 20170146 (FMS), 20170147 (FME) e 20170148(FMAS), e respectivos termos

aditivos. tendo em vista que a Prefeitura de ltaituba e seus fundos, tem intgresse pela continuidade

dos serviços conlratados, pelos mesmos valores antes contratados.

Em caso de concordância dessa empresa, serão aditivados os contratos para o

exercício de 2019, haja vista, tratar-se de serviços contínuos, conforme assentado pelo art. 57. II da

Lei n" 8.óóói93 (Lei de Licitações e Contratos.l.

Sendo só para o momento, sub o- com os cum primentos de estilo.

.4 tenciosamente-

doNwv volrv
Secretário Municipal

C FREITAS
Ad stração e Finanças

Dec. n0.0001/201 e 02/0L/2017

Av. M&anhão S^ Edil'icio SEMAD - Bcla Visla - CEP: 68.180-410
CNPJ: 05. 1 38.7301000't -77
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Asper

À

Fortateza (CE), 16 de Outubro de 2019.

Prefeitura Municipal de ltaituba - pará

Assunto: Ofícío de n" 025/20t8. SEMAD/GAB/SECRETÁR|O

Prezados(as) Senhores(as),

A CMPTESA ASP - ÂUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
(AsPEc INFoRMÁrlcA), pessoa Jurídica de Direito privado, estabetecida à Rua Lauro
Maia, n.o 1120, Bairro: Fátima, cEp: 60.055-210, Fortateza-cE, inscrita no cNpJ/MF
sob o no 02-289.269/0a01-04, vem pelo presente informar que está de acordo e
tem interesse sim, com a pro*ogação dos contratos de nos 20.r70145 (prefeitura),
2017a146 (FMs), 20170147 (FME) e 20170148 (FMAS) firmado entre a prefeitura
Municipal de ltaituba (pÂ) e esta empresa, peto prazo de 12 (doze) meses.

t ASP - Automação, Serviços e produtos de lnformática Ltda.
CNpJ; 02.288.268/0001 -04

Geratdo Ubiratan Macias Nascimento
CpF:006.3.19.252-79

AiP-Automaçã0, Serviços e

Píodutos de lnformática Llda

CNPJ: 02.288.208/000t04

Rua Lauro Maiâ,.I120 - Bair;o de Fátima _ CEp: 60.055-210 - Fortaleza - CECNPJ: 02.288.268/0oot-o+ 11eS1:àzri.Z999 | comerciat@a.p..io*.tl' I www.aspec.com.br
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