
CONTRATADA: CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ACESSO A
INTERNET

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO, ADITIVO DE IGUAL PRAZO

CONTRATO: 046312017 PREGAO: 04312017-PP

A presente justificativa tem como objeto, a contratação de Empresa
especializada em prestação de serviços de link de acesso a internet, com

velocidade MBPS através de fibra óptica e/ou via rádio, contemplando suporte
têcnico, instalação, ativação e conÍiguração dos equipamentos para o pleno

funcionamento do Iink, na qual, atenderá as demandas deste Município.

Considerando que a vigência do referido contrato encerra-se em '1 1 de
Julho/2018.

Considerando que e de suma importância o acesso à internet para

recebimento e envio de email, publicaçÕes de Editais e afins, na qual atende as

demandas desta PrefeÍtura Municipal de ltaituba.

Considerando a necessidade do uso de internet, para a alimentação de

srstemas que facilitam o desempenho dos setores desta Prefeitura cito:

Diretoria de Contabilidade - Empenha, Liquida, faz pagamentos,
presta conta junto ao Tribunal de contas do Município.

Coordenadoria de Tributos - Emissão de Notas fiscais, guias de

recolhimento tributário, IPTU e demais serviços que contribuem
para arrecadação municipal.
Procuradoria Geral do Município de ltaituba (PGMI) -
Alimentação do Portal da Transparência e ouvidoria do Municipio,
consulta jurisprudência, maniÍestação e contestaçáo no site do
TJE, leitura e acompanhamento de pÍocessos judiciais.

Coordenadoria de Planejamento (COOPLAN) - Fazem Projetos,
inserem, acompanham e prestam contas com o uso dos Sistemas
SIMEC, FNDE, SISMOB, SICONV.
Diretoria de Recursos Humano (DRH) - Sistema de folhas, envio
de pagamento, transmissão Portal Transparência, envio de contra-
cheques, Publicação no Diário OÍicial e envio de dados para a

a

stituição Financeira
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Considerando que a Empresa manterá o mesmo preço com a mesma
qualidade de serviço, solicitamos aditivo de igual prazo.

E, assim sendo, é de suma importância à realização do presente

processo para conclusão mencionada.

Itaituba,05 de Julho de 2018.
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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu, CLICFÁCIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TETECOMUNICAÇOES

LTDA-ME, inscrita no CNPJ S0B Na 11.588.78210001-48, COM SEDE NA ac.

Transamazônic a,37 6, Bela Vista, Município de Itaituba - PA, CEP 68180-230 neste

ato, representada pelo SR. ERLISSON AGUIAR DA CRUZ, inscrÍta no CPF sob ne

640.202.742-15, na qualidade de prestador de Serviço descrito no Contrato SOB

ne O463/2OlT,formalizado com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

estou ciente que será necessário à elaboração do 1a TERMO ADITIVo a contato em

questão, para que seja garantindo a Prestação dos Serviços por igual período, ou

seja, por mais 12 (doze) meses, já que ambas as partes, manifestam interesse em

continuar com a vigência do Contrato.

Que em acerto com o representante Iegal da Secretaria Municipal de

Administração deste Município, Ronny Vonn Correa de Freitas, concordo em

manter o valor contrato, sem as-devidas correções, ou seja, concordo em manter o

valor equivalente a R$ 22.554,00 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e quaro

reaisl.

Por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais firmo e

assino o presente termo de Concordância.

07 de Julho de 2018.
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