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A
A Sua Senhoria o Senhor
Representante da Empresa LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTo l)E DADOS S/C
LTDA
Eudébio -CE

Prez:rdo Sen hor (a).

Com os cordiais cumprimentos vimos através do presente. indagal tle Vossa

Senhoria se haverá interesse na continuidade dos serviços objeto do Contrato n" 2017í1126. tendo em

vista que a Prefeitura de ltaituba tem interesse pela continuidade dos serviços ora contratado. pelo

rnesmo valor praticado no instrumento anterior.

Em caso de concordância por parte dessa empresa" serão aditi\ados os contratos

até 3 I de dezembro de corrente ano.

Sendo só para o momento. subscrevo-me, com os cumprimentos de estiltl.

,{tenciosamente,

Leili e Perei
Secretária al de Administração

Dec. Mun. ne OO44/?O2O de O7/04 /zo2o

Av. Mâranhào S/N l,dillcio SI,MAD BcluVisla ( F.P:68.1t10--ll0

CNPJ: 05.'l 38.73010001 -77
Itaituba-Pará.
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Prefeitura Municipal de ltaituba

Vimos atraves desse, manifestar nosso interesse em prorrogar o contrato de

serviços de locaçáo de Softwares lnÍormatizados sob o número 20170126. alé

o dia 3111212020, mantidas as demais condições contratuais.

Eusébio-CE, 04 de agosto de2020

Atenciosamente,

layoutsistemas.ccm. br

Praça 23 de Junho, n" 32 - LoJa O+ Sala l48 - Centro EuseDio/ CE
Fones; {85} 325b.1414/ 3215.7 600
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Soluçõcs práticds nd gestáo de dados públicos
L.lyout lnformáticã Pro. De Dddos S/S LTDA. ME

.NPJ; 73.807.71 t//O00 t 4ó

DECLARAÇÃO

LAYOUT
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Atenciosa mente,

ITUBA

ANOS

Diante das necessidades de mantermos a geração da Folha dePagamento e das obrigatoriedades que estão diretamente ligadas asinformações governamentais como: RAIS, DIRF, GFlp, E_CONTAS, MANAD,PORTAL TRANSpARENCTA entre outros, soricitamos com maior brevidade acontratação do sistema LAyour para darmos continuidade e evitarmosquaisquer penalidade, por parte dos órgâos fiscalizadores. Haja vista queé um trabalho contínuo e ininterrupto.

Ressaltamos que a LAYOUT atende com presteza de formasatisfatória as necessidades supracitadas.
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,.u [1.r.Le ilia n Perei o
Secretáría M al de Administ çaoDec. Mun. na 0044/2020 de ol/Oa/2020

JUSTIFICATIVA
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