
MEMO. SEMAD NO 608/2018 Itaituba, PA 19 de Outubro de 2018

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATAÇÃO

PARA: LICITAÇÃO

Prezado Senhor (a),

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

Térmo Aditivo dos Contratos n 014512017 (rnexigibilidaàe no 01032017/001-lL

PMI), no 014612017 (inexigibilidade no 01032017/002-tL.SAUDE) no 147t2017

(inexigibilidade no 010320'17/003-lL EDUCAÇÃO; no Ot+812017 (inexigibitrdade

n" 01032017/004-lL SEMDAS) celebrado entre a Prefeitura Í\,4unicipal de

Itaituba e a Empresa ASP-AUTOMAÇÃO SERVTÇOS E PRODUTOS DE

INFORMATICA, cujo objeto consiste na contratação de licença de uso de

sistemas (software) integrados de gestão pública (geração do e-contas

TCM/PA, licitaçÕes, almoxarifado patrimônio, p u b licaçÕes/hosped agem de

dados. Necessita ser aditivada de igual, a partir do termino da vigência do ío

Termo Aditivo. Segue anexo, Oficio no 02512018 desta Secretaria, resposta da

Empresa, Justrficativa, cópia dos referidos Contratos.

Solicitamos com maior brevidade possí

Sem mais para o momento reiteramos voto a e consideração

Ronnv Vonn C o a Freitas
Secretário Municipa Administração

Dec. ne. 0001/2017 e 0Z/01,/2017



ASSUNTO: 20 TERMO DE ADITIVO

CONTRATOS: 01 4512017 lN EXlcl BlLt DADE No 0 1 0320 1 7/OO 1 -tL pM 
I

01 46t2017 (t N EXtGtBt Lt DADE No 01 032017 too2-tL sAUDE)

1 47 1201 7 (t N EXt c I B I Lt DADE No 0 1 0320 17 t 003_t L EDUCAÇÂO)

0 1 48 t20 17 ( I N EXt c I B I Ll DADE No 0 1 0320 17 t 004_t L s EM DAS)

CoNTRATADA: ASp-AUTOMAÇÃO SERVTÇOS E pRODUTOS DE
INFORMATICA.

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 ferramenta.

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 poderáo consultar as informações de seus

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

consistência dos dados d ispon ibilizados eletronicamente.

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

aprimorar a tomada de decisões estratégicas. Através de um conjunto de

indicadores de gestão, saúde e educação, o software acompanha receitas e

JUSTIFICATIVA

O Sistema Aspec de Licitações e Contratos realiza a automação e o

gerenciamento dos processos licitatórios e contrataçôes diretas realizadas pela

administração pública, garantindo maior seguranÇa, transparência e

legitimidade aos processos, permitindo a geraçáo de informaçÕes confiáveis

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

custos operacionais e torna a contratação mais dinâmica e eficiente.



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

Acessado de qualquer lugar auxila 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 trabalho 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 informaçÕes precisas e

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

pagamento.

Conforme documento da referida Empresa, encaminhado a esta

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

serviços afirmado entre esta Prefeitura Municipal de ltaituba, concordando em

manter a mesma qualidade de serviço e mantendo o mesmo valor

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

prazo, a partir do termino da vigência do 'lo termo de Aditivo, devendo ser

incorporado aos contratos já celebrado com a Empresa.

( Ronny Vonn b ade itas
Secretário Muni al de ministração

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

Itaituba, 19 de Outubro de 2018.
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Prezado Senhor (a),

Sendo só para o momento, sub

Itâitubâ (PA), ló de outubro de 20lg

asr-auronaaÇÃo sERVrÇos E pRoDUTos 
Dr

Com os cordiais cumprimentos vimos atraves do presente, indagar de VosszSenhoria se haverá interesse na continuidade dos serviços ob.ieto dos contratos n"s 20174s(Prefeitura), 20170146 (FMS), 20I70147 (rME) e 20170148(FMAS), e respecrivos rermo§aditivos, tendo em vista que a prefeitura de Itairuba e seus fundos, tem intsresse pela contiiruidadedos serviços contratados, pelos mesmos valores antes contratados.
Em caso de concordância dessa empresa, serâo aditivados os contratos para oexercício de 2019, haja vista, tratar-se de serviços contínuos" conÍ.orme assen.udo pero art. 57. , daLei n'8.666/93 (Lei de Licitações e contratos). 
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Fortateza (CE), 16 de Outubro de 2018.

À

Prefeitura Municipat de ítaituba _ pará

Assunto: Ofício de n" 025/2018_ SEM,AD/GAB/SECRETÁRIO

Prezados(as) Senhores(as),

A'CMPTCSA ASP . AUTO^AAçÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
(ASPEC iNFOR}ÁÁT|ca;, pessoa Jurídica de Direito privado, estabetecida à Rua Lauro
Maia' n'o 1120, Bairro: Fátima, cEp: 60.055-210, Fortateza-cE, inscr.ita no cNpJ/MF
sob o no 02'28g'269/0001-04, vem pero presente informar que está de acordo etêm interesse sim, com a pro*ogação dos contratos de n's 20í70145 (prefeitura),
20170146 (FMS)' 20170147 (FME) e 20170148 (FMAS) firmado entre a prefeitura
Municipa[ de ltaituba (pA) e esta empresa, pelo prazo de 12 (doze) meses.

/,

'AíÊ - AutomaSáoa. 
l_eryiSos e produtos de lnÍormática Ltda.

CNpJr 02. 288.2óBl0001.04
Geraldo Ubiratan Macias Nascimento

CpF: 006.319,252-79

AiP-Automaçã0, Serviços e

Produtos de lnformática Ltda

CNP.I: 02.288.2ê8/0001-04

- Rua Lâuro Maiê, 1120 _ Bairio de Fátima - CEp: 60.055_2tO - Fortaleza - CE
CNPJ: 02.288.268/0OOt-Oq 

| (SS) fàrS.2999 i comercial@a, p....or.b, I www.aspec.com. br
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