
PREFEITURA MUNICIPAL OE MARABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MARAM 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNIC 

ATESTAMOS para os devidos fins de prova, que a Empresa ASP - AUTOMAÇÃO, 

SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., com sede na Rua Lauro Maia, nlZ 1120, Bairro de 

Fátima, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ (MF) sob o N.2 02.288.268/0001-

04, presta serviços de licenciamento de uso (locação) de sistemas (softwares) integrados de gestão 

governamental, compreendendo os módulos: Contabilidade Pública, Orçamento Público (LOA), 

Plano Plurianual (PPA), Licitações e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio, Portal da Transparência, 

e-Sic e Ouvidoria, bem como executou satisfatoriamente os serviços de suporte e manutenção dos 

softwares locados à Prefeitura Municipal de Marabá (PA), no período de 02/01/2013 até o 

presente momento, comprovando de forma exemplar a sua qualificação técnica e notória 

especialização na sua atividade precipua. 

Atestamos ainda que não houve interrupção nos sistemas a partir do momento em que 

foram instalados no Município, e que os compromissos assumidos foram cumpridos sem 

restrições, não constando em nossos registros, até a presente data, fato que desabone 

comercialmente ou tecnicamente sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Marabá (PA), em 30 de Outubro de 2019. 

INÁCIA~S S VA ROLIM 
Secretária Munlcípal de Finanças 

Portaria 0016/2017-GP 

Centro Adnúnistrativo -> fl 26, Qd 07, Lt 04 -Ed. Ernesto Frota. N. Marabá. 2º Piso. 
Marabá-PA-CEP 68509-060. Foite/fax- (94) 3322-5282- e-mail: sefin@maraba.pa.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

__ i 
PARAGOMINAS 

Fanndo mais por VD<il 

ATESTAMOS para os devidos fins de prova, que a Empresa ASP - AUTOMAÇÃO. 
SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., com sede na Rua Lauro Maia. nº 1120, Bairro de Fátima. 
na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrit.a no CNPJ (MF) sob o N.º 02.288.268/0001-04, presta serviços de 
licenciamento de uso (locação) de sistemas (softwares) integrados de gestão governamental, compreendendo os 
módulos: Contabilidade Pública, Orçamento Público (LOA), Plano Plurianual (PPA), Tesouraria, Licitações e 
Contratos, Almoxarifado e Patrimônio no período de 01/01/2004 até o presente momento e Gestão de dados e 
Informações Públicas (Portal da Transparência) no período de O 1/01/2011 até o presente momento, bem como 
executou satisfatoriamente os serviços de supo11e e manutenção dos softwares locados à Prefeitura Municipal de 
Paragominas (PA), comprovando de fonna exemplar a sua qualificação técnica e notória especialização na sua 
atividade precfpua. 

Atestamos ainda que não houve interrupção nos sistemas a partir do momento em que foram 
instalados no Município, e que os compromissos assumidos foram cumpridos sem restrições, não constando em 
nossos regístros, até a presente data, fato que desabone comercialmente ou tecnicamente sua condut.a e 
responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Paragominas(PA), em I rode 019. 
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Secretária Municipaf'de~rranças 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
Rua do Contorno, 1212-Centro-CEP: 68625-970- Tet.: (91) 3729-8037 1803818003 -Fax: 3729-8004- Ramal 215 

CNPJ: 05.193.05710001-78- Paragominas - PA 
www.paragominas.pa.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
SECRETARIA DE FAZENDA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

A Secretária Municipal de Fazenda do Município de Parauapebas, através do seu 

representante legal Sr.º Keniston de Jesus Rego Braga, Brasileiro, Secretario 

municipal, inscrita no CPF sob o nº 210.238.672-49, residente em Parauapebas-Pa, 

CEP: 68.515-000 declara para os devidos fins de comprovação de capacitação técnica 

que a empresa ASP AUTOMOÇÃO, SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, 

inscrita no CNPJ: 02.288.268./0001-04, estabelecida na rua Lauro Maia, nº 1120 -

Bairro de Fatima, Fortaleza/Ceará, prestou serviços de licença de uso (locação) de 

sistemas (softwares) integrados de gestão pública nas áreas de contabilidade pública 

(geração do E-Contas TCM/PA), licitações, almoxarifado, patrirnônio e 

publicação/hospedagem de dados na forma da LC 131/2009, Lei 12.527 /2011 e 

Decreto 7.185/2010, bem corno executou satisfatoriamente os serviços de suporte e 

manutenção dos softwares locados à Prefeitura Municipal de Parauapebas (PA), no 

período de janeiro de 2017 até a presente data, onde nada consta que a desabone 

tecnicamente e/ ou comercialmente, até a presente data. 

Parauapebas 30 de Janeiro de 2019. 

Keniston ... ...-,P . ..,.... Braga 
Secretária ,.......,.......,,.., azenda 

Centro Administrativo Municipal - Morro dos Ventos/Parauapebas - PA. CEP 68.S 15-000 
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