
 
 ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE MARABÁ 
CIS Folha 31, Qd. Especial – Nova Marabá – CEP: 68.508-970 – Marabá - PA 

 
 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

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, inscrita 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: Plano Plurianual (PPA), Orçamento Público (LOA), 
Contabilidade Pública (Geração do E-Contas TCM-PA), com Transparência Pública de 
dados prevista pela Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência) e Lei nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) referente a execução orçamentária e 
financeira, Licitações e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio, e-Sic e Ouvidoria, no 
período de 02/01/2013 até o presente momento, e módulo de Gestor de Notas 
Fiscais (Disponibilizar Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica ou Chave de Acesso cujos 
destinatários são Órgãos e Entidades da Administração Pública), bem como executou 
satisfatoriamente os serviços de suporte e manutenção dos softwares locados à 
Prefeitura Municipal de Marabá (PA),  comprovando de forma exemplar a sua 
qualificação técnica e notória especialização na sua atividade precípua. 

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), 07 de Dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 

_______________________________ 

Sebastião Miranda Filho 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

______________________________________________________________________________________ 

Rodovia PA 257 (Rodovia Translago), s/n, Km 01 – Bairro Nova Jerusalém – Cep 68.170.000 – Juruti/PA 

 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

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, inscrita 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: Plano 
Plurianual (PPA), Orçamento Público (LOA), Contabilidade Pública com Transparência 
Pública de dados prevista pela Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência) e Lei 
nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Gestor de Notas Fiscais, Licitações e Contratos, 
Patrimônio, e-Sic, Ouvidoria e Protocolo (web), bem como executou satisfatoriamente os 
serviços de suporte e manutenção dos softwares locados à Prefeitura Municipal de Juruti 
(PA), no período de 05/02/2021 até o presente momento, comprovando de forma exemplar 
a sua qualificação técnica e notória especialização na sua atividade precípua. 

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. 

 
Juruti (PA), 23 de Novembro de 2022. 

 
 
 

 

 

Lucidia Benitah de Abreu Batista 
Prefeita do Município de Juruti – PA  
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