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SECRETARIA DE PTANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORçAMENTÁRIA

OFICIO N' 4I7 I2O2I. SEFAZGO/GAB

lmperatriz,30 de agosto de202l

A
ACTCON SOLUÇOES WEB LTDA
R. Cristóvão Colombo,45 - Cidade Nobre
Ipatinga - MG

M

REf.: -]4I§IIA_IÉCNICA PARA DEMON
t,rct

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA - SEFAZGO, com sede na rua Godofredo Viana 7221738 bairro Centro,
Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65900-100, vem, através deste, expor o que segue:

A empresa ACTCON SOLUÇÔES WEB LTDA , participou no dia 27 de agosto de

2021, de procedimento licitatório n' 056/2021 - CPL, para o qual foi temporariamente
classificada e considerada apta ao fomecimento do seguinte objeto: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de softwares para administração tributária municipal sob a
modalidade de licença de uso temporária, contendo a implantação, customizaçáo, suporte
técnico do software e treinamento aos usuários, para atendimento às demandas da Secretaria
Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO - de acordo com as

especificações e condições constantes no Termo de Referênci4 por um período de 12 (doze)
meses, conforme anexo I - "Especificações Técnicas", do referido termo.

Sob esta perspectiva, convocamos, por meio deste, representante lega da empresa
supra, a fim de que proceda com a devida realização de apresentação demonstrativa do sistema
em funcionamento, bem como, posterior emissão de parecer técnico exigido, conforme item
12.2 previsto no Termo de Referência acima citado, em concordância com o que reza os
subitens 12,2,2 e 12.2.3.

Para tanto, a empresa terá um prazo mâximo de 2(dois) dias úteis para se dirigir à sede
da SEFAZGO, realizar a demonstração do software e, assim, obter o atestado de conformidade
exigido, para, com isto, seguir classificada no certame supra referenciado.

Atenciosamente,
Imperatriz Maranhão, 30 de agosto de 2021.
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Josafan Bonfim Moraes Rêgo Júnior
Secretário de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária
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