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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IM PERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

OFICIO N" 409 I2O2I SEFAZGO/GAB Imperatriz - MA,23 de agosto de2021.

À
D2TI SOI,UÇOES INTEGRADAS LTDA.
Praça da Panteon, no 551 Edifício São Mateus, Sala 0l - Bairo Centro - Caxias - MA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA - SEFAZGO, com sede na rua Godofredo Viana 722/738 bairro Centro,

lmperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65900-100, vem, através deste, expor o que se segue:

A empresa D2TI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, participou no dia l9 de agosto

de202l, de procedimento licitatório - Pregão Eletrônico n'05612021-CPL -,para o qual foi
temporariamente classifi cada.

O referido Pregão Eletrônico possui como objeto a contratação de empresa

especializada no fomecimento de softwares para administração tributária municipal sob a

modalidade de licença de uso temporária, contendo a implantação, customizaçáo, suporte

técnico do software, treinamento aos usuários, para atender às demandas da Secretaria

Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, de acordo com as especificações

e condições constantes no Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses, conforme

anexo I - Especificações técnicas.

Diante desse contexto, CONVOCAMOS, por meio deste, representante da empresa

classificada para realização de apresentação para demonstração do sistema em comento e, em

sendo o caso, posterior emissão de parecer técnico, conforme item 12.2, subitens 12.2.2 e 12.2.3.,

descritos no Termo de Referência, que reza que a empresa dispõe de 2(dois) dias úteis, a partir

desta data, para se dirigir à sede da SEFAZGO e realizar a demonstração do software, bem

como obter o atestado de conformidade que a manterá, efetivamente, classificada no certame

acima citado.

Atenciosamente.
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Josafan Bonfim MôiàêS Rêgo Júnior
Secretário de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

Rua Godofredo Viana, 1221738, Centro, CEP: 65.901-480 lmperatriz - MA
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