
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001- 15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

Oficio do Pregoeiro n°003/2021 

Araguaina/TO, 06 de Abril de 2021. 

A empresa: 

ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, 
CNPJ n° 02.014.483/0001-09 
Rua NO 07, n°01, Sala 606 (conjunto 02  Lt  44) Plano Diretor Norte, Qd. 103 Norte, CEP 
n° 77.001-32, Palmas - TO 

Assunto: Convocação para Apresentação do Sistema referente ao Pregão 
Presencial n°003/2021. 

Prezados, 

Vimos pelo presente convocar a empresa Ecó AÇU TECNOLOGIA EIRELI, para 

apresentação de Softwares que atendam legislações especificas, nos módulos de 
orçamentário e planejamento, contabilidade pública, tesouraria, compras e 
licitações, controle de estoque (almoxarifado), controle patrimonial, controle de 
veículos (frotas), controle de processos (protocolo), folha de pagamento (recursos 
humanos), portal da transparência, portal E-sic,  serviços de acesso pelo cidadão via 
internet; consulta de processos, com armazenamento nas nuvens, tudo em 
conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos no Termo de 

Referência do Pregão Presencial n°003/2021. 

Na oportunidade, informamos que a mesma deverá comparecer a esta  Camara  

Municipal de Araguaina/TO para a devida Apresentação do Sistema, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento deste aviso. 

Atenciosamente,  

Wesley  Rafael 	Ira Moreira 
Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Araguaina/TO  

Wesley  Rafael Oliveira Moreira 
Técnico em LiCitOÇO0  

Matricula: 106581S 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 

Fone: (63) 341 6-040 1 - CEP 77804-110 -Araguaina - Tocantins 
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ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI 
CNP 	02.014,483/0001-09 
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R ferênck..3(Ja Pregdo Presencial n'003/2021. 

Na opç,...)rturlidad, informamos que a mesma deve;c:r 
 comp  recer a esio cárnata  Municipal de Araguoina/TO poro a devido AprE.

,sentaço do Sisfema, no Prazo rnóximo de 05 fcinco) dias 6.teis após o recebimento deste oviso. 

Ali,-  ni,cosornt-i°4--lie, 

.? Wesley 	 tiveira Mot Pregoeirc..) ()tidal  da,..(,-‘0.-  rror 
,11$1 

Wesley RofaetOlmtni  
r6cnico rn 

.m,it ric&o,  Ale-561'5 


	Page 1
	Page 2

