PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
Objeto (resumido):
Contratação de licenciamento de uso de software de gestão jurídica e serviços técnicos agregados,
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, compreendendo implantação, cessão de licença de uso do
sistema, atualização de licença, hospedagem em ambiente seguro e de alta disponibilidade,
migração de dados históricos, manutenção corretiva adaptativa, legal e regulatória, e captura
automática de andamentos processuais, publicações e intimações eletrônicas.

COMUNICADO Nº 1
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONCEITO E DISPONIBILIZAÇÃO DO PLANO DE TESTES

Prezados Senhores arrematante e demais licitantes participantes do Pregão Eletrônico nº 009/2021,

1
Considerando a conclusão da análise preliminar dos documentos de habilitação do Sr.
arrematante do Pregão Eletrônico em epígrafe, KURIER TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO S/A,
estamos dando seguimento à próxima etapa de avaliação que consiste na realização da Prova de
Conceito – POC.
2
Dessa forma, CONVOCAMOS o Senhor arrematante do Pregão Eletrônico nº 009/2021 e
demais licitantes (caso desejem participar), em conformidade com as instruções do Edital, Termo de
Referência e Plano de Testes, para a Prova de Conceito que será realizada de forma remota, nos
dias 02/12/2021, 03/12/2021 e 06/12/2021, e de acordo com as informações a seguir:

Dia 02/12/2021 (quinta-feira)
Hora: 9:30h às 18:30h
Local (Link):
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjJmYTNlNjAtNGY0NC00ZDNjLTg5MDctYzVlMTFkZGM3Mzdm%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b6587db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%22964c8d66-4145-4d54-b4c8-dbbd897ca04f%22%7d

Dia 03/12/2021 (sexta-feira)
Hora: 9:30h às 18:30h
Local (Link):
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGYwNGIyYTAtMGQzMC00NjA3LTk5NmYtNDBlNTM4NjI3NTQx%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b6587db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%22964c8d66-4145-4d54-b4c8-dbbd897ca04f%22%7d

Dia 06/12/2021 (segunda-feira)
Hora: 9:30h às 18:30h
Local (Link):
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzNiNTA2MDUtZGExYS00N2VjLTk3NzQtODU1OWU1ZjRiMzhl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdf32e2-8594-442d-b6587db353597056%22%2c%22Oid%22%3a%22964c8d66-4145-4d54-b4c8-dbbd897ca04f%22%7d
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2.1
Ressalta-se que o Plano de Testes já se encontra divulgado no Portal de Compras do
Governo do Estado do Rio de Janeiro – Sistema SIGA e no sítio eletrônico da AgeRio, por meio dos
seguintes links:
www.compras.rj.gov.br
https://www.agerio.com.br/contratacoes-e-licitacoes/tipo/pregao-eletronico/?mes=09&ano=2021)

3
Conforme descrito no Edital e no Plano de Testes, durante o período da prova de conceito, os
concorrentes classificados após o primeiro poderão manter presente 01 (um) representante cada
para acompanhar essa etapa do processo.
3.1
Os representantes dos OBSERVADORES deverão ser indicados por escrito, previamente
ao início dos testes.
3.2
Estes representantes poderão se manifestar por escrito, na forma e regras definidas no Edital,
no Plano de Testes e de acordo com orientações do Coordenador e membros da Prova de Conceito
(membros da AgeRio).

4
Relacionamos, a seguir, o endereço de e-mail para que, em havendo interesse dos
participantes, sejam formalizadas as eventuais manifestações por escrito, conforme previsto no Plano
de Testes:
sujur@agerio.com.br
tiagonascimento@agerio.com.br
grupo.geinf@agerio.com.br
licitacoes@agerio.com.br

4.1
Se houver interesse em manifestar-se, recomendamos que esta seja formalizada por escrito e
enviada a todos os endereços eletrônicos (e-mails) supramencionados.

5
Por fim, solicitamos que permaneçam acompanhando regularmente as informações e notícias
atualizadas do Pregão Eletrônico nº 009/2021 divulgadas no canal oficial de comunicação da referida
licitação (www.compras.rj.gov.br).

Antecipadamente agradecemos pela habitual atenção, colocando-nos à disposição.

Atenciosamente,

PREGOEIRO
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