PREGÃO ELETRÔNICO 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 2
Esclarecimentos sobre a indicação de representante para a Prova de Conceito

Prezados Senhores,

1
Comunicamos que foi designada, pela Presidência da AgeRio, Comissão Técnica
Especial que estará responsável pelo Acompanhamento e Julgamento da POC, não estando
presentes, quando da execução do Plano de Testes pela arrematante, este Pregoeiro e/ou a
Comissão de Licitação.
2
A respeito da indicação de representante para a Prova de Conceito – POC,
solicitamos a gentileza para que procedam da seguinte forma:
a)
A indicação deverá ser feita formalmente por meio de documento assinado pelo
representante legal de vossa empresa que detém poderes para indicação de representante
que estará responsável pela Prova de Conceito - POC.
a.1) A assinatura deste documento poderá ser feita de forma manual (assinatura idêntica
ao documento de identidade) ou assinatura por meio de certificado digital em que seja
possível sua validação por meio de repositório próprio do Instituto Nacional de Tecnologia
da Informação (https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.7/).
a.2) Para que possamos confirmar se o representante legal que firmará o documento de
indicação, é necessário que os Senhores nos encaminhem os atos constitutivos atualizados
(estatuto/contrato social), preferencialmente consolidados, acompanhados dos documentos
de identidade e cpf do representante legal.
b)
No documento de indicação, firmado pelo representante legal de vossa empresa,
deverá constar os seguintes dados do representante que ficará responsável pela POC:
- nome completo do representante;
- e-mail do representante;
- identidade e cpf do representante.
c)

Todos os documentos podem ser enviados diretamente para os e-mails:

sujur@agerio.com.br
tiagonascimento@agerio.com.br
grupo.geinf@agerio.com.br
licitacoes@agerio.com.br

3)

Dessa forma, ressaltamos que não haverá indicação pelo Sistema SIGA.

4)
Aproveitamos o ensejo para recomendar para que sejam observadas as instruções
para o envio de documentos à AgeRio, conforme regras previstas no item 12.7 do Edital.
5)
Por fim, solicitamos para que estejam sempre atentos às notícias e informações
divulgadas nos canais oficiais da licitação em epígrafe: Portal de Compras do Governo do
Estado do Rio de Janeiro – SIGA (www.compras.rj.gov.br); e sítio eletrônico da AgeRio
(www.agerio.com.br).

Antecipadamente agradecemos pela atenção e interesse, colocando-nos à disposição para
esclarecimentos.

Atenciosamente,

PREGOEIRO

