
São Pau/o, 04 de maio de 2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente atestamos, para os devidos fins, que a empresa YES 2M
MfDIA MOVEL LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob número 11919353f0001-06,
estabelecida na Rua Carlos Weber, 1288 e com escritório comercial na Av.
Paulista, 2200 - 19.0 andar, ambos na cidade de São Paulo/SP, detém
qualificação técnica para atuar em:

1. Venda, instalação, configuração e manutenção do software Agente
Virtual Inteligente;

2. Configuração do modelo de linguagem natural;
3. Instalação e manutenção de interface do usuário utilizada na solução;
4. Integração com sistemas legados;
5. Manutenção continua do software;

Atestamos, ainda, que a tecnologia já respondeu a mais de dois milhões de
atendimentos em lingua portuguesa do Brasil, em média, por ano, e que sua
eficiência poderá ser comprovada através de acesso ao site
www.magazineluiza.com.br.queauferiutaxadesucessoacimade90%
(noventa por cento) durante os últimos 12 meses,
Ressaltamos que a qualidade da soluça0 é avaliada sistematicamente
através de ferramentas sempre disponíveis aos gestores.

Atestamos, também, que a empresa YES 2M sempre apresentou eficiência e
credibilidade em todos os trabalhos p-restaaõS:-
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Atenciosamente,

OIRECT TALK COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTOA
CNPJ 03.830.701/0001-46
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YESdJ
TECHNOLOGIES

DECLARACÃO DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA

YES 2M MíDIA MOVEL LTOA., empresa privada regularmente
inscrita no CNPJ sob número 11.919.353/0001-06, com endereço
na Av. Paulista, 2200 -19.0 andar - Bela Vista, cidade de São
Paulo/SP, nos termos da cláusula 10.3.1.5, alínea "c" do Edital de
Licitação SRP - Pregão eletrônico SRP número 01/2015 - CGE,
processo número 201411867000054, de 24/01/2014, vem, pela
presente, declarar expressamente que possui a infraestrutura
tecnológica adequada e suficiente para a execução dos serviços
decorrentes do procedimento licitatório, como servidores, bancos
de dados, memória compatível para processamento e 5torage.

Para maior clareza, firmamos a presente.

São Paulo, 11 de maio de 2015
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Arthur Willia an Helfteren
RG33 151. 1-8
SÓCio-Diretor

YESdJ
TECHNOLOGIES

DECLARACÃO DE DISPONIBILIDADE DE EqUIPE TÉCNICA

YES 2M MíDIA MOVEL LTDA., empresa privada regularmente
inscrita no CNPJ sob número 11.919.353/0001-06, com endereço
na Av. Paulista, 2200 - 19.0 andar - Bela Vista, cidade de São
Paulo/SP, nos termos da cláusula 10.3.1.5, alínea "b" do Edital de
Licitação SRP - Pregão eletrônico SRP número 0i/20iS - CGE,
processo número 201411867000054, de 24/01/2014, vem, pela
presente, declarar expressamente que possui a equipe técnica
preparada e disponível para a implantação da solução em seus
diversos módulos como segue:

03 gerentes de projeto;
02 analistas de negócios;
06 analistas de conteúdo;
01 analista de infraestrutura;
01 analista de interface;
02 programadores WEB;
01 programador de interface;
02 programadores de linguagem natural.

Todos os profissionais supra citados trabalharão remota ou
presencialmente, de acordo com a necessidade do projeto.

Para maior clareza, firmamos a presente.

São Paulo, 11 de maio de 15
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