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1. DO OBJETIVO DA PROVA DE CONCEITO (PoC) 

Esse anexo apresenta os requisitos gerais para a realização da Prova de Conceito 
de solução sistêmica de Gestão de Processos Judiciais, em ambiente de 
procuradoria, com integração ao TJRJ e à Dívida Ativa, com a solução hospedada em 
nuvem.  
 
A proponente deverá apresentar Prova de Conceito (POC) que consistirá da 

apresentação da solução das funcionalidades descritas no Critério de verificação 

da Prova de conceito, item 7 deste documento. 

 
A verificação da conformidade do objeto se destina a garantir que a proponente 

possua o sistema adequado às necessidades da PGM Niterói. Assim sendo, os 

sistemas serão submetidos à verificação técnica para apurar seu atendimento aos 

requisitos estabelecidos no Edital e neste Termo de Referência. 

 
A PoC permitirá a averiguação prática das funcionalidades e características do 

produto e sua real compatibilidade entre os requisitos da solução presentes no 

produto testado versus aqueles especificados neste termo de referência. 

 
1.1. A intenção é validar as seguintes características e funcionalidades da solução : 
      a) integração plena com o TJRJ, via webservice, de acordo com as 

especificações do MNI – Modelo Nacional de Interoperabilidade; 
      b) integração com a Dívida Ativa, via webservice ou troca de arquivos; 
      c) usabilidade (capacidade do sistema em fazer com que o usuário tenha sucesso 

na execução de suas tarefas); 
      d) performance (tempo de resposta da aplicação na execução das atividades 

principais, considerando a hospedagem na nuvem e a operação em estação de 
trabalho com configuração dentro da especificação recomendada); 

      e) grau de disponibilidade do sistema (solução disponível em, no mínimo, 
99,5% do tempo); 

       f) qualidade/consistência das informações disponibilizadas (informações 
atualizadas, sem erros, consistentes em relação à fonte); 
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2. CENÁRIO HIPOTÉTICO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO 
SISTÊMICA A SER AVALIADA NA PoC 

A solução sistêmica a ser avaliada será utilizada em ambiente de procuradoria com o 
intuito de aprimorar o controle, aumentar a produtividade e garantir o sucesso na 
tramitação dos processos judiciais da Execução Fiscal, do Contencioso Fiscal e do 
Contencioso Comum, por meio de uma integração sistêmica entre a procuradoria, a 
Dívida Ativa e o Poder Judiciário fluminense. 
 
A solução sistêmica será utilizada pelo corpo jurídico da procuradoria, composto por 
procuradores,  assistentes, residentes e estagiários. Os acessos serão efetuados por 
meio de computadores, tablets e smartphones, de forma que o usuário tenha o 
sistema disponível no momento apropriado, com boa performance e consistência 
das informações apresentadas. 
 

3. DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO (PoC) 

- Participarão da PoC o representante credenciado da empresa proponente e 
membros da comissão especial da PGM Niterói; 
 
- Explanação por parte da PROPONENTE quanto ao ambiente efetivamente 
disponibilizado para a PoC e eventuais testes posteriores, se a mesma for 
considerada APTA, pontuando eventuais dificuldades encontradas nas integrações 
com terceiros, bem como detalhando as funcionalidades disponibilizadas e o modus 
operandi da solução. 
 
- A Comissão Especial assistirá à sessão de amostragem e emitirá parecer favorável 
ou não, quanto ao atendimento dos requisitos constantes no Critério de verificação 
da Prova de conceito.  
 
- Objetivando manter a celeridade do certame, a amostragem deverá se limitar a 
apresentação das ferramentas que atendam aos requisitos definidos no Critério de 
verificação da Prova de conceito.  
 
- Cada PROPONENTE terá até 04 horas para apresentar a solução disponibilizada 
e comprovar o atendimento dos requisitos constantes no “Critérios de verificação 
da Prova de conceito (Cláusula 7 - item 7.1 do TR)." Este prazo poderá 
ser  prorrogado, a critério da comissão, caso haja falha não imputável ao proponente, 
devidamente justificada por escrito. 
 
- Ao final de cada operação, a PROPONENTE fará impressão em arquivo da tela do 
sistema, ou, conforme a situação, enviará diretamente para a impressora, com vistas 
a documentar e comprovar a realização do item em demonstração. 
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- A configuração dos hardwares e softwares a serem utilizados na prova de conceito 
deverá guardar similaridade quanto ao ambiente recomendado para utilização da 
solução. 
 

- Não será permitido durante a realização da POC: 
  - O uso de apresentações em slides ou vídeos quando tratarem da confirmação das    
    especificações funcionais; 
  - A gravação de código (programa executáveis, scripts ou bibliotecas) durante e  
    após a realização da prova em nenhum tipo de mídia para posterior uso ou  
    complementação; 
  - A alteração, criação ou desenvolvimento de qualquer código fonte ou sua  
    publicação; 
  - Aproveitamento de templates criados anteriormente para demonstrar itens  
    diferentes descaracterizando a execução funcional do item que está sendo  
    demonstrado. 
 
- A infração de quaisquer das regras estabelecidas neste item desclassificará a 
empresa proponente. 
 
- Após a conclusão do julgamento feito pela CONTRATANTE, será informado à 

empresa PROPONENTE o resultado da avaliação. A empresa que não obtiver 

aprovação na avaliação da PoC será considerada NÃO APTA a atender o escopo 

do OBJETO e deste Termo de Referência. 

 
- Quaisquer dificuldades que impeçam a continuidade dos trabalhos ou provoquem 

atividades adicionais e que forem provocadas comprovadamente pelos processos 

internos da PGM Niterói, não terão seu tempo contado como realização da Prova 

de Conceito e não poderão ser considerados como prejuízo a PROPONENTE 

durante a avaliação.  

 

4. DA FASE DE TESTES DA SOLUÇÃO APROVADA NA PoC 

- Após a conclusão, com sucesso, da PoC, a aplicação será disponibilizada, por até 

07 dias corridos, em regime 24 x 7, pela PROPONENTE, para acesso pela PGM 

Niterói, sem restrições, pela Internet.  
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- apoio da PROPONENTE aos usuários da PGM Niterói em regime de 8 x 5, no 

mínimo, por 07 (sete) dias corridos, conforme detalhado na cláusula seguinte,  “Da 

Capacitação” , integrante desse anexo.  

 

  
5. DA CAPACITAÇÃO 

5.1. Do Treinamento  

5.1.1. Antes da disponibilização da solução na plataforma de Computação na 
Nuvem, a PROPONENTE deverá ministrar treinamento, o mínimo 
necessário, presencial ou remoto, para configuração, parametrização, 
gerenciamento, monitoração e operação da solução.  

5.1.2. A PROPONENTE será responsável por especificar o ambiente necessário 
ao treinamento e prover o material didático. A PGM Niterói será 
responsável por prover a infraestrutura de treinamento.  

 5.1.3. Os instrutores devem ser capacitados para a treinamento. 

5.1.4. A PROPONENTE deverá disponibilizar as instruções do treinamento em 
mídia eletrônica, em formato HTML ou PDF, ilustrado com imagens para 
que a CONTRATANTE possa fazer a divulgação. 

  

5.2. Do Hands-On:  

5.2.1. A PROPONENTE deverá realizar operação assistida, com presença on-
site ou remota de seu técnico, em horário comercial (8x5) na configuração 
e operação da solução disponibilizada na Nuvem, durante toda a fase de 
testes.  

 5.2.2. Responsabilidades durante a Operação Assistida:  

                      5.2.2.1. Garantir a disponibilidade e desempenho do ambiente.   

5.2.2.2. Apoio, para os usuários da PGM Niterói, na configuração, 
administração, ajustes  e operação nas funcionalidades da solução 
disponibilizada na Nuvem.  
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6. DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. A PROPONENTE deverá:  

6.1.1. Providenciar todos os hardwares (Exemplo : notebook, modem 3g ou 4g, 
etc.) e softwares necessários para a realização da prova de conceito.  

6.1.2. Disponibilizar, de forma continuada, 24 x 7, recursos computacionais 
necessários para hospedar, na plataforma de Computação na Nuvem ou 
em servidores de sua propriedade, a solução a ser submetida à PoC e 
posteriormente utilizada/testada pelos usuários da PGM Niterói. 

6.1.3. Disponibilizar, de forma continuada, 8 x 5, serviços de configuração, 
suporte, manutenção, operação assistida, monitoração e gestão do 
ambiente de hospedagem da solução, durante a etapa de configuração e 
testes.  

6.1.4. Fornecer apoio e suporte, presencial ou remoto, para a equipe técnica da 
PGM Niterói na configuração da solução disponibilizada.  

6.1.5. Fornecer apoio e suporte, presencial ou remoto, para os usuários da PGM 
Niterói na utilização da solução disponibilizada para testes.  

6.1.6. Ao final da PoC ou dos testes da solução, efetuar a exclusão de todos os 
dados e de suas cópias no ambiente da plataforma de Computação na 
Nuvem e/ou nos servidores da proponente. 

       

6.2. A PGM Niterói deverá:  

6.2.1. Disponibilizar os recursos de infraestrutura necessários, na PGM Niterói, 
para conexão com o sistema da PROPONENTE disponibilizado na 
plataforma de Computação na Nuvem, via internet.  

 
        6.2.2. Disponibilizar local adequado para a amostragem, que será acompanhada     
                  por uma Comissão Especial de Apoio (CT-POCPJ) composta por 06 (seis)  
                  servidores da Procuradoria Geral do Município. 
                  O local dispõe de uma TV de 60” e cabo HDMI para conexão do notebook  
                  da PROPONENTE durante a apresentação.  
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 6.2.3.  Acompanhar a PROPONENTE durante a PoC.  
 
6.2.4. Repassar todas as informações necessárias para a PoC, conforme 

definido no edital e neste TR.  
  
 
7.  CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO (POC) 

 
O resultado da Verificação Técnica será fornecido imediatamente após a declaração 

de conclusão de cada requisito feita pela PROPONENTE. Serão avaliados 

sequencialmente, obedecendo à ordem constante no presente anexo e seus 

respectivos requisitos, na ordem crescente de numeração.  

Serão avaliados os requisitos e a empresa PROPONENTE será considerada APTA 

se conseguir atender a 100% dos requisitos PRIORITÁRIOS e, no mínimo, 80% dos 

itens NÃO PRIORITÁRIOS dos requisitos funcionais exigidos para a prova  de 

conceito. 

O resultado da avaliação, da equipe técnica da PGM Niterói, expresso por 

ATENDIDO ou NÃO ATENDIDO, será publicado.  

 

Na tabela a seguir estão elencados os itens exigidos para a verificação da 

conformidade do objeto, devendo ser ressaltado que este conjunto de itens diz 

respeito às características funcionais e técnicas requeridas para o sistema a ser 

validado. 

 
 

7.1     Tabela de Requisitos Funcionais da Solução – PoC 
 
Observação : os 02 requisitos/critérios iniciais são PRIORITÁRIOS (obrigatórios). 
Os demais são NÃO PRIORITÁRIOS, mas desejáveis, pois afetam a usabilidade e o 
nível de rendimento dos usuários na execução de suas atividades. 
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ID Descrição do item de avaliação 
APTO 

SIM NÃO 

01 

Integração sistêmica com o TJRJ – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

 

A integração entre os sistemas da proponente e o do TJRJ, em 1º grau (para a POC), via 

webservice, deverá seguir as especificações do MNI-Modelo Nacional de Interoperabilidade, 

instituído pelo CNJ-Conselho Nacional de Justiça, considerando as possíveis especificidades 

implementadas pelo TJRJ no modelo em questão. 

 

O sistema deverá realizar as operações básicas listadas abaixo, recepcionando os protocolos 

individuais das operações bem sucedidas ou apontando os eventuais erros desencadeados pelo 

ato, bem como sua possível e correlata causa : 

- Peticionamento Eletrônico (Inicial e Intercorrente) 

- Consulta de Processos (Disponibilizar informações inerentes à situação e tramitação do 

processo no TJRJ) 

- Consulta de Avisos Pendentes  

- Ciência de Comunicação 

 

A ferramenta deverá ser capaz de executar as operações/serviços em processos individuais ou 

em lote.     

02 

Integração com a Dívida Ativa 

 

A solução sistêmica deverá contemplar o input dos dados inerentes aos créditos inscritos em 

Dívida Ativa, contendo as informações mínimas necessárias ao correto ajuizamento, por meio 

dos seguintes procedimentos : 

 

- manual (para inclusões pontuais de alguns registros) 

- importação de arquivos TXT, XML ou outro formato similar 

- webservice (integração dinâmica entre o sistema da Dívida Ativa e a solução sistêmica da 

proponente) 

 

Para a PoC, a PGM Niterói disponibilizará uma amostra, extraída do sistema da Dívida Ativa, dos 

dados para a formação da base a ser utilizada , com efetiva participação da proponente na 

adaptação do formato a ser convertido e seus relacionamentos. 

 

A solução sistêmica, quando da geração de petições, deverá refletir o status atual do crédito 

fiscal em questão, tais como : pago, cancelado, suspenso, etc).  

 

Em complemento, esta ferramenta deverá contemplar a validação e consistência dos dados 

importados da dívida ativa, seguindo regras pré-estabelecidas, de maneira a indicar os registros 

que apresentarem quaisquer impedimentos para ajuizamento. 
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03 

Formulário para cadastro e configuração dos Procuradores 

      Efetuar o cadastro completo dos procuradores e permitir a configuração das regras de 

distribuição dos processos entre os mesmos, de acordo com os critérios definidos pela 

procuradoria. 

       Além disso, a ferramenta  deverá permitir o redirecionamento de processos quando o 

procurador originalmente designado para o mesmo esteja afastado de sua jornada de trabalho. 

    

04 

Distribuição de processos e atos entre os procuradores 

 

A solução sistêmica deverá dispor de um controle de distribuição de processos e atos, 

fornecendo à procuradoria uma ferramenta capaz de auxiliar, de forma efetiva, no controle das 

distribuições de processos e atos, com propósito de equilibrar a carga de trabalho dos 

procuradores.  

Este recurso deverá considerar os critérios de distribuição adotados pela procuradoria, bem 

como a estrutura organizacional, com destaque para  as atribuições de cada especializada.  

 

A ferramenta deverá permitir  :  

 

- Distribuição Automática e Direcionada : distribuir os processos judiciais de forma automática, 

de acordo com as regras preestabelecidas de distribuição e equilíbrio de pesos.Na distribuição 

direcionada o procurador será selecionado manualmente pelo usuário responsável por efetuar a 

distribuição. 

- Redistribuição : permitir a redistribuição definitiva ou provisória de processos para outros 

procuradores.  

  . redistribuição definitiva : quando o procurador não for mais atuar em determinado processo, 

sendo necessária a redistribuição do processo e de todas as suas pendências para outro 

procurador.  

  . redistribuição provisória : o processo permanece sob responsabilidade do procurador inicial, o 

qual, temporariamente, não pode atuar na pendência por estar afastado, provisoriamente, de 

suas funções.  
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05 

Cadastro de pessoas  
 

A solução sistêmica deverá contemplar o cadastro de pessoas físicas e jurídicas, que sejam partes 

de um processo ou devedores inscritos em Dívida Ativa. Em complemento, deverá contemplar as 

seguintes funcionalidades : 

 

- pesquisar pessoas : busca fonética pelo nome completo ou por parte do mesmo, pelo Nº 

processo do qual seja parte ou pelas CDAs em seu nome. 

O resultado da pesquisa deverá apresentar todas as informações associadas a determinada 

pessoa : CDAs, processos, endereços, bens, observações registradas, etc. 

 

- higienização de dados : ferramenta capaz de realizar a higienização das informações cadastrais 

da pessoa, de forma que as informações mínimas necessárias para o correto ajuizamento ou 

citação estejam disponíveis e validadas. 

Exemplo : permitir ao usuário complementar ou corrigir o endereço da pessoa, conciliando 

endereço, município e CEP. 
    

06 

Ferramenta sistêmica para cadastro, configuração e mapeamento das sequências de       
tarefas de cada grupo de usuários do sistema 

 

Esta ferramenta deverá permitir a configuração do fluxo de trabalho a ser realizado por cada 

grupo de trabalho, para que, de maneira intuitiva, o usuário seja direcionado a operar o sistema 

de forma organizada, minimizando os erros, aumentando a eficiência operacional. 
    

07 

Ferramenta para o cadastro e configuração de documentos do processo 

 

Esta ferramenta deverá permitir o cadastro dos documentos processuais formatados pela 

PROPONENTE de acordo com o layout definido pela DEMANDANTE. 

 

Em complemento, a ferramenta deverá permitir a configuração das ações que deverão ser 

disparadas automaticamente pelo sistema quando da emissão de determinado tipo de 

documento : ações como definições de prazos, de trâmites processuais ou de outros atos 

processuais.     
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08 

Editor de Texto 

 

O sistema deverá possuir editor de textos próprio e integrado, compatível com MS Word, 

permitindo a integração com os campos das tabelas do banco de dados do sistema, além de 

possibilitar a formatação dos documentos em elaboração, como se no MS Word o usuário 

estivesse. 

 

Funcionalidades a serem demonstradas : 

Permitir a configuração de petições e documentos de maneira a possibilitar a assinalação, de 

forma abreviada, do teor do documento emitido, no histórico processual, após sua impressão, 

evitando o trabalho repetitivo de digitação dessas informações no andamento do processo. 

 

Possuir ferramenta de confecção, edição e impressão de Petições Iniciais com Certidão de Dívida 

Ativa integrada de modo que a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa constituam um único 

documento 

 

Na configuração de petições e documentos o sistema deverá permitir a sinalização de campos 

obrigatórios, essenciais para determinado ato processual.  

Quando da geração ou impressão da petição ou documento, o sistema deverá alertar o usuário 

sobre a ausência de dados nestes campos. 

 

Permitir a configuração de petições e documentos de maneira a possibilitar a parametrização 

para que o prazo processual seja anotado automaticamente na agenda de prazos e 

compromissos do processo, quando a situação o exigir. 

    

09 

GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

Durante o trâmite processual dentro da Procuradoria, diversas peças são vinculadas aos 

processos e a quantidade de documentos produzidos tende a ser bem significativo.  

A solução sistêmica deverá dispor de recursos de GED - Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos que permitam a incorporação de peças processuais produzidas nativamente no 

sistema ou digitalizadas.  

Estas funcionalidades deverão ser parte integrante da aplicação, dispensando a necessidade de 

aquisição de outras licenças ou suítes de GED de terceiros.  

 

Funcionalidades básicas da ferramenta : 

- Pesquisar e localizar documentos através das consultas aos metadados associados às imagens;  

- Utilizar algoritmos de compressão nas imagens para economia de espaço ocupado e 

viabilização de transmissão das mesmas aos tribunais ou terceiros;  

- Assinatura digital das peças nativamente digitais ou digitalizadas;  

- Digitalização, indexação, visualização e impressão de documentos;  

- Utilização de scanners padrão de mercado; 

- Combinar arquivos digitalizados (formatos PDF, RTF, TIF e TIFF) e documentos nativamente 

eletrônicos na composição do processo digital;  

- Exportar documentos do processo para arquivos no formato PDF;  

- Inserir anotações nos documentos. 
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10 

Performance, usabilidade qualidade das informações disponibilizadas pela solução 
sistêmica 

 

O sistema deverá ser instalado e hospedado em infraestrutura de Data Center, mantido ou 

contratado pela empresa proponente, e sob responsabilidade desta, o qual deverá atender, de 

forma satisfatória, independentemente do volume de dados inserido no mesmo, os requisitos de 

: 

 

- usabilidade (capacidade do sistema em fazer com que o usuário tenha sucesso na execução de 

suas tarefas, de forma intuitiva, interface amigável e sequência de ações bem definida); 

 

- performance (tempo de resposta da aplicação na execução das atividades principais, 

considerando a hospedagem na nuvem e a operação em estação de trabalho com configuração 

dentro da especificação recomendada); 

 

- qualidade/consistência das informações disponibilizadas (informações atualizadas, sem erros, 

consistentes em relação à fonte, considerando a metodologia de integração implementada). 

    

 
 
 
8.  CRONOGRAMA ESTIMADO DA PoC 
 

O cronograma apresentado a seguir estabelece os principais prazos a serem 
atendidos nas etapas que compõem a PoC – Prova de Conceito detalhada neste 
Termo de referência e edital. 
 
Os prazos apresentados no cronograma abaixo poderão sofrer alterações de acordo 
com a necessidade da PGM Niterói. 
Caso o prazo de determinada etapa sofra alterações, a PGM Niterói divulgará os 
novos prazos das etapas seguintes, com a devida antecedência. 
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Data Inicial Data Final Descrição da etapa

20/01/2020 31/01/2020
Inscrição das empresas interessadas em participar da PoC prévia : análise do kit 

documental, entrega da documentação de habilitação e proposta técnica.

20/01/2020 30/01/2020 Esclarecimento de dúvidas.

03/02/2020 06/02/2020
Julgamento, pela Comissão Técnica da PGM Niterói, das documentações 

recebidas.

07/02/2020 07/02/2020 Publicação do resultado da avaliação/julgamento das propostas recebidas.

10/02/2020 14/02/2020
Assinatura do Termo de Aceite e de Confidencialidade por parte das empresas 

habilitadas.

17/02/2020 17/02/2020 Sorteio que definirá a sequência das apresentações/testes na PoC.

17/02/2020 08/03/2020
Execução, pelas PROPONENTES, das integrações sistêmicas e preparação para 

apresentação da solução na PGM Niterói.

09/03/2020 13/03/2020
Apresentação dos sistemas pelas PROPONENTES (sessão de amostragem - 

clausula 3 do TR).

16/03/2020 27/03/2020
Fase interna, na PGM Niterói, de testes dos sistemas aprovados na PoC 

(clausula 4 do TR).

30/03/2020 31/03/2020
Elaboração do relatorio final pela CT-POCPJ - Comissão Técnica da PGM Niterói, 

para uso interno (Edital - cláusula 9 - item 9.11)

* Observação :  21 a 26/02/2020 - carnaval

PoC Prévia - Sistema de Gestão Processual para Procuradoria - Cronograma estimado

 
 

 

 

   


