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 01 - Integração sistêmica 

com o TJRJ – Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro

SIM ATENDIDO

Serviços executados com êxito, 

apesar de alguns erros nos valores 

dos parâmetros utilizados na 

formatação dos XMLs.

NÃO

ATENDIDO Justificativa a parte. ATENDIDO ATENDIDO

02 - Integração com a Dívida 

Ativa
SIM ATENDIDO

Item atendido, apesar de não ter 

seguido o range na numeração 

das CDAs.

ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO

03 - Formulário para cadastro 

e configuração dos 

Procuradores

NÃO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO

04 - Distribuição de processos 

e atos entre os procuradores
NÃO NÃO ATENDIDO

Limitou-se a exibir a estrutura do 

fluxo de distribuição e telas do 

sistema. Não mostrou na prática.

ATENDIDO ATENDIDO
ATENDIDO 

PARCIALMENTE

Não apresentou, na prática, a 

redistribuição de processos.

05 - Cadastro de pessoas NÃO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO

06 - Ferramenta sistêmica 

para cadastro, configuração e 

mapeamento das sequências 

de       tarefas de cada grupo 

de usuários do sistema

NÃO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO

07 - Ferramenta para o 

cadastro e configuração de 

documentos do processo

NÃO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO

08 - Editor de Texto NÃO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO

09 - GED - Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos
NÃO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO

Ressalva : agregará valor se for 

possível adequar a ferramenta 

no sentido de permitir a 

tramitação interna em seus 

workflows de arquivos digitais 

em seu formato nativo, 

convertendo-os para PDF 

somente na etapa anterior ao 

envio para o TJ.

10 - Performance, usabilidade 

qualidade das informações 

disponibilizadas pela solução 

sistêmica

NÃO ATENDIDO

PARCIALMENTE

- Visual da apresentação voltado 

para PGM Rio;                       - 

Usabilidade comprometida, pois 

sentimos falta de uma estrutura 

exibindo a sequência dos passos 

que deveriam ser seguidos na 

execução de determinada 

atividade.

ATENDIDO
ATENDIDO 

PARCIALMENTE

Usabilidade comprometida em 

virtude do excesso de 

informações em algumas telas 

do sistema, dificultando-se, 

consideravelmente, a defição do 

que deverá ser preenchido e em 

que ordem as ações deverão ser 

executadas.

PoC - Prova de Conceito - Soluções Sistêmicas de Gestão de Processos Judiciais em ambientes de procuradoria

Resultado das avaliações das apresentações realizadas nos dias 18 e 19/março/2020

INTEGRATIVA - 19/03/2020 às 14:00h

PROPONENTES - em ordem das apresentações realizadas
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NEOMIND - 18/03/2020 às 10:00h SOFTPLAN - 18/03/2020 às 14:00h COREPLAN - 19/03/2020 às 10:00h


