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1. Integração com o TJRJ (PJERJ):  

a) Podemos entender que, no período entre 17/02 e 08/03, será disponibilizado toda 
a documentação que especifica os padrões de integração MNI, e suas 
personalizações, do sistema utilizado pelo TJ/RJ? Além de um contato da equipe 
técnica do Tribunal para suporte e apoio nos testes de comunicação com o 
sistema da corte fluminense?  
Resposta PGM Niterói :  

A documentação está no sítio eletrônico do TJRJ no link : 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/intrav2/manuais/manuais/manuais-e-
videos-publicos/mni-modelo-nacional-de-interoperabilidade 
 
  
O TJ/RJ, departamento de Infraestrutura de TI (DEINF), possui uma divisão 
dedicada à “Interoperabilidade do Processo Eletrônico (DIPRE)”, cujas 
atribuições poderão ser consultadas no seguinte link : 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgtec/deinf/dipre 
 

A equipe técnica de suporte e acompanhamento dos testes na área de 
homologação do TJ/RJ poderá ser contactada pelo e-mail : mni@tjrj.jus.br . 

A cada e-mail recebido será aberto um chamado técnico, analisarão a solicitação 
recebida e prestarão os devidos esclarecimentos. 

 

 

b) A documentação que especifica os padrões de integração com o sistema do TJ/RJ 
poderá ser fornecida previamente a data proposta no cronograma? Visando um 
tempo maior para avaliação técnica e preparação das proponentes, uma vez que 
o período proposto ainda conta com o recesso de Carnaval.  
 Resposta PGM Niterói :  

Conforme resposta do item anterior, a documentação pode ser adquirida no 

sítio eletrônico do TJRJ, podendo eventuais atualizações serem requeridas ao 

setor  

DGTEC-DEATE – Departamento de Suporte e Atendimento   ou 

DGTEC-DEINF-DIPRE - Divisão de Interoperabilidade do Processo Eletrônico. 

 

c) Qual é a versão do MNI utilizada pelo TJ/RJ? Há personalizações nesta estrutura?  

 Resposta PGM Niterói :  

A Versão do MNI implantada no TJERJ é a 2.2.2. 
     Sim, há personalizações na estrutura do MNI do TJERJ e essas informações  
     adicionais estão nos anexos I e II, que constam no endereço informado  
     anteriormente : 
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http://www.tjrj.jus.br/web/guest/intrav2/manuais/manuais/manuais-e-
videos-publicos/mni-modelo-nacional-de-interoperabilidade 

  

 
2. Customização dos fluxos de trabalho:   

a) Em que momento será realizada a customização dos fluxos de trabalho para a 
realidade da PGM Niterói? Será enviado alguma documentação, informações e/ou 
mapeamento de processos neste sentido?  
Resposta PGM Niterói :  

Quando da contratação da ferramenta, em processo licitatório posterior, sem 
qualquer vinculação com a PoC – Prova de Conceito em andamento, sem 
prejuízo de serem expostas as estruturas básicas necessárias durante a POC. 
Durante a fase de testes das soluções aprovadas na PoC, fase interna na PGM 
Niterói, podendo durar até 07 dias corridos, poderemos solicitar esclarecimentos 
ou customizações mínimas em algum fluxo de trabalho, de forma a não onerar o 

processo para os participantes. 

3. Integração com a Dívida Ativa:   

a) No período entre 17/02 e 08/03, será disponibilizado toda a documentação e 
massa de dados para integração, via arquivo TXT ou XML, com o sistema de 
dívida ativa municipal? Além de um contato da equipe técnica da Prefeitura para 
suporte e apoio nos testes de comunicação com o sistema de dívida ativa?  
Resposta PGM Niterói :  

Sim, será disponibilizada, para cada empresa participante da POC, massa de 
testes em percentual reduzido, em arquivo TXT,  do montante de processos 
da Dívida Ativa municipal. 

 

b) Podemos entender que, para integração com o sistema de dívida ativa, o sistema 
da proponente deve utilizar um, e somente um, dos seguintes procedimentos: 
manual, importação de arquivos TXT, XML ou webservice? Tendo em vista que 
utilizar mais de um procedimento pode resultar em duplicidade de informações.  
Resposta PGM Niterói :  

Sim, podendo evoluir de um para outro, mas não concomitantemente. 
Para a PoC será utilizada a “importação de arquivo TXT”, cujo layout e 
conteúdo serão disponibilizados para os participantes habilitados,  após 
assinatura dos Termos de Aceite e de Sigilo e Confidencialidade. 
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4. Número de colaboradores na POC:   

a) Quantos funcionários da proponente poderão participar da Prova de Conceito? 
Será necessário realizar credenciamento?  
Resposta PGM Niterói : 
Em virtude das limitações físicas da sala que será utilizada para as 
demonstrações das soluções das PROPONENTES habilitadas, cada empresa 
poderá credenciar até 02 funcionários. 
O credenciamento deverá ser realizado em até 02(dois) dias de antecedência 
em relação à data agendada para a apresentação da empresa, mediante o 
envio de imagens legíveis da “Carteira de identidade” e de um documento que 
comprove o vínculo empregatício do funcionário perante a empresa habilitada. 
 
 

5. Entrega dos documentos de habilitação e da Proposta Técnica 

a) Os documentos deverão ser entregues presencialmente ou poderão ser enviados 
pelos Correios ? 

 
Resposta PGM Niterói : 
Os documentos de habilitação e a Proposta Técnica poderão ser enviados pelos 
Correios para o endereço : 
 

      PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI – PGM Niterói 
      A/C protocolo 
      Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 / 7º andar – Centro – Niterói/RJ. 

CEP : 24020-206 
 
 

b) Os documentos que irão compor a proposta técnica e habilitação poderão ser 
enviados em cópia simples ou se faz necessário cópias autenticadas?  
Resposta PGM Niterói : 

     Os documentos de habilitação e a Proposta Técnica, que forem enviados  
     pelos Correios, deverão ser autenticados. 
     Para os documentos que forem entregues presencialmente, faz-se necessária    
     apenas a cópia simples, mediante a apresentação dos originais  
     correspondentes. 
 
     Não é de competência do “protocolo” validar se o kit documental está  
     completo ou se os documentos são válidos. Este setor apenas receberá os  
     documentos e conciliará a cópia versus o original. 
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c) Deveremos enviar também a Proposta Comercial preliminar ou somente a 
proposta técnica com as etapas, especificações técnicas e experiência da nossa 
empresa no atendimento  do OBJETO associado à PoC ? 

        Resposta PGM Niterói : 
Por se tratar apenas de uma PoC-Prova de Conceito prévia, sem qualquer 
vinculação com eventuais licitações futuras que possam abranger o mesmo 
OBJETO , ou seja, nenhum compromisso de aquisição imediata ou futura está 
sendo assumido pela PGM Niterói em função dessa Prova de Conceito, não há 
que se falar em Proposta Comercial neste momento. 

 

 

---------------------------------X-----------------------------------X----------------------------------- 

 

Questionamentos recebidos em 30/01/2020 

 

6. No período entre 17/02 e 08/03, será fornecido um contato da equipe técnica da 

Prefeitura ou da empresa mantenedora do sistema de dívida ativa do município 

de Niterói para eventuais necessidades e esclarecimentos sobre a estrutura de 

dados fornecida?  

      Resposta PGM Niterói : 
Conforme respostas atreladas à “questão 03”, itens “a” e “b”, para a PoC não 

exigiremos integração dinâmica (webservice) entre o sistema da proponente e o 

sistema da Dívida Ativa municipal. 

Disponibilizaremos, para os participantes habilitados, após assinatura dos 

Termos de Aceite e de Sigilo e Confidencialidade, uma quantidade reduzida 

de registros inerentes à processos da Dívida Ativa municipal, em formato TXT, 

com as informações mínimas necessárias para o peticionamento no TJ/RJ. 

Em paralelo, disponibilizaremos o layout associado ao arquivo TXT, detalhando 

cada informação existente no mesmo. 

 

O contato será por meio da DTI – Diretoria de Informática da PGM Niterói : 

informatica@pgm.niteroi.rj.gov.br 

 

  

7. Podemos entender que, os 7 (sete) dias consecutivos de utilização dos sistemas 

aprovados na PoC, serão 7 (sete) dias úteis consecutivos ou considera a 

utilização do sistema no final de semana?  

        Resposta PGM Niterói : 
Conforme cláusula 4 do Anexo I – Termo de Referência, serão 07 dias corridos,  

em regime 24 x 07. Portanto, dependendo da data em que se iniciarem os testes 
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da aplicação, poderemos ter feriado(s) e teremos 01 final de semana nesse 

período. 

Entretanto, o suporte da PROPONENTE aos usuários da PGM Niterói seguirá o 

regime 08 x 05, conforme cláusulas 04 e 06 (item 6.1.3) do Anexo I – Termo de 

Referência. 

 

 

8. Durante o período de testes das soluções aprovadas, será fornecido, pela PGM, 

infraestrutura básica como computadores (desktops ou notebooks) com licenças 

Windows, mouses, teclados, monitores, impressoras, certificados digitais (A1 para 

a integração com o Tribunal de Justiça e A3 para todos que irão assinar 

documentos) e link de internet com banda adequada para acessar os sistemas 

das proponentes?  

        Resposta PGM Niterói : 
A fase de testes das soluções aprovadas na PoC será realizada internamente na 

PGM Niterói. Portanto, todos os recursos técnicos necessários (computadores, 

impressoras, sistema operacional, certificados e links) serão de competência da 

mesma. 

 

Aproveito para destacar 02 itens da cláusula 06 – DAS OBRIGAÇÕES, do 

Anexo I – Termo de Referência : 

 

      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. 

 

      6.2. 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. 

 

 

  

Niterói,  31   de janeiro de 2020.  

  

 

  


