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Presidência

ATA DE REUNIÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2021, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Prova de
Conceito, designada pelo Presidente da AGERIO por meio da Portaria SEI nº 04, de 19 de novembro de 2021,
no âmbito Pregão Eletrônico nº 09/2021, reuniu-se de forma remota (virtual), com a presença do Coordenador
Substituto e Inspetor de Teste (de requisitos funcionais) Tiago Viana Nascimento (330), do Relator Fernando
Rodrigues Miranda (301), do Inspetor de Teste (de requisitos não funcionais) David Bezerra de Oliveira
(300) e dos membros Maria Eduarda Ferreira da Silva (324) e Mônica Sirieiro Abreu Muller (250), com a
finalidade cumprir a etapa de avaliação que consiste na realização da Prova de Conceito (POC) do sistema
jurídico oferecido pela KURIER TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO S.A., seguindo o que dispõe o Plano de
Teste (código SEI nº 25168146). Representando a arrematante KURIER, esteve presente o Sr. Sergio Brasil.
Também esteve presente, como Observadora, a empresa FÁCIL INFORMATICA LTDA., representada pelo Sr.
Charles Grübel.

Iniciada a demonstração às 09:30h, passou-se à análise do preenchimento dos requisitos funcionais e não
funcionais estabelecidos no Anexo I do Plano de Testes.

Requisitos Funcionais:

Relativamente ao requisito de item 1.1 (Agenda e prazos), foi questionado pelo Coordenador da Comissão se a
solução seria capaz de encaminhar relatórios automáticos de atualização processual para o e-mail. A Kurier
informou que sim. O item foi considerado atendido, não havendo oposição dos membros da Comissão.

No que concerne aos requisitos de itens 1.2 (Gerador de relatórios), 1.3 (Gestão do Contencioso), 1.4 (Upload
processos digitalizados/peças), 1.5 (Controle financeiro processual), 1.6 (Controle de provisionamento), 1.7
(Atualização de índices) e 1.8 (Gestão de documentos), foram todos considerados atendidos, não havendo
oposição dos membros da Comissão.

Requisitos Não Funcionais:

Os requisitos previstos nos itens 2.1 (Geração de trilha de auditoria), 2.2 (Consulta de trilha de auditoria), 2.3
(Criação de perfis de usuário), 2.4 (Senha de usuários) e 2.5 (atribuição de senha de usuários) foram
considerados atendidos, não havendo oposição dos membros da Comissão.

Os requisitos de itens 2.6 (Integração com usuário de rede) e 2.7 (Integração com usuário de rede) foram
considerados não atendidos. No entanto, o Inspetor de Teste David Bezerra de Oliveira promoverá análise
técnica acerca da indispensabilidade de tais requisitos.

O requisito de item 2.8 foi considerado atendido, não havendo oposição dos membros da Comissão.

Em relação ao requisito de item 2.9, não foi possível realizar a demonstração, tendo em vista a inviabilidade
fática para o momento, pois trata-se de solução que demanda tempo (“time out”) para desconectar o usuário por
inatividade no sistema. Logo, para a demonstração do requisito, seria necessário despender de determinado
período de tempo, o que foi considerado contraproducente pelo Inspetor de Teste David Bezerra de Oliveira.
Nesse sentido, o Inspetor optou por considerar o requisito como atendido, não havendo oposição dos membros
da Comissão.
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No que concerne aos requisitos de itens 2.10 (Exportação de dados), 2.11 (Funções de ajuda), 2.12
(Customização), 2.13 (Padrões de formato e valor), 2.14 (Idioma), 2.15 (Identidade visual), 2.16
(Contextualização de relatórios), 2.17 (Confidencialidade), 2.18 (Recuperação de dados – Backup), 2.19
(Segregação de dados), 2.20 (Migração de dados) e 2.21 (Infraestrutura de acesso ao sistema), foram
considerados atendidos, não havendo oposição dos membros da Comissão.

Por volta da 15h, o Coordenador da Comissão entendeu que a Prova de Conceito teria cumprido a sua
finalidade, tendo em vista que todos os itens da Planilha de Requisitos Funcionais foram apresentados. Nesse
sentido, o Coordenador questionou a Kurier se haveria interesse na utilização de todo o tempo restante,
inclusive dos demais dias, para prosseguir com a apresentação do sistema jurídico. A Kurier, por sua vez, se deu
por satisfeita com a apresentação, concordando, assim, com o encerramento da Prova de Conceito. Os demais
membros da Comissão não se opuseram ao encerramento.

Posteriormente, a Comissão concluiu que, não há como se falar em dispensabilidade dos requisitos sem ferir o
edital e, considerando que o item 9.1.7.2 do edital determina que “se o percentual obtido pela licitante for
menor do que 100% dos requisitos funcionais ou não funcionais, essa será desclassificado por não atender ao
mínimo exigido”, que a empresa Kurier deve ser considerada desclassificada.

Registro que a Observadora Fácil não realizou qualquer questionamento em relação à apresentação.

A presente reunião foi gravada e encontra-se arquivada AGERIO.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Comissão encerrou a reunião, da qual, para constar, lavrei a
presente Ata que vai devidamente assinada pelos membros da Comissão e dos demais presentes.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Tiago Viana do Nascimento, Advogado, em 13/12/2021, às
18:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de
9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Rodrigues Miranda, Gerente Execu vo, em
13/12/2021, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Monica Sirieiro Abreu Muller, Gerente Execu vo, em
14/12/2021, às 19:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por David Bezerra de Oliveira, Gerente Execu vo, em
15/12/2021, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Maria Eduarda Ferreira da Silva, Consultora, em 15/12/2021,
às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.fazenda.rj.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o
código verificador 26193750 e o código CRC AFFCA095.

Referência: Processo nº SEI-220009/000226/2021 SEI nº 26193750
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