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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Estadual de Fomento

ATA DE REUNIÃO
ATA DA PROVA DE CONCEITO - FÁCIL INFORMATICA LTDA. – PREGÃO ELETRONICO Nº
09/2021 – PRIMEIRA ETAPA
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de 2022, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Prova
de Conceito, designada pelo Presidente da AGERIO por meio da Portaria SEI N.º 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 Daniel Rodrigues Ribeiro Gladulich (192), 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 do membro e
Mônica Sirieiro Abreu Muller (250), com a finalidade de cumprir a etapa de avaliação que consiste na
realização da Prova de Conceito (POC) do sistema jurídico denominado ESPAIDER oferecido pela FÁCIL
INFORMATICA LTDA., seguindo o que dispõe o Plano de Teste (código SEI nº 25168146).
Representando a arrematante FÁCIL INFORMATICA LTDA., esteve presente o Sr. Rodrigo Galliassi e a
Sr.ª Marlei Schoenau.
Iniciada a demonstração às 10:20h, passou-se à análise do preenchimento dos Requisitos Funcionais (sob
a orientação do Tiago) e Não Funcionais (sob a orientação do David) seguindo a ordem estabelecida no
Anexo I do Plano de Testes.
O item 1.1 (Agenda e prazos) foi considerado cumprido, entretanto, foi solicitado à FÁCIL demonstração
da funcionalidade de envio de alertas, providências e relatórios por e-mail. Para tanto, foi necessário
realizar configuração do sistema e, portanto, reagendado para o dia 06 de janeiro de 2022 a demonstração
de tal funcionalidade.
O item 1.2 (Gerador de relatórios) foi considerado cumprido. Foi demonstrado que o sistema gera relatório
em segundo plano, enquanto se realiza outra tarefa, e até mesmo se for feito o logout do sistema. Também
foi demonstrado que os relatórios são gerados em Excel e PDF, que seus campos são parametrizáveis, que é
possível que eles sejam mais analíticos ou sintéticos, inclusive em formato de lista. Questionou-se os
pontos mais sensíveis de impacto na performance do sistema, sendo informado pela FÁCIL que são o
datacenter e a internet.
O item 1.3 (Gestão do Contencioso) foi considerado cumprido. A FÁCIL informou que os índices são
atualizados por ela própria, sendo feita a verificação diária, respeitando, assim, a periodicidade da
atualização inerente ao próprio índice. Foi questionado se existe espaço para inserir dados de contratos e
processos administrativos internos da AgeRio na ficha dos processos. A FÁCIL informou que existe a
possibilidade de criação de campos para esse fim, sendo possível a customização pela própria AgeRio, sem
a necessidade de passar pela equipe de desenvolvimento da FÁCIL. Também foi destacado que as
atualizações do sistema respeitam a customização implementada pela AgeRio.
O item 1.4 (Upload processos digitalizados/peças) foi considerado cumprido. A FÁCIL informou que é
possível criar arquivos de biblioteca relacionados ou não a processos.
O item 1.5 (Controle financeiro processual) foi considerado cumprido, tendo sido demonstrado no
momento da apresentação do item 1.3.
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O item 1.6 (Controle de provisionamento) foi considerado cumprido, tendo sido demonstrado no momento
da apresentação do item 1.3. Questionou-se se existe a possibilidade de o sistema demonstrar os processos
que estão provisionados. Foi apresentada a possibilidade de gerar relatório com essa informação, inclusive
a soma de todos os valores provisionados de todos os processos.
O item 1.7 (Atualização de índices) foi considerado cumprido, tendo sido demonstrado no momento da
apresentação do item 1.3.
O item 1.8 (Gestão de documentos) foi considerado cumprido. Questionou-se a forma de realização de
buscas de documentos. A FÁCIL informou que é possível realizar a busca por palavras-chaves, inclusive se
estas forem internas nos documentos.
Assim, à exceção da funcionalidade de envio por e-mail de alertas, providências e relatórios, programados
para serem apresentados no dia 06 de janeiro de 2022, todos os demais itens dos Requisitos Funcionais
foram considerados atendidos, sem oposição de qualquer dos membros da Comissão.
Assim, passou-se à demonstração dos Requisitos Não Funcionais, sob a orientação do Inspetor de Teste
David.
O item 2.1 (Geração de trilha de auditoria) foi considerado cumprido.
O item 2.2 (Consulta de trilha de auditoria) foi considerado cumprido. Foi demonstrado que além de exibir
em tela, é possível exportar as informações.
Os itens 2.3 (Criação de perfis de usuário), 2.4 (Senha de usuários) e 2.5 (atribuição de senha de usuários),
2.6 (Integração com usuário de rede), 2.7 (Integração com usuário de rede), 2.8 (Bloqueio automático de
usuários), item 2.9 (Desconectar usuário por inatividade), 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.
Logo, todos os itens dos Requisitos Não Funcionais foram considerados atendidos, sem oposição de
qualquer dos membros da Comissão.
Foi estabelecido que, no dia 06 de janeiro de 2022, a FÁCIL demonstraria as funcionalidades de
encaminhamento de alertas, providências e relatórios para os e-mails fornecidos para o teste. Apesar de não
constar da relação de requisitos obrigatórios para teste, também foi solicitada a demonstração, pela FÁCIL,
do funcionamento dos serviços de captura de andamentos, publicações e intimações.
O Coordenador questionou a FÁCIL se haveria interesse na utilização de todo o tempo restante, para além
da apresentação agendada para o dia 06 de janeiro de 2022. A FÁCIL, por sua vez, se deu por satisfeita
com a apresentação, confirmando apenas a necessidade de apresentação, no dia 06 de janeiro de 2022, das
funcionalidades e serviços não apresentados na data de hoje.
Sendo assim, a realização da Prova de Conceito (POC) ficou dividida em duas etapas, uma realizada na
data de hoje e a outra a ser realizada em 06 de janeiro de 2022, a partir das 10h.
A presente reunião foi gravada e encontra-se arquivada na 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, 04 de janeiro de 2022
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Rodrigues Ribeiro Gladulich, Superintendente,
em 10/01/2022, às 14:21, 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
10/01/2022, às 14:56, 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 David Bezerra de Oliveira, Gerente Execu vo, em
10/01/2022, às 16:28, 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 Tiago Viana do Nascimento, Advogado, em
11/01/2022, às 15:04, 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, Advogada, em
12/01/2022, às 14:21, 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 27255518 e o código CRC 632577B1.
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