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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO   

A presente Licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ELETRÔNICA QUE PERMITA GERENCIAR E ORGANIZAR O 

ATENDIMENTO POR SENHAS, contemplando locação de equipamentos e sistemas, com 

assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e 

insumos destinados ao atendimento ao cidadão realizado nas Unidades de Atendimento 

Integrado (UAI). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O objeto deste Termo de Referência destina-se ao atendimento presencial ao cidadão nas 

Unidades de Atendimento Integrado – UAI – no Estado de Minas Gerais. A solução permite o 

gerenciamento e o controle do momento da chegada do cidadão na UAI até o momento final 

de seu atendimento que consiste na avaliação da experiência deste com o serviço recebido da 

central de atendimento mineira. 

A solução licitada permite a rastreabilidade de cada atendimento realizado, com a mensuração 

dos tempos e recursos envolvidos, possibilitando a otimização dos processos de atendimento, 

a revisão contínua da capacidade operacional e a consequente redução de custos operacionais 

para o Estado de Minas Gerais. 

3. CONCEITOS 
 

1. A solução de monitoramento e gestão do atendimento presencial das Unidades de 

Atendimento Integrado (UAI) o deve ser uma ferramenta de controle e manutenção 

do fluxo de atendimento, que agrega significativa base de dados que sustentam 

tomadas de decisões no âmbito da Gestão da Qualidade do Atendimento ao Cidadão. 

 

2. A solução ofertada deve permitir que sejam realizados os registros de todos os 

procedimentos operacionais e protocolares realizados nas Unidades de Atendimento 

da CONTRATANTE, incluindo o gerenciamento, em tempo real, de todas as fases do 

atendimento em seus diversos Setores e Unidades de Atendimento. Deve considerar 

todos os níveis hierárquicos, definidos como atendentes, supervisores, gestores locais 

e gestores centrais. Deve Suportar características e funcionalidades gerais, conforme 

os itens abaixo relacionados. 

 

3. Plataforma WEB e centralizada para todas as funcionalidades ofertadas; 

 



4. A solução deve funcionar em sua plenitude exclusivamente através de um dos 

browsers disponíveis e atualizados pelo mercado, como por exemplo Chrome, Internet 

Explorer, Firefox, etc., em suas versões atualizadas. 

 

5. Para o completo funcionamento da solução, não será permitido o uso de qualquer 

software aplicativo especificamente instalado na estação de trabalho dos usuários da 

solução.  

 

6. Utilizar Banco de Dados único e com solução de redundância. Toda Base de dados 

ficará hospedada nos domínios da CONTRATANTE. Ficará ao cargo do fornecedor, 

único responsável técnico e financeiro da solução, as manutenções preventivas e 

corretivas na Base de dados supracitada.  

 

7. Funcionalidades dedicadas aos Usuários, atendentes, supervisores, gestores locais e 

gestores centrais da CONTRATANTE, considerando os segmentos operacionais e de 

gestão do atendimento; 

 

8. Recursos de Agendamento, Encaminhamentos, Registros, Monitoramentos, Relatórios 

OLAP, Alarmes, Chat, além de módulo Configurador único e centralizado, todos 

acessados via browser; 

 

9. Configuração on-line e utilização de todas as modalidades de atendimento, in loco ou 

remoto, em uma ou mais Unidades de atendimento, independente do volume diário 

do atendimento; 

 

10. Interface com comandos configuráveis para garantir aos Usuários o acesso aos 

recursos disponíveis, desempenho e total garantia da qualidade operacional; 

 

11. Garantir a integridade dos dados, mesmo na ocorrência de falha no acesso ao banco 

de dados centralizado ou no funcionamento dos equipamentos que compõem a 

solução; 

 

12. O Sistema deve disponibilizar recursos para atender à Gestão Corporativa do 

Atendimento, proporcionando diversas opções de obtenção de dados e informações 

por meio de relatórios em textos e gráficos, no âmbito de todo o atendimento 

presencial aos Usuários. Deve também apresentar, em tempo real, situações dos 

atendimentos nas Unidades ou grupo de Unidades. 

 

13. O Sistema deve disponibilizar de forma configurável, a emissão de diversos relatórios 

gerenciais e estatísticos, com informações do tipo: data e hora de chegada do Usuário, 

do atendimento, identificação do atendente, mesa e tipo de serviço, totalização de 

atendimento por atendente, por setor, por período e geral de atendimento, tempo 

médio e máximo de espera, tempo médio de atendimento, por faixa de horário, dia, 

mês e ano, por Unidade, grupo de Unidades, e de avaliação dos serviços prestados ao 

Usuário, todos em ambiente de tabela pivotante e dinâmico, com diversas dimensões 

e medidas também configuráveis. 



14. O ambiente Operacional/Local contempla todas as ações realizadas localmente em 

cada unidade, incluindo todos os passos do atendimento desde a emissão da senha até 

a sua finalização após a completa execução dos serviços demandados. 

 

15. A solução ofertada deve contemplar funcionalidades de Agendamento para todos os 

serviços disponibilizados pela CONTRATANTE. Todos os recursos do agendamento 

devem estar contemplados na estrutura gerencial da solução. A solução deve ser 

nativa no sistema ou através de módulo incorporado e também permitir a integração 

com o sistema de agendamento do Estado, via Web service. 

 

16. A solução deve oferecer meio prático para que o usuário também possa consultar as 

condições da sua senha, aleatoriamente, estando em uma unidade de atendimento.  

 

17. A solução ofertada deverá possibilitar extração de relatórios gerenciais, além de 

possibilitar exportação dos dados para diferentes formatos. 

 

18. A solução ofertada deve dispor de área de supervisão gerencial. 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FUNCIONALIDADES OPERACIONAIS 

 

4.1. PRE ATENDIMENTO 
 

Composto de módulo de software e hardware com funcionalidades para registros de eventos e 

tempos das atividades efetuadas por Atendente tipo Posso-Ajudar, ao Cidadão.  Devem ser 

previstos eventos antes e depois da emissão de uma senha de atendimento.  Disponibilizar as 

seguintes funções mínimas: 

 

a. Emite uma senha de Pré Atendimento, incluindo dados iniciais para o Atendimento, 

como:    

 Lista dos serviços disponíveis, onde o Atendente no Pré Atendimento possa 

selecionar os serviços demandados pelo Cidadão. 

 Lista das Prioridades e categorias configuradas e disponíveis para que o 

Atendente do Pré Atendimento possa registra-las para o Cidadão demandante 

do atendimento. 

 Disponibilizar acesso fácil às informações relativas aos serviços identificados 

para o atendimento ao cidadão. Esta funcionalidade deverá possibilitar ao 

atendente acesso direto as páginas ou aos arquivos definidos pela 

CONTRATANTE. Deve suportar no mínimo os seguintes tipos de arquivos: 

HTML, PDF, BMP, JPG, JPEG, DOC, MP3 e MP4. A CONTRATADA deverá dispor 

de recursos de recursos de edição e repositório, além das funcionalidades de 

acesso para todas as informações indicadas pela CONTRATANTE. 

 

b. Permitir ao atendente agendar o horário das atividades do serviço solicitado. 

 



c. A solução deve possibilitar a identificação e vinculação do Cidadão à senha. Esta 

vinculação deve ocorrer à partir da Base Integrada do Cidadão – BIC, previamente 

integrada à solução ofertada, ou acesso direto à Base Cadastral que também deve ser 

disponibilizada na solução ofertada. 

 

d. Permitir ao Atendente do Pré Atendimento indicar motivo de não emissão da senha 

para o Cidadão. Esta indicação deve ocorrer á partir de uma lista previamente 

configurada no sistema. 

4.2. TRIAGEM 
 

Composto de módulo de software e hardware com funcionalidades para a realização de 

entrevista do profissional Atendente, com o Cidadão, visando identificar sua demanda e 

certificar o acolhimento às condições necessárias e exigências vinculadas aos serviços 

demandados.  Disponibilizar as seguintes funcionalidades mínimas: 

1. Disponibilizar todas as informações vinculadas às Seções, Guichês, Atividades, 

Atendentes, assim como à Unidade, visando capacitar o Atendente a prestar um 

atendimento de triagem mais eficiente ao Cidadão. 

a. Disponibilizar acesso fácil às informações relativas aos serviços identificados 

para o atendimento ao cidadão. Esta funcionalidade deverá possibilitar ao 

atendente acesso direto as páginas ou aos arquivos definidos pela 

CONTRATANTE. Deve suportar no mínimo os seguintes tipos de arquivos: 

HTML, PDF, BMP, JPG, JPEG, DOC, MP3 e MP4. A CONTRATADA deverá dispor 

de recursos de recursos de edição e repositório, além das funcionalidades de 

acesso para todas as informações indicadas pela CONTRATANTE. 

 

2. As funcionalidades de edição de conteúdos deverão ser disponibilizada mediante 

usuários autorizados através da configuração dos seus perfis. 

 

3. Atendente deve estar previamente cadastrado na solução corporativa, portanto Login 

e Senha numérica. 

 

4. Atendente poderá suspender o Atendimento, devendo registrar o motivo através de 

uma lista previamente configurada pelo Gestor da solução. 

 

5. Dispor de acesso à lista de todos os serviços configurados para o atendimento na 

Unidade de Atendimento. 

 

6. Dispor de acesso à lista das prioridades configuradas para compor os cálculos do 

sequenciamento das chamadas para o atendimento. 

 

7. Dispor de acesso à lista de categorias configuradas para compor variável de 

classificação complementar à distribuição e sequenciamento das chamadas para o 

atendimento. Pela categoria, pode-se indicar a modalidade de atendimento KIT 

Família.  O KIT Família é uma modalidade de atendimento que permite associar mais 

de uma pessoa demandante de serviços em uma mesma senha. É utilizado para o 

atendimento de pessoas acompanhadas, menores, entre outros motivos.  A utilização 



do KIT Família também deve permitir a vinculação de cada demandante adicional à 

mesma senha, tornando a rastreabilidade mais efetiva.  

 

8. Esta funcionalidade deve disponibilizar o agendamento do serviço demandado pelo 

Cidadão, considerando o atendimento no mesmo dia. O atendente seleciona os 

serviços solicitados e atividades respectivas para efetivar e agenda necessária.  

 

9. A partir da entrevista do Atendente Posso-Ajudar com o Cidadão, havendo 

impossibilidade de prosseguir no atendimento ao Cidadão, deve dispor de recurso 

para o registro do motivo do não atendimento ou motivo de não emissão da senha de 

atendimento.  Tais impossibilidades podem estar relacionadas à falta de 

documentação, pagamentos, fotos e até mesmo o tempo de espera.  Os motivos de 

não emissão de senhas deverão ser configurados livremente pelo Gestor do sistema. 

 

10. Para disponibilizar mais personalização ao atendimento, a solução deve possibilitar a 

identificação e vinculação do Cidadão à senha. Esta vinculação deve ocorrer à partir da 

Base Integrada do Cidadão – BIC, previamente integrada à solução ofertada, ou acesso 

direto à Base Cadastral que também deve ser disponibilizada na solução ofertada. 

 

11. A Base Cadastral deve contemplar minimamente as informações abaixo. Os campos 

obrigatórios serão configurados pela CONTRATANTE. 

a. Nome completo do Cidadão; 

b. Endereço completo, incluindo o CEP; 

c. Data de Nascimento 

d. CPF 

e. Carteira de identidade 

f. Telefone para contato 

g. Nome da Mãe  

 

12. O dispositivo funcional da triagem deve mostrar todas as informações vinculadas ao 

atendimento geral da Unidade, em tempo real. Estas informações deverão estar 

visíveis ao atendente da Triagem para que possa informar o Cidadão, além de 

encaminhar os direcionamentos mais indicados para o melhor fluxo do atendimento. 

As informações mínimas à disposição do atendente da Triagem devem contemplar: 

a. Serviços disponíveis; 

b. Atendentes logados; 

c. Total de pessoas na fila e tempos de espera por Serviço, Atividade e Seção de 

Atendimento; 

d. Tempos médios de espera por serviço, por atividade, e por seção de 

atendimento, incluindo maior tempo de espera; 

 

13. O atendente da Triagem deve imprimir a senha para o Cidadão, a partir do registro das 

demandas e respectivas características. A senha poderá ser impressa em uma ou mais 

vias, além de conter as seguintes informações configuráveis: 

 

a. Nome da Unidade de Atendimento 

b. Número da Senha 



c. Nome do Cidadão (deve ser objeto de vinculação a partir da Base Integrada do 

Cidadão).  

d. Serviço(s) demandado(s) (Siglas definidas pela Contratante até 6 caracteres) 

e. Prioridade 

f. Categoria 

g. Data e Hora da Emissão 

h. Código de barras relativo ao Número da Senha (deve conter informações relativas 

ao número da senha, data e hora da sua emissão, além da identificação da 

Unidade de Atendimento). 

i. Número do Protocolo (deve ser gerado, controlado e disponibilizado pela própria 

solução ofertada, ou herdar de outro sistema, à partir de procedimento de 

integração via Web Service.  No caso de haver integração, a CONTRATANTE deve 

indicar o procedimento técnico para esta vinculação).  

j. Mensagem institucional ou informativa configurável pelo Supervisor ou Gestor. 

 

 

 

4.3. ATENDIMENTO 
 

O Atendimento é a fase da efetiva realização das atividades relativas aos serviços 

demandados, e são alocadas nas suas respectivas Seções, no âmbito da Unidade de 

Atendimento. Nas Seções de Atendimento são alocados os Guichês com seus respectivos 

Atendentes. A solução ofertada deve disponibilizar módulo dedicado ao Atendente, visando 

manter todas as informações atualizadas do fluxo de encaminhamento e atendimento ao 

Cidadão, conforme os seguintes recursos mínimos: 

4.3.1. INFORMAÇÕES 

Exibir informações sobre o guichê de atendimento, em tempo real, incluindo: 

a. Guichê desconectado 

b. Guichê ocioso 

c. Guichê em atendimento 

d. Guichê chamando 

e. Atendimento pausado 

f. Atendimento suspenso 

g. Sem senhas na fila 

h. Atendente apoiando outro guichê 

Obs.: O ambiente de edição e disponibilização das informações sobre os serviços é o mesmo já 

descrito para a TRIAGEM. 

4.3.2. COMANDOS 

 

a. Login / Logout: Recurso operacional dedicado ao Atendente para possibilitar o acesso 

aos recursos funcionais que gerenciam o fluxo do atendimento do Cidadão. Para que o 



Usuário seja reconhecido neste comando, o mesmo deve estar previamente 

cadastrado e com perfil definido. 

 

b. Chamada de Senha: Comando para chamar o próximo Cidadão a ser atendido, a partir 

dos critérios de prioridade, balanceamento entre guichês, atividade, categoria e tempo 

de espera do Cidadão.  

 

c. Cancelamento de Senha: Permitir o Cancelamento da Senha chamada. Deve dispor de 

recurso configurável para indicar o motivo do cancelamento, com reflexo nos 

relatórios e estatísticas apuradas. 

 

d. Encaminhamento da Senha para outra Seção de Atendimento: A solução deve dispor 

de funcionalidade para que o Atendente inclua novo serviço no escopo de demandas 

do Cidadão. Caso este novo serviço seja realizado em outra Seção, esta funcionalidade 

deve acolher temporização configurável para que o Cidadão tenha o tempo necessário 

para o seu deslocamento até a Seção correspondente ao novo serviço. 

 

e. Pausar o Atendimento: Deve permitir que o Atendente realize uma Pausa no 

atendimento ao Cidadão. Esta funcionalidade deve estar acompanhada de recurso 

para que o Atendente registre o motivo da respectiva Pausa.  De forma vinculada ao 

Motivo, um temporizador configurável deve contabilizar o tempo da pausa.  Caso seja 

excedido o tempo da pausa, a solução deve expedir alarme, além de solicitar um 

segundo registro para que o Atendente possa indicar o Motivo do Tempo Extra na 

Pausa efetivada.  

 

f. Gravação do Áudio do Atendimento: A solução ofertada deve dispor de recurso para 

que sejam gravados os diálogos entre o Atendente e o Cidadão, a partir do início do 

atendimento. A critério da CONTRATANTE, este recurso deverá ser configurado e 

disponibilizado para os pontos de atendimento indicados. O início do atendimento 

deve ser reconhecido mediante um comando de Iniciar Atendimento, operado pelo 

Atendente. 

 

g. Atendimentos adicionais: Deve permitir que o atendente adicione mais atividades 

para um mesmo Cidadão, além daquela atividade que havia sido originalmente 

emitida na senha, no momento que clicar no botão para adicionar uma nova atividade, 

deve ser apresentado todas atividades disponíveis. 

 

h. Vinculação de Chave de Controle no registro do atendimento da atividade: A solução 

ofertada deve dispor de recurso para adicionar uma chave de controle para quando o 

atendente for finalizar um atendimento, visando garantir a rastreabilidade do 

atendimento. 

 

i. Criação de comando personalizado, de acordo com a necessidade funcional do 

atendimento. 

 

j. Função para incluir ou alterar botões com funções customizadas. 

 



k. Congelamento do atendimento: Permite que o atendente congele o atendimento, ao 

utilizar este recurso, a senha é devolvida para a fila e todos os seus tempos são 

congelados, sem serem contabilizados nas apurações de tempo de espera e tempo de 

atendimento.  

 

l. Suspensão do Atendimento: Deve permitir que o Atendente realize uma Suspensão 

visando ausentar-se da estação de trabalho. Esta funcionalidade deve estar 

acompanhada de recurso para que o Atendente registre o motivo da respectiva 

Suspensão.  De forma vinculada ao Motivo, um temporizador configurável deve 

contabilizar o tempo da suspensão.  Caso seja excedido o tempo da suspensão, a 

solução deve expedir alarme, além de solicitar um segundo registro para que o 

Atendente possa indicar o Motivo do Tempo Extra na Suspensão efetivada.  

 

m. Registro da Avaliação da Qualidade do Atendimento, pelo Cidadão: Trata-se de 

questionamento sobre o atendimento, que dizem respeito à satisfação do Cidadão 

referente aos atendimentos recebidos.   

 

n. Transferência do atendimento para outro guichê: Deve permitir que o atendente 

transfira o atendimento de uma senha para outro guichê que esteja ocioso. 

 

o. Criar Senha: Deve permitir que o atendente emitir uma senha, alocando-a no guichê 

que a criou, a emissão da senha é realizada para o serviço que o atendente selecionar. 

p. Filtros por: Serviço, Prioridade, Categoria: Disponibilizar ao atendente o acesso a 

filtros, no qual o atendente pode selecionar qual opção filtrada deseja atender. 

 

q. Descongelamento de senha:  Deve permitir ao atendente visualizar a relação de 

senhas congeladas, com a possibilidade do atendente descongele a senha, retornando 

a mesma para a fila de atendimento, deve também permitir o atendimento de forma 

direta, sem a necessidade de retorno para a fila. 

 

r. Chamada Específica: A solução ofertada deve dispor de recurso para permitir ao 

atendente definir qual senha deseja chamar, sendo necessário que a senha se 

encontre na fila para atendimento. Caso o sistema não encontre a senha solicitada, 

deve exibir uma mensagem informativa na tela do guichê. 

 

s. Finalização do Atendimento: Deve permitir ao atendente finalizar o atendimento ao 

Cidadão, caso a opção de avaliação esteja habilitada na finalização, ela deve ser 

finalizada por meio de tecla de atalho definida pela CONTRATADA, após a devida 

avaliação realizada pelo Cidadão. 

 

4.3.3. CHAT 

 

A solução deve disponibilizar funcionalidades de Chat entre todos os Usuários do Sistema em 

pauta, a partir de recursos configuráveis realizados pelo Gestor, com as configurações mínimas 

listadas abaixo: 



a. Permitir o envio e recebimento de mensagens de texto entre os atendentes e demais 

Usuários da Unidade de Atendimento.  

 

b. As mensagens devem ser enviadas ou recebidas em qualquer um dos níveis de acesso 

do sistema (Triagem, Atendente ou Supervisor), de acordo com o tipo de acesso 

configurado ao Usuário.  

 

c. O nível de acesso deve permitir configurar Grupos de Chat, possibilitando organizar as 

conversas de acordo com o setor ou seção de usuários envolvidos.  

 

d. Deve ser possível indicar níveis determinados de acesso para receber ou enviar 

mensagens a determinados destinatários, grupos de destinatários ou setores.   

 

e. Deve ser possível configurar o uso de textos pré-definidos para o envio das mensagens 

de chat, evitando assim que os usuários precisem digitar textos do tipo “default”, 

desnecessariamente. Este recurso tem o propósito de encaminhar padronização e 

economia de tempo.  

 

f. A solução deve portar recurso gerencial para permitir a supervisão de todas as 

mensagens transitadas no ambiente desta funcionalidade de Chat. Deve oferecer 

suporte a relatórios para visualizar dados estatísticos de quantidade de mensagens 

enviadas por usuário, possuir opção de armazenamento do histórico de mensagens. 

4.3.4. CHAT WEB ( chat corporativo da estrutura UAI)  

a. A solução deve disponibilizar recursos para o atendimento ao Cidadão, através 

de canal tipo LiveChat, direto com o Atendente da Unidade.    

 

b. À partir do link a ser disponibilizado pela Contratante, via internet, o Cidadão 

deve acessar o Atendente da Unidade e encaminhar a sua demanda, além de 

possibilitar a sequencia do atendimento no mesmo ambiente.  

 

c. A solução deve disponibilizar o registro de todos diálogos escritos 

estabelecidos entre o Cidadão e o Atendente. 

 

d. O Cidadão e Atendente deverão contar com interface de fácil usabilidade, 

visando a máxima compreensão dos conteúdos do diálogo. 

 

e. A solução deve dispor de funcionalidade de acesso rápido aos conteúdos já 

utilizados, visando o incremento da produtividade no diálogo em caso de 

necessidade de revisitar  e enviar conteúdos.  

 

f. Deve funcionar, em sua totalidade, através do uso de todos os browsers 

disponíveis e acessíveis pelo mercado. 

 

g. Acesso simples e sem a necessidade de cadastro prévio por parte do Cidadão. 

 

h. Deve dispor de recurso para inibir uso de máquina de acesso. Deve utilizar 

Robot de Acesso ou Bot, sem comprometer a usabilidade para o Cidadão comum. 



i. Dispor de configuração de mensagens de informação ao cidadão em caso de 

serviço off-line ou falta de atendentes disponíveis.  

 

Deve enviar mensagens de texto diretamente para um atendente na Unidade de 

Atendimento. 

 

k. Deve dispor de configuração de perfis de atendimento para os Atendentes, com 

atribuição de LiveChat Exclusivo ou Alternado com os atendimentos presenciais da 

Unidade. 

 

l. Deve disponibilizar recurso funcional para possibilitar até 10 atendimentos 

simultâneos, via LiveChats (ChatWeb). 

 

m. Deve contabilizar o tempo e quantidade de atendimentos LiveChat (ChatWeb), 

destacando e contabilizando os atendimentos presenciais.  Todas as 

funcionalidades de monitoramento, relatórios e indicadores do ambiente 

gerencial, conforme já descritos neste termo, devem alcançar o ChatWeb. Itens 

como quantidade de  atendimentos, quantidade de sessões de atendimento, 

quantidade média de atendimentos, tempo médio de atendimentos, tempo total 

de atendimentos, assim como os demais já listados. 

 

n. As apurações também devem contabilizar os dados de atendimento de 

LiveChat (ChatWeb) por todas as dimensões do sistema (País, Região, Estado, 

Regional, Cidade, Unidade, Seção, etc.). 

 

4.3.5. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 

Disponibilizar funcionalidade para a coleta da avaliação do Cidadão, considerando a adoção de 

múltiplos quesitos, configuráveis. A solução ofertada deve disponibilizar sistema de avaliação 

através da edição, controle e distribuição de multi perguntas, ou multi avaliação.  Este 

cadastro de perguntas deve prover todas as informações e atributos necessários para o 

endereçamento automatizado das perguntas e respectivos grupos de respostas. 

As avaliações deverão ser direcionadas a um público alvo específico através da definição de no 

mínimo os itens abaixo, simultaneamente ou não:  

a) Serviço;  

b) Categoria;  

c) Prioridade; 

d) Atividade; 

e) Seção;  

f) Localidade;  

g) Unidade (Deve possibilitar a indicação da chance de ocorrência do quesito da 

avaliação, para que não seja necessário a aplicação de 100% dos quesitos em todos os 

atendimentos realizados). 

 



4.3.6. BACK-OFFICE 

A solução ofertada deve disponibilizar funcionalidades para o controle das atividades do 

tipo “back-office”, ou serviços realizados na retaguarda do “front-end” da Unidade de 

Atendimento.  Deve alcançar os seguinte recursos e funcionalidades mínimas: 

 

a. As demandas para o BackOffice deve alcançar as atividades do módulo de emissão de 

senha ou do módulo operacional do Atendente de Guichê, podendo ser vinculado a  

uma ou mais senhas.   

b. Deve ser configurada para equivaler a uma demanda de back-office, podendo ser 

vinculada a um Cidadão, independente de já haver vinculação do Cidadão com a 

própria senha de atendimento.  

c. Toda demanda de BackOffice deve receber identificação por um número de protocolo 

gerado a partir da data e da Unidade de Atendimento que a criou. 

d. Uma demanda de BackOffice deve ser composta por uma ou mais atividades, com 

ações de atendimentos sequencias ou em paralelo no âmbito do próprio back-office.  

e. A demanda de back-office deve possibilitar etapas de decisão ou escolha sobre 

encaminhamentos alternativos, relativos às atividades envolvidas na demanda da 

Cidadão. 

f. A solução de back-office deve possibilitar a geração de uma senha, devendo receber 

ativação pelo Terminal Emissor de Senhas, mediante a identificação do Cidadão.  

g. Deve considerar que as atividades realizadas pela seção de back-office, presentes em 

uma demanda de back-office serão determinadas por recursos de configuração 

dedicada ao do back-office, além de conter todas as suas etapas, incluindo as 

sequenciais ou paralelas, caminhos diferentes para tomadas de decisão diferentes. 

h. A solução deve considerar possibilidade configurável para a geração de uma senha 

mediante finalização das atividades finalizadas pelo back-office.  

i. Deve disponibilizar a realização de registros de atendimento em back-office, através da 

“Estação de Trabalho” do Atendente de back-office e demais interfaces disponíveis e 

dedicadas às funcionalidades dos demais ambientes de atendimento.  

j. Deve disponibilizar funcionalidades de atribuição de Usuário Atendente, incluindo as 

seguintes permissões mínimas: 

1. Login/Logout na “Estação de Trabalho” 

2. Iniciar/Finalizar “Atendimento em BackOffice” 

3. Pausar/Retornar “Atendimento em BackOffice” 

4. Apontar decisão de encaminhamento 

5. Gerar uma nova “Demanda de BackOffice” 

6. Suspender/Retornar “Atendimento em BackOffice” 

7. Inserir observações  

k. Deve permitir que as atividades de back-office sejam relacionadas aos Usuários, em 

suas respectivas “Estações de Trabalho”.  Considerar que a não permissão de 



“Atividade de BackOffice” para um Usuário equivale a não permissão para que o 

mesmo execute o atendimento em back-office.  Esta mesma característica deve ser 

considerada para a “Estação de Trabalho”.   

l. A solução ofertada deverá disponibilizar evento configurável para disparar 

comunicações para o Cidadão (Cliente), como por exemplo e-mails. Estas 

comunicações devem também contemplar a finalização de uma determinada etapa do 

atendimento demandado, ou mesmo a completa finalização do atendimento.  A 

composição destas mensagens disparadas deve conter, além da indicação do 

Demandante, a demanda, a situação do atendimento e eventuais observações 

editadas pelo atendente do back-office, sempre visando a melhor informação para o 

Usuário Demandante (Cidadão).   

m. A solução deve dispor de funcionalidades de rastreamento integrada ao âmbito de 

todas as atividades do back-office.  

n. Deve alcançar todas as funcionalidades prevista para o ambiente de gerenciamento do 

atendimento, conforme já destacadas no presente termo de referência. Itens como 

quantidade de demandas, tempo médio por demanda, quantidade de atividades, tempo 

médio por atividade, entre os demais, devem fazer parte deste escopo. 

 

4.4. SUPERVISÃO 
 

A solução deve disponibilizar recursos para facilitar o trabalho do Supervisor ou Gerente da 

Unidade de Atendimento, devendo também delimitar o acesso vinculado apenas às Seções 

atribuídas ao Supervisor logado. Ou seja, a Unidade de Atendimento poderá trabalhar com 

supervisores específicos por Seção ou Grupo de Seções, tendo acesso apenas às informações e 

apurações vinculadas.  O Supervisor deve dispor de funcionalidades tanto por Unidade quanto 

por Seção. Sempre que o Supervisor solicitar informações de uma Seção, esta deve estar 

alinhada com o seu perfil de Usuário.  Associado aos limites acima configuráveis, os recursos 

funcionais do Supervisor devem alcançar a possibilidade de executar ou não comandos como:  

 

1. Reset da sequência numérica das senhas: Permitir que a sequência numérica de todas 

as senhas volte para o seu valor inicial. Estes valores iniciais dos contadores de senhas 

devem ser configuráveis para o valor desejado, conforme o modelo operacional da 

Unidade de Atendimento. 

 

2. Cancelamento individual ou por seção das senhas: Permitir o cancelamento de uma 

senha chamada, ou que ainda estiver em uma fila de espera. 

 

3. Descongelar o atendimento de senhas: Permitir ao Supervisor que descongele uma 

senha, retornando-a para a fila de atendimento. 

 

4. Emissão de Senha: Permitir ao Supervisor gerar uma nova senha para atendimento. 

Deve contemplar todos os recursos necessários para a edição da senha. 

 



5. Editar Senha: Permitir ao Supervisor editar uma senha, para ajustar mudança de 

prioridade, adicionar e alterar serviço, alterar categoria, agendar atendimento para o 

mesmo dia, vincular o Cidadão e imprimir. 

 

6. Ativar senhas agendadas: Permitir ao Supervisor ativar uma senha agendada, 

possibilitando a sua inserção na fila de espera para o atendimento.   

 

7. Reimprimir senhas: Permitir ao Supervisor a reimpressão de uma senha.  Deve incluir 

possibilidade de digitação do número da senha e respectiva impressora.  

 

8. Alarmes: Permitir ao Supervisor consultar, em tempo real, os alertas referentes ao 

atendimento, de acordo com o seu perfil como Usuário. A exibição do alarme deve ser 

através de janela POP-UP do navegador browser e e-mail configurável. Deve dispor 

dos seguintes alarmes:  

 

 

a. Tempo de espera na fila vencido 

b. Tempo de atendimento excedido 

c. Número máximo de senhas na fila excedido 

d. Número máximo de senhas na fila normalizado 

e. Tempo máximo de suspensão excedido 

f. Tempo máximo de pausa excedido 

g. Tempo de permanência no serviço excedido 

h. Tempo de espera real da Unidade excedido 

i. Tempo de espera real da Unidade normalizado 

 

9. Desconectar guichê específico: Permitir que o Supervisor desconecte o Atendente do 

seu Guichê. Esta desconexão deve considerar a possibilidade de cancelar a senha que 

estiver alocada no mesmo guichê.  Caso o Supervisor não optar pelo cancelamento da 

senha, a mesma deve aguardar, no mesmo guichê, o próximo Atendente que se logar 

naquele guichê.  

 

10. Status dos guichês: Permitir que o Supervisor visualize, em tempo real, o status de 

todos os guichês da Unidade, Seção ou Grupo de Seções, de acordo com o seu perfil 

como Usuário. 

 

11. Panorama atendentes: Permitir que o Supervisor consulte, em tempo real, 

informações sobre atendentes que efetuaram ao menos um login do dia, de acordo 

com o seu perfil como Usuário. 

 

12. Panorama das avaliações: Permitir que o Supervisor acompanhe, em tempo real, a 

situação de todas as avaliações vinculadas à Unidade, Seção ou Grupo de Seções, de 

acordo com o seu perfil como Usuário. 

 

13. Panorama das suspensões: Permitir que o Supervisor acompanhe, em tempo real, 

todas as suspensões realizadas pelos atendentes, vinculadas à Unidade, Seção ou 

Grupo de Seções, de acordo com o seu perfil como Usuário. Deve apresentar as 

seguintes informações mínimas: 



a. Nome do Usuário 

b. Início da suspensão 

c. Tempo da suspensão 

d. Motivo da suspensão 

e. Tempo extra da suspensão 

f. Motivo do tempo extra da suspensão 

 

14. Panorama de atividades: Permitir que o Supervisor acompanhe, em tempo real, 

informações sobre as atividades vinculadas à Unidade, Seção ou Grupo de Seções, de 

acordo com o seu perfil como Usuário. Deve apresentar as seguintes informações 

mínimas:  

 

a. Filas de espera 

b. Atendimentos realizados 

c. Média de Atendimento 

d. Tempo Mínimo de espera 

e. Tempo Médio de espera 

f. Espera Real (senha que está a mais tempo na fila) 

g. Última senha chamada 

 

15. Panorama por seção: Permitir que o Supervisor visualize o estado das seções onde os 

atendimentos são realizados, em tempo real. Também deve visualizar informações 

detalhadas sobre uma seção selecionada, de acordo com o seu perfil como Usuário. 

Deve apresentar as seguintes informações mínimas:  

 

a. Filas de espera 

b. Tempo médio de atendimento 

c. Tempo médio de espera 

d. Espera Real (senha que está a mais tempo na fila) 

e. Guichês logados 

f. Guichês em atendimento 

g. Guichês suspensos 

h. Guichês em pausa 

i. Atendimentos no dia 

j. Total de avaliações  

 

16. Panorama por categoria: Permitir que o Supervisor visualize a fila de espera, por 

categoria cadastrada. Também deve visualizar informações detalhadas sobre uma 

categoria selecionada, de acordo com o seu perfil como Usuário. Deve apresentar as 

seguintes informações mínimas:    

 

a. Senhas na fila 

b. Tempo médio de atendimento 

c. Tempo médio de espera 

d. Atendimentos no dia 

e. Espera Real (senha que está a mais tempo na fila) 

 



17. Panorama por prioridade: Permitir que o Supervisor visualize, em tempo real, as 

informações de tempo gasto em cada prioridade cadastrada. Também deve visualizar 

informações detalhadas sobre uma prioridade selecionada, de acordo com o seu perfil 

como Usuário. Deve apresentar as seguintes informações mínimas:    

 

a. Senhas na fila 

b. Tempo médio de atendimento 

c. Tempo médio de espera 

d. Atendimentos no dia 

e. Espera Real (senha que está a mais tempo na fila) 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FUNCIONALIDADES GERENCIAIS 

 

5.1. RELATÓRIOS 
 

1. Deve usar a tecnologia OLAP através de módulo específico, a solução ofertada deve 

disponibilizar informações gerenciais mínimas que incluem relatórios, alarmes, painéis 

de situação, além de suportar todas as plataformas da WEB.   

 

2. A Solução ofertada deve possibilitar extração de relatórios gerenciais na arquitetura 

OLAP.   

 

3. A solução ofertada deve dispor de ferramenta OLAP com criação de cubos drop drill 

para extrair relatórios gerenciais.  

 

4. A solução ofertada deve dispor de Cubos de Dados OLAP, alimentados 

automaticamente e disponibilizados em ambiente de nuvem, além de compatíveis 

para o acesso e uso através das principais ferramentas de Analysis Services. Deve 

possibilitar acesso compatibilizado com o MS-Office, Planilha Excel, Word e Power 

Point, além das diversas ferramentas de BI disponíveis no mercado. 

 

5. O módulo de relatórios OLAP, por questões de usabilidade entre os gestores, deve ser 

acessado sem que o gestor efetue novo logon ou realize qualquer procedimento de 

exportação de dados.   

 

6. A Solução deve dispor de procedimento para salvar o estado de exibição dos relatórios 

OLAP, com possibilidade de posterior uso, sem a necessidade de reconfiguração; 

 

7. A Solução deve alternar visualização dos dados exibidos em relatórios OLAP de grid 

para gráficos (no mínimo barra, pizza e linha) e vice versa. 

 

8. A Solução deve possibilitar inclusão de novas colunas com fórmulas editadas pelo 

Usuário e baseadas em colunas pré-existentes.    

 

9. A Solução deve possibilitar alteração automática de cores nas células, mediante 

configuração e de acordo com dados apurados nas mesmas;  



10. A Solução OLAP deve permitir exportação, no mínimo para os seguintes formatos: 

HTML, CSV, PDF, JPG. 

 

11. A ferramenta OLAP deve permitir impressão direta do conteúdo exibido sem 

necessidade de exportação; 

 

12. A Solução ofertada deve fornecer cubos OLAP contemplando as seguintes dimensões 

mínimas:  

 

a) Localidade (por nível na hierarquia);  

b) Grupo de unidade;  

c) Unidade;  

d) Prioridade;  

e) Categoria;  

f) Seção;  

g) Grupo de seção; 

h) Serviço;  

i) Grupo de serviço;  

j) Atividade;  

k) Grupo de atividade;  

l) Atendente;  

m) Grupo de atendente;  

n) Avaliação;  

o) Dimensão de datas, que devem ser estratificadas no mínimo como:  

 Ano  

 Trimestre  

 Mês  

 Dia 

 Hora    

 

13. A Licitante deve prever customização futura de seus relatórios já existentes e inclusão 

de novos relatórios para atender as necessidades evolutivas dos processos 

operacionais e de gestão da CONTRATANTE.    

 

14. A Solução ofertada deve oferecer cubos OLAP capazes de auxiliar na resolução das 

seguintes questões:    

a. Quantidade de requerentes que demandaram senhas nas unidades e seu 

respectivo estado de conclusão (Atendido, Parcialmente atendido e Não 

atendido) em período configurável. Devendo conter no mínimo as seguintes 

dimensões: 

   

 Localidade  

 Grupo de Unidade  

 Unidade  

 Prioridade  

 Categoria  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora)    



b. Análise detalhada da demanda por serviço (quantidade de serviços 

demandados, atendidos, parcialmente atendidos e não atendidos). Devendo 

conter no mínimo as seguintes dimensões:  

 

 Localidade  

 Unidade  

 Grupo de Unidade  

 Serviço  

 Grupo de Serviço  

 Prioridade  

 Categoria  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora)   

  

c. Análise detalhada dos tempos médio, total e quantidades de espera, 

deslocamento e atendimento em período configurável. Devendo conter no 

mínimo as seguintes dimensões:  

 

 Localidade  

 Unidade  

 Grupo de Unidade  

 Seção  

 Grupo de Seção  

 Serviço  

 Grupo de Serviço  

 Atividade  

 Grupo de Atividade  

 Prioridade  

 Categoria  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora)    

 

d.  Análise dos tempos médio, total e quantidade de suspensões realizadas em 

período configurável. Devendo conter no mínimo as seguintes dimensões:  

 

 Atendente    

 Grupo de Atendente  

 Seção  

 Motivo de Suspensão  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora) 

   

e. Análise dos tempos médio, total e quantidade de pausas realizadas em 

período configurável. Devendo conter no mínimo as seguintes dimensões:  

 

 Atendente  

 Grupo de Atendente  

 Seção  

 Grupo de Seção  

 Motivo de pausa  



 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora)    

 

f. Análise da quantidade de não emissões na triagem de atendimento em 

período configurável. Devendo conter no mínimo as seguintes dimensões:  

 

 Atendente  

 Grupo de Atendente  

 Motivo de Não Emissão  

 Serviço  

 Grupo de Serviço  

 Prioridade  

 Categoria  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora)  

 

g. Análise de tempos excedidos (total de tempo excedido, média de tempo 

excedido, quantidade de ocorrências) no atendimento pelos atendentes em 

período configurável. Devendo conter as seguintes dimensões:  

 

 Localidade  

 Unidade  

 Grupo de Unidade  

 Seção  

 Grupo de Seção  

 Serviço  

 Grupo de Serviço  

 Atividade  

 Grupo de Atividade  

 Prioridade  

 Categoria  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora)     

 

h. Análise da quantidade, tempo total e médio dos congelamentos executados 

nas unidades de atendimentos em período configurável. Devendo conter no 

mínimo as seguintes dimensões:  

 

 Localidade  

 Unidade  

 Grupo de Unidade  

 Motivo de Congelamento  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora)    

 

i. Análise quantitativa das senhas (Emitidas, não emitidas, parcialmente 

atendidas, não atendidas e atendidas) emitidas por agendamento pelo 

Cidadão. Devendo conter no mínimo as seguintes dimensões:  

 

 Localidade  

 Unidade  



 Serviço  

 Atendente  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora)  

   

j. Relatório que possibilite comparar o desempenho dos atendentes. Entende-se 

por desempenho dos atendentes os seguintes itens:  

 

 Tempo médio de suspensão  

 Quantidade de suspensões  

 Tempo médio de pausa  

 Quantidade de pausas  

 Quantidade de atendimentos  

 Tempo médio de atendimento  

 Quantidade de congelamentos realizados  

 Quantidade de descongelamentos realizados  

 Dias trabalhados  

 Tempo médio de deslocamento  

 Quantidade deslocamentos  

 Quantidade de emissões de senhas ao Cidadão  

 Tempo médio de disponibilidade  

 Tempo médio de ociosidade  

 Tempo médio de ociosidade real    

 

k. Classificação das esperas das unidades de atendimento em faixas de tempo 

configurável (por exemplo: esperas que duraram de 0 a 15 minutos, 15 a 30 e 

acima de 30 minutos), em um período configurável. Devendo conter as 

seguintes dimensões:    

 

 Localidade  

 Unidade  

 Superintendência 

 Seção  

 Atividade  

 Prioridade  

 Categoria  

 Classificação de espera  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora) 

 

l. Análise de satisfação dos Cidadãos com o atendimento prestado pela 

CONTRATANTE em um período configurável. Devendo conter as seguintes 

dimensões:  

 

 Atendente  

 Seção  

 Serviço  

 Atividade  

 Prioridade  



 Categoria  

 Avaliação  

 Resposta  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora)   

  

m. Análise quantitativa dos cancelamentos executados no sistema em período 

configurável. Devendo conter as seguintes dimensões:  

 

 Localidade  

 Unidade  

 Grupo de unidade  

 Seção  

 Grupo de seção  

 Serviço  

 Grupo de serviço  

 Prioridade  

 Categoria  

 Motivo de cancelamento  

 Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora) 

    

15. A Solução deve ainda possuir relatórios capazes de listar o registro de entrada e saída 

dos atendentes de uma unidade de atendimento indicando sua aderência ao horário 

de trabalho configurado para o atendente, se houver.  

 

16. Recursos de configuração devem estar disponíveis para a geração de apurações 

variadas, conforme os itens mínimos:  

 

a. Relatórios contendo informações de um ou mais dias e de um ou mais atendentes, 

de uma ou mais Unidades de atendimento e com combinação entre as opções; 

 

b. Relatório de produtividade com identificação da quantidade total de atendimentos 

feitos por atendente, tempo médio gasto para atendimento pelo atendente, total 

de atendimentos realizados, tempo médio de atendimento, tempo de intervalo 

produtivo e intervalo improdutivo; 

 

c. Relatórios gerenciais por serviço com: identificação do serviço, total de execuções, 

entradas de cada serviço e tempo médio de atendimento; 

 

d. Relatório por demanda da CONTRATANTE: deve apresentar o total de 

atendimento, tempo médio de atendimento, tempo médio de intervalo, tempo 

médio de espera, tempo máximo de atendimento e tempo máximo de espera; 

 

e. Relatório por atendente: deve apresentar os atendimentos agrupados por 

atendente; 

 



f. Relatório por serviço: deve apresentar os atendimentos agrupados por serviço; 

 

g. Relatório por hora: deve informar a quantidade de atendimento, tempo médio de 

atendimento e espera em intervalos de horas; 

 

h. Relatório por tempo extra: deve listar os atendimentos agrupados por motivo de 

tempo extra (tempo extra acontece quando o atendente ultrapassa o tempo 

determinado para execução de um serviço); 

 

i. Relatório por fila: deve listar os atendimentos agrupando por tipo de fila 

(parametrizável); 

 

j. Relatório de todos os atendimentos: deve listar todos os atendimentos por data e 

organizados por hora; 

 

k. Relatório de avaliações: deve listar os atendimentos agrupados pela avaliação 

fornecida pelo Usuário, considerando serviços cancelados e atendimentos não 

avaliados; 

 

l. Mapa de atendimentos dentro e fora do padrão: deve mostrar estatísticas de 

tempo de espera na fila, quantidade atendimentos que foram atendidos dentro e 

fora do padrão a ser estabelecido pelo órgão por tipo de serviço em minutos; 

 

m. Relatório de horas trabalhadas por atendente; 

 

n. Relatório de aderência do horário cadastrado no sistema em relação ao horário 

trabalhado pelo atendente com o total de horas trabalhadas no período e o 

percentual dentro do horário cadastrado. 

 

5.2. INDICADORES 

 

A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a inclusão de novos indicadores, 

além dos descritos abaixo: 

 
1. Tempo médio de atendimento por atendente; 

2. Tempo médio de espera por horário; 

3. Tempo máximo de atendimento por atendente; 

4. Tempo máximo de espera por horário; 

5. Usuários atendidos (atendimento em mesa) em menos de 5 minutos; 

6. Usuários atendidos (atendimento em mesa) em menos de 10 minutos; 

7. Usuários atendidos (atendimento em mesa) em menos de 20 minutos; 

8. Usuários atendidos (atendimento em mesa) acima de 20 minutos; 



9. Produtividade por Unidade; 

10. Produtividade por atendente; 

11. Aderência do atendente aos indicadores de qualidade; 

12. Quantidade de atendimentos por Unidade; 

13. Quantidade de atendimentos por ano, mês, dia; 

14. Quantidade de atendimentos por hora; 

15. Quantidade de serviços executados; 

16. Tempo de atendimento por Unidade; 

17. Tempo de atendimento por horário; 

18. Tempo de atendimento por serviço; 

19. Tempo médio de atendimento acima do limite cadastrado; 

20. Tempo médio de intervalo; 

21. Tempo máximo de intervalo; 

22. Quantidade de intervalos por Unidade; 

23. Quantidade de intervalos por atendente; 

24. Média de avaliação pelo Usuário por posto; 

25. Avaliação do atendente; 

26. Níveis de serviços por Unidade; 

27. Níveis de serviços por horário; 

28. Indicador do horário de maior demanda; 

29. Indicador do horário de menor demanda. 

 

5.3. LISTAGENS 
 

1. A solução proposta deve dispor de funcionalidade para a geração de Listagens 

configuradas.  Permitir ao supervisor visualizar as informações detalhadas em formato 

de lista.  Esta opção de relatório, deve exibir as informações em um layout com 

formato de lista. Deve contemplar as seguintes variáveis: 

 

a. Registro de entrada e saída 

b. Aderência ao horário de trabalho 

c. Disponibilidade diária das Unidades 

d. Mapa de configuração dos guichês 

e. Período, incluindo data e hora 

f. Senhas 

g. Atendentes 

h. Serviços 

i. Atividades 



j. Unidades 

k. Regionais 

 

2. Além dos filtros de primeiro nível, a solução deve possibilitar filtros compostos, 

conforme os seguintes itens mínimos: 

 

a. Período, incluindo data e hora 

b. Senhas 

c. Avaliações 

d. Unidades 

e. Atendentes 

f. Serviços 

g. Atividades 

Obs.: A CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA a inclusão de novas listagens. 

5.4. MONITORAMENTO 
 

A solução deve disponibilizar recursos necessários para o completo monitoramento do 

atendimento corporativo, devendo todas as informações serem visualizadas em tempo real, 

por Unidade ou grupo de Unidades de atendimento. Todo o acesso e visualizações devem 

estar fundamentados em permissões de acesso por Usuário, ou seja, permitir que perfis 

configuráveis de acesso sejam vinculados à Usuário, delimitando assim a navegação aos 

recursos de gerenciamento do atendimento da CONTRATANTE.  Deve apresentar informações 

conforme os itens mínimos apresentados na sequencia deste termo de referência.   

 

5.4.1. FILAS DE ATENDIMENTO 

 

Permitir que o Usuário visualize todas as senhas nas esperas e no atendimento.  Para facilitar o 

trabalho dos gestores, deve disponibilizar, no mínimo, os seguintes tipos de filtros:   

1. Filtro por Atendente: 

a. Guichê de alocação 

b. Hora do login 

c. Resumo das suas atividades 

d. Índice de satisfação  

e. Comparativo de produtividade 

2. Filtro por Senha: 

a. Número da senha 

b. Hora de emissão 

c. Responsável pela emissão 

d. Prioridade 

e. Categoria 

f. Situação atual 

g. Tempo de permanência 

 

5.4.2. PANORAMA DO ATENDIMENTO 



Deve contemplar recurso para que o supervisor visualize estado do atendimento focado 

nos seguintes conteúdos mínimos:    

1. Posições de trabalho: Permitir visualizar o estado das posições de trabalho, que 

incluem os guichês de atendimento e as triagens com emissores de senhas.  

2. Taxa de ocupação: Deve exigir a porcentagem de guichês logados, independente 

dos que estão suspensos. 

3. Ocupação real: Visualizar a porcentagem de guichês logados e não suspensos 

4. Taxa de alocação: Visualizar a porcentagem de guichês com senha alocada. 

5. Emissores logados em relação aos suspensos 

a. Visualizar a porcentagem de atendentes logados no terminal emissor, 

comparando com os atendentes suspensos no terminal de triagem e emissão 

de senha. 

b. A visualização do estado das posições de trabalho deve incluir apresentação 

gráfica das seguintes variáveis: 

 Guichês cadastrados 

 Guichês logados 

 Guichês suspensos 

 Guichês alocados, correspondendo à quantidade de guichês com 

senha alocada 

6. Situação de Atendimento 

 

Deve exibir um panorama dos atendimentos realizados, senhas na fila, esperas, 

incluindo: 

 

a. Senhas na fila: Quantidade de senhas disponíveis na fila para atendimento 

b. Atividades executadas: Número de atividades executadas na Unidade 

c. TMA: Tempo médio de atendimento 

d. Esperas: Quantidade de vezes que a senha foi encaminhada para a fila de 

espera 

e. TME: Tempo médio de espera 

f. Deslocamento: Número de deslocamentos realizados entre a espera e o 

atendimento 

g. TMD: Tempo médio de deslocamento. 

 

7. A visualização da Situação do Atendimento deve incluir apresentação gráfica das 

seguintes variáveis: 

 

a. Distribuição percentual das ações por 

b. Deslocamentos 

c. Atividades executadas 

d. Esperas 

e. Distribuição percentual do tempo de permanência do Cidadão na Unidade 

f. TME: Tempo médio de espera 

g. TMD: Tempo médio de deslocamento 

h. TMA: Tempo médio de atendimento 

 

8. Todas as visualizações devem disponibilizar filtros, conforme os segmentos abaixo: 



a. Situação por seção 

b. Situação por grupo de seção 

c. Situação por prioridade 

d. Situação por categoria 

e. Tempos por atividade 

f. Tempos por grupo de atividades 

g. Tempos por serviço 

h. Tempos por grupo de serviço 

i. Tempos por atendente 

j. Tempos por grupo de atendente 

 

9. Permitir ao supervisor consultar o estado de atendimento das demandas, 

considerando: 

 

a. Demanda de Senhas: Exibir a quantidade de senhas demandas, incluindo 

respectiva porcentagem nas apurações consolidadas. 

b. Demanda de Serviços: Exibir a quantidade de serviços demandados, incluindo 

respectiva porcentagem nas apurações consolidadas. 

c. Demanda de Atividades: Exibir a quantidade de atividades demandadas, 

incluindo respectiva porcentagem nas apurações consolidadas. 

 

10. A visualização da Demanda Consolidada deve incluir apresentação gráfica das 

seguintes variáveis: 

 

a. Senhas finalizadas 

b. Senhas atendidas 

c. Senhas incompletas 

d. Senhas não atendidas 

e. Serviços demandados 

f. Serviços atendidos 

g. Serviços incompletos 

h. Serviços não atendidos 

i. Atividades demandadas 

j. Atividades atendidas 

k. Atividades não atendidas 

l. Índice de satisfação  

 

11. Permitir ao supervisor consultar a situação das avaliações de atendimento.  Esta 

informação deve considerar o peso atribuído em cada avaliação do atendimento, 

além de considerar a meta de nota máxima objetivada pelo atendimento.  Junto 

ao índice de satisfação geral do atendimento, informar a quantidade de avaliações 

e o número de quesitos avaliados. A visualização deve contemplar as seguintes 

variáveis: 

 

a. Quesito avaliado 

b. Quantidade de avaliações 

c. Valor máximo de avaliação 

d. Valor obtido das avaliações 



e. Índice percentual da satisfação 

 

5.4.3. LISTAGEM DE SENHA 

 

Permitir que ao supervisor visualizar relação de senhas que foram emitidas, selecionadas pelos 

seguintes filtros: 

 

a. Número da Senha 

b. Data da Emissão da Senha 

c. A visualização deve mostrar as seguintes informações mínimas:    

d. Número da senha 

e. Hora de emissão 

f. Responsável pela emissão 

g. Eventos de atendimento (todos) 

h. Prioridade 

i. Categoria 

 

5.4.4. FORÇA DE TRABALHO 

 

Permitir ao Gestor verificar o desempenho dos seus atendentes com base no histórico real de 

atendimentos na Unidade. Deve disponibilizar recurso para realizar simulações no 

atendimento, à partir de ajustes nos valores de atendentes, demanda, TMA e espera. Como 

resultado, esta funcionalidade deve entregar as seguintes informações mínimas:    

a. Data início e término 

b. Serviço desejado 

c. Tempo médio de atendimento 

d. Espera desejada 

e. Quantidade Atendentes 

f. Capacidade 

g. Probabilidade de espera 

h. Ocupação 

 

5.4.5. PANORAMA DE METAS 

 

Deve permitir que o Usuário visualize a situação atual do atendimento. Deve possibilitar a 

configuração de valor ideal para suas metas, em tempo real, além de variações de cores 

conforme as metas cadastradas. Disponibilizar as seguintes informações mínimas:   

  

a. Nível de Atendimento 

b. Tempo Médio de Atendimento 

c. Total de Atendimentos 

d. Percentual de Senhas Atendidas 

e. Tempo Máximo de Atendimento 



 

A visualização do Nível de Atendimento deve incluir apresentação gráfica das seguintes 

variáveis: 

 

1. Classificação de Atendimentos (Disponibilizar mínimo de 2 faixas de Tempo de 

Atendimento): 

a. Atendimento Dentro do Padrão em relação ao Fora do Padrão 

b. Tempo de Atendimento Dentro do Padrão em relação ao Fora do Padrão 

 

2. Deve detalhar informações complementares mínimas, conforme itens abaixo: 

c. Exibir o tempo de atendimento das senhas, discriminados por faixas de 

tempos configuráveis. 

d. Piores atividades: Exibir a relação das atividades com maior número de 

atendimentos fora do padrão configurado para cada serviço. 

e. Agrupamento dentro e fora do padrão: Exibir a relação de atendimentos que 

ocorrer dentro e fora do padrão, agrupados por seção de atendimento. 

f. Situação por Serviço: Exibir relação de demandas, incluindo os respectivos 

tempos agrupados por serviço. 

g. SLA por horário: Exibir o atendimento ao SLA cadastrado, agrupado por hora. 

h. Atendimentos por hora 

i. Consolidado do ano atual 

j. Consolidado do mês atual 

k. Consolidado do dia atual 

l. As informações consolidadas, por hora, devem destacar Quantidade de 

Atendimentos, Tempo de Atendimento e Tempo Médio de Atendimento. 

 

5.4.6. NÍVEL DE ESPERA  

A solução deve permitir visualizar as senhas que estão aguardando na fila de atendimento, por 

faixa de espera, categoria e por prioridade de atendimento. 

As informações mínimas devem alcançar: 

1. Pico da Demanda 

a. Exibir os horários com maior número de demandas geradas. Informações 

mínimas a serem visualizadas: 

b. Senhas demandadas 

c. Total de Senhas demandadas 

d. Total de Serviços demandados 

e. Demanda por hora 

f. Serviços mais demandados, por hora 

 

2. Seção: Exibir as informações sobre espera, agrupadas por seção de atendimento. 

 

3. Grupo de Seção: Exibir as informações sobre espera, classificadas por grupos de seção. 

 

4. Serviços: Exibir informações de espera, classificadas por Serviço. 

 



5. Espera por Hora: Exibir informações de espera, agrupadas por faixa de horário. 

 

 

5.4.7. OCUPAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO  

A solução ofertada deve disponibilizar as informações sobre a ocupação dos postos de 

trabalho pelos atendentes, em tempo real, incluindo classificações por: 

1. Seção: Visualizar Seções, Guichês cadastrados, Guichês ocupados, Ocupação Real, Guichês 

alocados e Guichês suspensos. 

 

2. Chegada dos Atendentes: Visualizar Nomes dos Atendentes, horário de chegada, horário 

previsto da chegada do atendente e o estado da chegada do atendente. 

 

3. Suspensões mais frequentes: Visualizar o motivo da suspensão, quantidade de suspensões 

e o tempo médio por suspensão.  

 

4. Adicionalmente, deve mostrar lista dos atendentes em estado de suspenso, incluindo: 

 

g. Nome do Atendente 

h. Horário da suspensão 

i. Local de trabalho do atendente 

j. Motivo da suspensão 

 

5. Suspensões por atendente: Visualizar as suspensões registradas por atendente, no dia 

atual. Mostrar lista com as seguintes informações: 

 

a. Nome do Atendente 

b. Quantidade de suspensões 

c. Tempo total de suspensão 

d. Tempo médio de suspensão 

e. Tempo máximo suspenso, por atendente 

 

6. As informações devem contemplar: 

 

a. Ocupação: Quantidade e percentual de guichês logados em relação aos 

guichês cadastrados.  

b. Ocupação real: Quantidade e percentual de guichês logados e não suspensos, 

em relação ao total de guichês cadastrados.  

c. Guichês com senhas alocadas 

d. Total de guichês em atendimento.  

e. Emissores de Senhas logados, em relação aos suspensos 

 

5.4.8. ÍNDICE DE SATISFAÇÃO  

A solução deve disponibilizar informações sobre as avaliações realizadas, possibilitando ao 

Usuário identificar a nota máxima registrada pelos Cidadãos que receberam os serviços através 

dos respectivos atendentes. 

1. Deve contemplar os seguintes itens mínimos: 



k. Total de avaliações 

l. Total de recusas de avaliação 

m. Taxa de recusas de avaliação 

n. Taxa de avaliações registradas 

 

2. As visualizações devem alcançar as seguintes informações complementares: 

 

o. Distribuição por quesito de avaliação 

p. Distribuição por quesito de avaliação e seção de atendimento 

q. Distribuição por atendente e quesito de avaliação 

 

5.5. ALARMES 
 

1. Cada modalidade de Alarme deve emitir uma mensagem específica, além das variáveis 

dinâmicas correspondentes; 

 

2. A solução deve disponibilizar diferentes estados operacionais geradores de alarmes e 

diferentes meios para publicação dos mesmos. Deve contemplar recursos mínimos de 

alarmes, conforme os itens abaixo descritos; 

 

3. Tempo máximo de serviço atingido: Este Alarme deve sinalizar o excesso do tempo 

máximo objetivado para o completo atendimento do Serviço solicitado pelo Cidadão. 

Este tempo é medido a partir da chegada do Cidadão na Unidade de Atendimento, até 

a efetiva conclusão da última Atividade composta para o serviço demandado. Cada 

Serviço configurado no Sistema deve ter um Tempo Máximo de Conclusão objetivado. 

 

4. Tempo máximo na fila da seção atingido: Este Alarme sinaliza excesso de tempo 

máximo objetivado para a espera do requerente na Seção de Atendimento. Este 

tempo é medido a partir da chegada do requerente na seção de atendimento, até a 

sua chamada para o guichê de atendimento.  Cada prioridade configurada no sistema 

terá um Tempo Máximo de Espera na Seção de Atendimento. 

 

5. Tempo máximo de atendimento da atividade atingido: Este Alarme sinaliza excesso do 

tempo máximo objetivado para o atendimento da atividade no guichê. Este tempo é 

medido entre a chegada do requerente ao guichê e efetiva finalização do atendimento 

da atividade. Cada atividade configurada no sistema terá um tempo máximo de 

conclusão objetivado. 

 

6. Os principais meios para publicação de alarmes devem contemplar E-mail. 

 

7. O Sistema deve transmitir através de e-mail, a mensagem de erro correspondente ao 

Alarme gerado pelo sistema, sendo que cada modalidade de Alarme gera uma 

mensagem específica, acrescida das variáveis dinâmicas correspondentes. 

Deve disponibilizar a configuração de um número aberto de endereços de e-mails para 

receber a mensagem do Alarme. 

 



8. O Sistema deve transmitir para o Módulo Supervisor a mensagem de erro 

correspondente ao Alarme gerado pelo sistema, sendo que cada modalidade de 

Alarme gera uma mensagem específica, acrescida das variáveis dinâmicas 

correspondentes. 

 

9. Todos os Módulos Supervisores abertos e logados devem receber a mensagem do 

alarme, simultaneamente. 

 

10. Permitir que o Usuário consulte a situação atual dos alarmes que foram 

disponibilizados pelo ambiente operacional, possibilitando selecionar a data inicial 

para verificar os alarmes gerados. Deve apresentar as seguintes informações mínimas: 

 

r. Tempo de espera na fila vencido 

s. Tempo de atendimento excedido 

t. Número máximo de senhas na fila excedido 

u. Número máximo de senhas na fila normalizado 

v. Tempo máximo de suspensão excedido 

w. Tempo máximo de pausa excedido 

x. Tempo de permanência no serviço excedido 

y. Tempo de espera real da Unidade excedido 

z. Tempo de espera real da Unidade normalizado 

 

6. MODULO CONFIGURADOR 

A solução deve disponibilizar um ambiente de configuração único e centralizado para todas as 

funcionalidades operacionais utilizadas. Deve conter os seguintes itens mínimos no ambiente 

do configurador: 

6.1. FUNCIONALIDADES GERAIS 

 

a. Atendente 

b. Grupo de Chat 

c. Horário de Trabalho 

d. Grupo de Suspensão 

e. Perfil Atendente 

f. Perfil Terminal Emissor 

g. Perfil Supervisor 

h. Perfil Callcenter 

i. Grupo de Atendentes 

j. Classe de Atividade 

k. Atividade 

l. Grupo de Atividades 

m. Seção 

n. Grupo de Seções 

o. Contador 

p. Classe de Serviço 



q. Serviço 

 

6.2. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

 
a. Localidades 

b. Grupo de Unidades 

c. Unidade de Atendimento 

d. Enviar Configuração 

e. Avaliação de Atendimento 

f. Critério de Áudio 

g. Referência de Funcionamento 

h. Inventário 

 

6.3. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

 
a. Usuários 

b. Grupos de Usuário 

c. Servidores de E-mail 

d. Textos de E-mail 

e. Configurar Alarmes 

f. Configuração de Integração 

g. Configuração Adicional 

h. Critérios de Revisão 

i. Auditoria 

j. Dicionário de Dados 

k. Configurar Agendamento 

l. Folga Agendamento 

m. Consultar Licença 

n. Perfil Informativo 

o. Dispositivo Informativo 

 

6.4. PADRÕES DE ATENDIMENTO 

 
a. Os Guichês de Atendimento devem possuir filtros cadastrados para organizar melhor o 

atendimento. Estes filtros devem contemplar atividades, categorias e prioridades. 

b. O funcionamento deste recurso deve possibilitar que os Guichês de Atendimento 

somente atendam senhas de acordo com o filtro ativo no momento. 

c. Filtros adicionais devem ser cadastrados, possibilitando alterar o padrão de 

atendimento da Unidade de Atendimento, mediante a necessidade do supervisor. 

 

6.5. FUNCIONALIDADES PARA ACESSO MÓVEL 

A solução deve disponibilizar painéis de diagnóstico para o gerenciamento remoto do 

atendimento, em tempo real. Deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 

a. Quantidade de atendimentos realizados; 

b. Tempo médio de espera; 



c. Quantidade de guichês logados, mostrando cores diferentes de acordo com as metas 

cadastradas. Todo acesso deve estar dimensionado para a visualização à partir de 

todos os navegadores utilizados no mercado, devendo comportar todo o volume de 

informações demandado pelo Usuário da Gestão.  

d. Esta solução deve estar disponível em computadores, laptops, tablets ou smartphones. 

 

6.6. TERMINAL DE CONSULTA DE SENHAS 

 

A solução deve disponibilizar terminal de consulta de senhas, possibilitando a verificação 

aleatória e informações da senha. Deve visualizar os serviços vinculados à senha e seus 

respectivos documentos necessários para sua execução, exibir a quantidade de pessoas na fila 

e a previsão do tempo de espera para o seu atendimento.  A identificação da senha deve ser 

através de leitor de código de barras disponibilizado em equipamento com tela tipo LCD, LED 

ou superior, em cores, e com resolução suficiente para mostrar, de forma simultânea, todas as 

informações relativas à senha. Esta funcionalidade deve contar com a impressão da 

identificação da senha também em código de barras.  Uma funcionalidade complementar deve 

estar presente, possibilitando que o Cidadão possa registrar a sua avaliação sobre os quesitos 

configurados, também a partir da identificação da senha, via leitura do seu código de barras.  

Este recurso de avaliação deve considerar múltiplos quesitos, configuráveis e com pesos 

específicos nas apurações.  

 

Deve dispor de funcionalidade para a ativação de Senha Agendada. De acordo com a 

configuração das regras do Agendamento, o atendimento de uma senha agendada poderá 

necessitar da sua ativação no momento em que o Cidadão chegar a Unidade de Atendimento. 

Para possibilitar maior agilidade no atendimento, esta ativação poderá ser realizada por 

funcionalidade integrada a este Terminal de Consultas de Senhas, pelo próprio Cidadão. O 

procedimento operacional deve ser simples e garantir usabilidade adequada para o Cidadão. 

 

 

7. AGENDAMENTO 

 

Visando à comodidade e independência do usuário do atendimento, a solução ofertada deve 

contemplar funcionalidades de Agendamento para todos os serviços disponibilizados pela 

CONTRATADA. Todos os recursos do agendamento devem estar contemplados na estrutura 

gerencial da solução. 

7.1. AGENDAMENTO DIRETO PELO USUÁRIO 

 
a. A solução deve ser nativa no sistema ou através de módulo incorporado e também 

permitir a integração com o sistema de agendamento do Estado, via Web services. 

A CONTRATANTE a seu critério deverá encaminhas as funcionalidades a serem 

contempladas na integração com outro modulo de agendamento. 



b. Deve ser acessível através de qualquer browser disponível no mercado, incluindo 

as plataformas móveis, como telefones celulares e tablets, com sistemas IOS e 

Android; 

c. Deve possibilitar integração com os diferentes sistemas dos órgãos presentes na 

estrutura de atendimento da CONTRATANTE; 

d. Deve possibilitar customização do padrão de cores e logomarca da CONTRATANTE; 

e. A solução não deve possuir limitações quanto ao número de serviços, usuários, 

calendário de disponibilidade, número de Unidades e Atendentes, além do número 

de agendamentos simultâneos. 

 

7.2. CONFIGURAÇÃO DO AGENDAMENTO 

Os recursos de agendamento devem ser configuráveis e através de usuários autorizados pelo 

sistema de permissão. A solução deve disponibilizar os seguintes itens mínimos: 

a. Unidades de Atendimento e Serviços disponíveis. O usuário deve agendar um 

determinado serviço para ser realizado em uma determinada Unidade de 

Atendimento; 

b. Períodos de Agendamento por dia. A solução deve dispor de indicação dos dias 

disponíveis para receber agendamento, intervalos de tempo em minutos e a 

quantidade máxima de agendamentos possíveis dentro de cada intervalo, por 

unidade e serviço; 

c. Folgas do agendamento. As folgas devem indicar os dias nos quais o agendamento 

não pode ser efetivado; 

d. Prefixos, número inicial e número final da Senha Agendada; O prefixo configurado 

deve ser impresso na senha agendada para compor sua respectiva identificação. O 

número inicial deve equivaler à primeira senha agendada do dia. O número final 

deve corresponder à última senha agendada do dia, o que também deve 

corresponder ao número máximo de senhas permitido para o agendamento do dia 

respectivo. 

e. Ativação automática da senha agendada. Deve encaminhar a senha para o 

atendimento sem a necessidade de intervenção da triagem. Neste caso, a solução 

deve possibilitar que o Usuário se dirija diretamente para a seção de espera, até o 

horário agendado. 

 

7.3. ATIVAÇÃO DA SENHA AGENDADA 
 

Ativação da senha agendada feita pela triagem. A solução ofertada deve disponibilizar esta 

modalidade de encaminhamento para possibilitar o trabalho da triagem antes da liberação 

para o respectivo atendimento. Caso haja indicação de impedimento pela triagem, a senha 

agendada não será encaminhada para o atendimento, sendo que o atendente da triagem 

deverá ter recurso para o registro do motivo do não atendimento. 

7.4. QUANTITATIVOS NO AGENDAMENTO 

A CONTRATANTE deve configurar a quantidade máxima de agendamentos em aberto que o 

Usuário pode ter, simultaneamente. Deve permitir ainda, configurar a quantidade máxima de 

vezes que o Usuário pode deixar de comparecer a um atendimento agendado. Caso o Usuário 



exceder este limite configurado, a solução deve, automaticamente, bloquear novas tentativas 

de agendamento pelo mesmo Usuário. 

7.5. CONTROLE DO COMPORTAMENTO DO USUÁRIO 

 
a. Deve haver recurso para desbloqueio automático de clientes que excederam o limite 

de cancelamentos ou ausências permitidas. O sistema deve permitir a quantidade de 

dias em que o usuário ficará bloqueado. 

b. Deve haver recurso para configurar o tempo mínimo entre uma operação de 

agendamento e o horário desejado para o atendimento. Este intervalo deve ser 

configurável pelo gestor da solução. 

c. Deve haver recurso para configurar o tempo mínimo entre uma operação de 

agendamento e o horário desejado para o atendimento. Este intervalo deve ser 

configurável pelo gestor da solução. 

d. A solução deve dispor de recurso, habilitado ou não pelo gestor, relativo à 

possibilidade de cancelamento prévio do atendimento agendado. Caso o usuário opte 

pela efetivação do cancelamento, o mesmo endereço de e-mail deverá receber 

mensagem de confirmação.  O texto deve ser configurado pelo gestor do ambiente de 

agendamento. 

e. A solução deve dispor de recurso para que a CONTRATANTE possa decidir sobre a 

possibilidade do próprio requerente realizar o seu cadastro no ambiente do 

agendamento. 

f. A solução deve dispor de recurso opcional para que a CONTRATANTE possa optar pelo 

acesso ou não do usuário na criação e manutenção do seu cadastro no ambiente do 

agendamento. 

g. O sistema ofertado deve disponibilizar completo recurso para que o usuário possa 

recuperar ou atualizar a sua senha de acesso ao agendamento. 

h. A Solução deve permitir que sejam inseridas informações pela CONTRATANTE acerca 

do serviço agendado, como procedimentos e documentos necessários ao 

atendimento, por agenda de serviço, com no mínimo 700 (setecentos) caracteres. 

i. A Solução deve, opcionalmente, bloquear um usuário do sistema, nos casos em que 

este confirmar e não comparecer ao atendimento num determinado número de vezes, 

configurável pela CONTRATANTE. Esta reincidência poderá ocorrer no máximo 3 vezes, 

sendo que a partir da terceira vez consecutiva, o usuário deverá se dirigir a uma 

unidade de atendimento para solicitar o desbloqueio do recurso de agendamento. 

 

7.6. CALENDÁRIO DO AGENDAMENTO 

A solução deve dispor de recurso para configurar o número de dias máximo entre a data da 

operação de agendamento e o dia pretendido do atendimento. 

7.7. COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO DO AGENDAMENTO 

 
a. A solução deve prever o uso opcional de e-mail no processo do agendamento, visando 

à confirmação do efetivo agendamento. Caso a CONTRATANTE optar pela utilização do 

e-mail, o gestor deve contar com recurso para a edição personalizada da mensagem 

que será expedida para o endereço de e-mail do Usuário, previamente cadastrado.  

Além de informar o Usuário sobre todos os dados do agendamento efetivado, também 



servirá de resposta, não automática, visando a confirmação para a respectiva 

propagação do agendamento, até o efetivo atendimento ao Usuário.  

b. A solução deve prever o envio de e-mail ao usuário agendamento como lembrete do 

agendamento realizado. Deve permitir também que seja configuração a antecedência 

em dias que o e-mail deverá ser enviado. 

c. A Solução ofertada deve dispor de recurso que permita a configuração de mensagens 

de e-mail encaminhadas ao usuário, por Unidade e Serviço. 

 

7.8. ACESSO E EDIÇÃO PELO USUÁRIO DO AGENDAMENTO 

 
1. Visando garantir qualidade para o usuário, a solução deve dispor de recurso, habilitado 

ou não pelo gestor, relativo à possibilidade de cancelamento prévio do atendimento 

agendado. Caso o usuário opte pela efetivação do cancelamento, o mesmo endereço 

de e-mail deverá receber mensagem de confirmação.  O texto deve ser configurado 

pelo gestor do ambiente de agendamento. 

 

2. Ao acessar o módulo de agendamento, a solução deve apresentar ao usuário uma tela 

com funcionalidades de login. Adicionalmente, deve dispor de um texto explicativo 

sobre os recursos e procedimentos para a efetivação on-line do agendamento. 

Somente com o correto preenchimento dos campos solicitados, o usuário terá acesso 

às funcionalidades do agendamento. 

 

3. A solução deve dispor de tela de histórico dos agendamentos, onde o próprio usuário 

possa consultar o status de cada um dos seus agendamentos efetuados. A lista com os 

agendamentos do Usuário deve apresentar os seguintes campos mínimos: 

 

a. Unidade de Atendimento 

b. Serviço 

c. Atendente, em caso de indicação de atendente específico 

d. Data e horário selecionados 

e. Status do agendamento 

f. Número da senha gerada automaticamente 

g. Ações complementares devem constar dos recursos ofertados, como: 

h. Possibilidade de cancelamento do agendamento 

i. Deve haver recurso de Visualização detalhada da senha agendada. 

j. Deve dispor de funcionalidade para o cancelamento de agendamento, 

considerando o tempo mínimo de antecedência para confirmação do 

agendamento na Unidade de Atendimento. 

 

7.9. AGENDAMENTO AVANÇADO 

 
a. A solução ofertada deve disponibilizar recurso para maior conforto e agilidade 

do Usuário, incluindo a modalidade de Agendamento Avançado, com buscas 

de nível mais elevado.  

b. A solução deve permitir que o Usuário pesquise livremente o calendário de 

agendamentos, à partir da seleção de um serviço e da Unidade de 



Atendimento, com visibilidade a partir da data e horário do acesso a esta 

funcionalidade. 

 

7.10. CADASTRO DO USUÁRIO DO AGENDAMENTO 

 

1. O usuário deve contar com todos os recursos para a criação do seu próprio cadastro. 

2. A Solução deve dispor de cadastro do Usuário, considerando os seguintes campos de 

dados mínimos: 

a. Nome do Usuário 

b. Login do Usuário 

c. Senha do Usuário 

d. Documento principal do Usuário 

e. Esta legenda deve ser editada pelo gestor; 

f. Os documentos principal e secundário poderão ser: 

g. CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ por campo. 

h. E-mail 

i. Telefone 

j. Data de Nascimento 

k. Sexo 

l. Endereço 

m. Cidade 

n. Observações - Campo com no mínimo 500 (quinhentos) caracteres possíveis, 

para o usuário requerente informar, durante o agendamento, as 

peculiaridades e informações necessárias solicitadas pelo órgão a respeito do 

serviço objeto do agendamento. 

 

7.11. SEGURANÇA 

 
a. Captcha para a confirmação da edição. 

b. A solução deve dispor de ferramenta que garanta a “limpeza” de todos os 

dados históricos da navegação no agendamento, quando configurado. 

 

7.12. MONITORAMENTO DO AGENDAMENTO 

 

a. Monitoramento das senhas agendadas através das telas de visualizações da 

solução, supervisão e relatórios; 

b. Em todos os painéis de informação, a solução deve dispor de monitoramento 

da entrada e do andamento das senhas agendadas;  

c. O dispositivo de supervisão da Unidade de Atendimento deve contar com 

visualização de todas as senhas agendadas de uma determinada data 

selecionada, ordenada por dia e horário agendado.  

d. A listagem em tela deve mostrar inclusive quais foram emitidas e a sua 

respectiva situação no ambiente do atendimento. Opcionalmente, esta 

listagem deve ser exportada no formato Excel. 

e. A solução deve dispor de relatório em formato OLAP que tenha como medidas 

o número de senhas provenientes de agendamento que foram Emitidas, Não 

Emitidas ou que não compareceram, quantas destas senhas emitidas foram 

totalmente atendidas, parcialmente atendidas e não atendidas. Estes 



relatórios serão gerados considerando-se: o total de senhas de agendamento 

emitidas para a CONTRATANTE, para determinada unidade ou serviço. 

f. A Solução ofertada deve dispor de recurso que permita, opcionalmente, 

disponibilizar somente serviços elegíveis para agendamento, por Unidade, 

Seção ou Órgão. 

 

 

8. TELAS DE SITUAÇÃO 

 

a. A solução deve permitir a implantação de ambiente(s) para monitoramento e controle 

de situação dos atendimentos nas dependências da CONTRATANTE, com níveis 

configuráveis (supervisores, gestores entre outros) para permitir o acompanhamento, 

on-line e em tempo real, da performance de todas as Unidades de atendimento. 

b. O sistema deve permitir a abertura de vários dashboards, configuráveis, possibilitando 

o controle de todos os indicadores do sistema. 

c. Disponibilizar configuração da frequência de atualização dos dados, tempo de 

atualização das telas e alertas, além de sinalizações sobre ocorrências de não 

conformidade em indicadores. 

d. A solução deve permitir aplicação de web services, visando sua integração com outros 

ambientes de dados e informações da CONTRATANTE, com o objetivo de compartilhar 

uso da estrutura física do painel de situação. 

 

9. EQUIPAMENTOS 

 

A infraestrutura elétrica e lógica dos locais onde serão instalados os equipamentos será de 
responsabilidade da CONTRATANTE. Os equipamentos instalados deverão ser mantidos em 
perfeitas condições de utilização, incluindo a questão do aspecto e funcionamento. (Inserir 
auditoria trimestral para conferência do estado desses equipamentos). 
 
A CONTRATADA deve comprovar, quando necessário, o licenciamento de todos os softwares 

instalados. Drivers, sistema operacional, gerenciador do banco de dados, etc. Nenhum 

software instalado, mesmo que não esteja em uso, pode deixar de portar suas respectivas 

licenças atualizadas;  

 

9.1. COMPUTADOR SERVIDOR DE APLICAÇÕES E BANCO DE DADOS 

Este equipamento deve conter todo o conjunto de aplicativos referente ao controle e 

funcionalidades do Gerenciamento Corporativo do sistema em pauta, incluindo o Gerenciador 

do Banco de Dados;  

Este computador servidor será fornecido e mantido pela CONTRATANTE (em forma de 

maquina virtual), limitado ao hardware.  Todo o software instalado, incluindo Sistema 

Operacional, Gerenciador do Banco de Dados, Drives e Aplicativos ficarão sob a 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA; 



A CONTRATADA deverá ser a responsável por todas as operações de configuração e efetivação 

de backups dos dados operacionais de toda a planta. 

A CONTRATANTE irá oferecer acesso remoto à CONTRATADA, sob condições de segurança e 

regras a serem detalhadas, mediante homologação da solução.  Este acesso remoto deverá ser 

utilizado pela CONTRATADA exclusivamente para as operações de assistência técnica corretiva, 

preventiva e evolutiva, mediante alinhamento com os requisitos da CONTRATANTE. 

Será permitido o uso de sistema operacional Linux ou Windows;  

A Solução ofertada deve ser compatível com os Banco de Dados MySQL, SQL-Server ou Oracle 

11G. A CONTRATANTE deve indicar o gerenciador a ser adotado pela CONTRATADA; 

 

9.2. COMPUTADOR SERVIDOR DE APLICAÇÕES DA UNIDADE 

 
1. Em caso de necessidade e com base na Solução ofertada, a Contratada deve fornecer 

computador de uso exclusivo como servidor de aplicação em Unidades de Atendimento 

presencial;  

2. De acordo com decisão da CONTRATADA, o servidor de aplicações poderá utilizar o mesmo 

hardware de processamento do Painel de Chamada do Cidadão, acumulando no mesmo 

dispositivo as duas funções, apenas em caso de falhas no equipamento principal; 

3. A Solução oferecida pela CONTRATADA deve garantir qualidade e disponibilidade para o 

processamento de todas as funcionalidades previstas no âmbito de uma Unidade de 

Atendimento Presencial;  

4. Em caso de adoção de equipamento específico pela Contratada, o mesmo deve receber 

um IP fixo, além de visibilidade pela VPN configurada pela CONTRATANTE;  

5. A CONTRATADA deve disponibilizar a seguinte configuração mínima para este 

equipamento: 

a. Arquitetura EM64T(Intel) ou x86-64(AMD), compatível com sistema x86 de 32bits;  

b. Tecnologia Intel Pentium R, Intel i3, Intel i5, AMD Athlon II, AMD Phenon II ou 

superior;  

c. Adaptador de rede padrão PCI/PCI Express, incorporado a placa mãe (on board), plug 

& play, Fast-Ethernet 10/100 ou 10/100/1000, auto-sense, full-duplex, compatível com 

os protocolos NETBIOS e TCP/IP, com conexão RJ-45, com LED;  

d. Memória RAM 4GB ou superior; 

e. Disco rígido com padrão SATA II ou superior e capacidade mínima de 80 GB ou 

superior. 

6. De acordo com as funcionalidades presentes e futuras requeridas com base nos serviços 

prestados pelas Unidades, o porte ou volume de atendimento da Unidade, o perfil deste 

computador servidor deverá ser ajustado em suas características de performance. Será de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a efetiva disponibilização destes ajustes no 

hardware; 

 

 

 

 



9.3. SOLUÇÃO PORTÁTIL PARA O PRÉ ATENDIMENTO  
 

1.    A solução ofertada deve dispor de recurso operacional portátil capaz de prestar suporte ao 

pré-atendimento do Cidadão.  O Atendente de categoria pré-atendimento, deve contar 

com todas as facilidades operacionais e de usabilidade, visando garantir agilidade e 

qualidade das informações prestadas ao Cidadão. 

2. Deve disponibilizar todas as informações necessárias relativas ao ambiente da Unidade de 

Atendimento, assim como informações referentes aos serviços demandados pelo Cidadão. 

3. Deve disponibilizar procedimentos operacionais facilitados para o registro das atividades 

realizadas nesta categoria de atendimento. Os itens funcionais desta categoria estão 

descritos nos recursos do software do Terminal de Pré-Atendimento.  

4. A solução ofertada deve contemplar as seguintes características: 

a. Dispor de todos os equipamentos necessários para o funcionamento deste módulo de 

pré-atendimento. 

b. A comunicação deve ser realizada através de acesso Wi-Fi, utilizando protocolos de 

comunicação homologados pela ANATEL e padronizados no ambiente da internet e 

intranet. 

c. Deve oferecer dispositivo portátil (tipo tablet), com funcionamento por período 

mínimo de 10 (dez) horas, sem a necessidade de efetuar recarga em sua bateria. 

d. O dispositivo móvel deve vir acompanhado de carregador de bateria. 

 

9.4. EMISSOR DE SENHAS TIPO TRIAGEM E ATENDIMENTO 

Este equipamento deve ser composto de módulos físicos separados ou em módulo único 

(monobloco). Deve prover os seguintes dispositivos mínimos para o pleno suporte aos 

Atendentes dos Pontos de Atendimento do tipo Triagem e Atendimento: 

Impressora térmica  

a. Papel térmico em bobina, 80mm x 80mm;  

b. Corte por comando automático, parcial e total;  

c. Caracteres especiais da língua portuguesa, inclusive acentos;  

d. Indicador luminoso de falta de papel;  

e. Dispositivo programável emissor de áudio;  

f. Interface tipo USB 2.0 ou superior, sem adoção de dispositivo físico de conversão; 

g. Interface de rede ethernet 10/100 Mbps ou superior;  

h. Fonte de alimentação interna ou externa, 100 a 240 Vac, 60Hz; 

 

9.5. TERMINAL DE MULTI AVALIAÇÃO 

 

1. Visor em LCD alfa numérico, 2 linhas de 20 caracteres e altura mínima 9,5mm, com 

backlight;  

2. Comandos através de teclado tipo membrana com calota metálica;  

3. 4 teclas para a qualificação da qualidade (MUITO BOM, BOM, REGULAR, RUIM); 2 teclas 

para funções Avançar e Retroceder;  

4. Indicador luminoso de terminal disponível;  

5. Indicador sonoro tipo beep para confirmação das operações de avaliação pelo Cidadão;  



6. Código Braile impresso na membrana do teclado. A SEPLAG deve fornecer os termos de 

cada tecla ou função;  

7. Interface tipo USB 2.0, sem adoção de dispositivo físico de conversão;  

8. Alimentação apenas pela interface USB, sem utilização de fonte auxiliar, interna ou 

externa;  

9. Cabo de interligação tipo USB 2.0 com comprimento mínimo de 1,5 m;  

10. Anteparo mecânico para garantir o sigilo das operações de avaliação pelo Usuário e 

perante ao Atendente;  

11. Gabinete com dimensões máximas de C 100mm x L 150mm x A 40mm.  

12. A pintura de acabamento deve disponibilizar resistência ao uso, conforme a função deste 

dispositivo. Não será aceito pintura sobre base plástica ou resina, ou que não ofereça a 

resistência mínima para esta aplicação. A cor do acabamento deverá ser indicada pela 

SEPLAG, à CONTRATADA;  

13. O material deve ser Policarbonato, equivalente ou superior; 

 

9.6. PAINEL DE CHAMADA DO CIDADÃO  

 

1. Este dispositivo deve ser fornecido para a chamada da senha, com visibilidade para a seção 

de espera correspondente. Composto de uma tela tipo LCD ou LED.  O tamanho da tela é 

de no mínimo de 40” (polegadas) a ser usado de acordo com a demanda descrita no 

quantitativo do anexo I, este módulo deve estar capacitado a se conectar ao ambiente de 

controle da Unidade de Atendimento, processar e gerar as imagens necessárias para a 

chamada da senha, além de visualizar outras informações configuradas e distribuídas em 

layout também configurável. 

2. A conexão deve ser do tipo ethernet, cabeada no padrão UTP e conector RJ-45; 

3. Capacidade para emitir chamadas através de áudio, incluindo alarmes variados pré-

gravados e chamadas por voz, inclusive com chamadas nominais do cidadão; 

4. Deve disponibilizar recursos para a edição de diversos cenários e layouts, conforme 

demandar a CONTRATANTE; 

5. Deve disponibilizar gravação e exibição de todos os tipos de beep e alarmes sonoros 

indicados pela CONTRATANTE; 

6. Deve possuir ajuste on line (através de acesso remoto) de volume; 

7. Dispor de completa configuração para ligar e desligar automaticamente o Painel, além de 

ser sensível a comando remoto, via rede de dados; 

8. Disponibilizar janela para a visualização controlada de vídeos institucionais, mensagens e 

TV ao vivo, com canal selecionável por software. O tamanho da janela deve ser 

configurável e alinhado ao layout da tela do Painel de acordo com demanda da 

CONTRATANTE; 

9. O Painel deve dispor de interface para a captura de TV à cabo, ou antena convencional; 

10. Alimentação de 127 Vac ou 220 Vac, ambos 60Hz; 

11. Esta solução deve acompanhar suporte para a fixação em parede, pilastras, teto ou chão, 

conforme for a necessidade específica de cada Unidade de Atendimento. Este suporte 

deve permitir os ajustes necessários para que o monitor seja posicionado de forma 

otimizada e confortável para os observadores na seção de espera da Unidade. 

 

 



9.7. TERMINAL FÍSICO DE ATENDIMENTO 
 

Este equipamento deverá atender as seguintes funcionalidades: 

 

1. Deve possuir visor de LCD ou superior; 

2. Visor com 2 linhas no mínimo; 

3. Caracteres alfa numéricos; 

4. Mínimo de 20 caracteres por linha; 

5. Teclado com as seguintes funcionalidades: 

a. Teclas numéricas 

b. Tecla avançar 

c. Tecla retroceder 

d. Tecla Enter ou ok 

e. Tecla esc 

f. Tecla limpar 

g. Tecla próxima senha 

h. Tecla login/logout 

i. Tecla alterar serviço 

j. Tecla chamar senha 

k. Tecla rechamar senha 

l. Tecla chamar senha especifica 

m. Tecla suspender/retornar 

n. Tecla pausar/continuar 

o. Tecla cancelar senha 

p. Tecla iniciar atendimento 

q. Tecla finalizar atendimento 

r. Tecla atividade adicional 

 

6. Deve possuir no mínimo uma interface ethernet 10/100 Mbps ou superior; 

7. Fonte de alimentação 127 ou 220 Vac; 

8. Dimensões máximas (ComprimentoxAlturaxLargura) 26cmx15cmx06cm 

 

 

 

 

10. SOFTWARES 

10.1. TERMINAL DE PRÉ ATENDIMENTO  
 

A solução ofertada deve dispor de software aplicativo compatível com ambiente Android ou 

iOS, com todas as funcionalidades e recursos operacionais destacados no presente termo de 

referência.   



Deve possibilitar ao Atendente do tipo Posso-Ajudar todos os recursos e usabilidade 

necessários ao pré-atendimento do Cidadão que ainda chega na Unidade de Atendimento e 

que permanece sem o atendimento da Triagem.  

O software de terminal de pré-atendimento deve dispor das seguintes especificações mínimas:  

1. Criar senhas vinculadas a serviços ou relatar motivos de não emissão. Por exemplo, um 

motivo de não emissão pode ser a falta de um documento obrigatório para o serviço 

demandado pelo Cidadão.  

2. As senhas originadas por este pré-atendimento devem receber status de desativadas e em 

contador específico, além de não serem alocadas na fila de atendimento, nem 

contabilizadas em relatórios gerenciais;  

3. O código da senha criada deve ser exibido na tela do dispositivo ao final do pré-

atendimento.  

4. O Atendente da Triagem deve dispor de recurso para ativar a senha gerada no pré-

atendimento, além de poder editar dados complementares mediante as atividades 

realizadas pela triagem, visando a sequência do atendimento ao Cidadão.  

5. A solução deve considerar que, após a ativação da senha pela triagem, a mesma deve ter 

comportamento normal no sistema, ou seja, deve ser alocada na fila de atendimento e 

integrada ao contador padrão, além de ser contabilizada normalmente nos registros 

estatísticos e todas as funções gerenciais destacadas;  

6. Deve possibilitar o registro de todos os tempos relativos às fases do atendimento pelo pré-

atendimento, armazenados e recuperados pelas funções de apuração descritas no módulo 

de gerenciamento desta solução. 

7. As funcionalidades gerenciais do pré-atendimento devem alcançar as seguintes apurações 

mínimas, incluindo os vínculos com o atendente: 

a Tempo de pré-atendimento (consolidado / não consolidado) 

b Quantidade de pré-atendimentos (consolidado / não consolidado) 

c Tempo mínimo de pré-atendimento (consolidado / não consolidado)  

d Tempo máximo de pré-atendimento (consolidado / não consolidado) 

e Tempo total de pré-atendimento (consolidado / não consolidado) 

f Tempo médio de pré-atendimento (consolidado / não consolidado)  

8. A solução ofertada deve considerar Atendimento Consolidado como um pré-atendimento 

que originou uma senha com respectiva ativação. 

 

10.2. TERMINAL DA TRIAGEM 
 



1. A solução deve dispor de software para o ambiente de Emissão e Triagem do atendimento. 

Deve realizar todas as funcionalidades de registro da demanda do Cidadão, incluindo 

cadastro, prioridade, apresentação de quesitos sobre o serviço demandado. Também deve 

portar recursos para o Registro de não emissão da senha, incluindo motivo, emissão da 

senha, ativação da chegada de agendados, além de registro de suspensão do atendimento 

com indicação de motivo. 

2. O software deste terminal deve dispor de completa funcionalidade para que o Usuário 

possa fazer o seu login, e assim disponibilizar todas as funcionalidades do perfil respectivo. 

3. Todos os recursos de controle e gestão do atendente da triagem devem estar disponíveis 

neste terminal, compatíveis com o perfil de gestão dos demais atendentes da Unidade. 

4. Todas as funcionalidades mínimas acima demandas deverão estar disponíveis em um 

ambiente de usabilidade prática e intuitiva para o Usuário desta função. 

 

10.3. TERMINAL DO ATENDENTE 
 

1. A solução ofertada deve disponibilizar software tipo terminal do atendente, contendo 

todas as funcionalidades acima descritas. Deve constituir todas as funcionalidades 

dedicadas ao processo operacional da triagem e dos encaminhamentos do Cidadão para o 

completo atendimento das suas demandas, no âmbito de uma Unidade de Atendimento.  

2. Este software deve funcionar em sua plenitude exclusivamente através de um dos 

browsers disponíveis pelo mercado, como por exemplo Chrome, Internet Explore, Firefox, 

etc., em suas versões atualizadas. 

3. Para o completo funcionamento da solução, não será permitido o uso de qualquer 

software aplicativo especificamente instalado na estação de trabalho do Atendente. 

4. Não será permitido a inclusão/instalação de softwares complementares vinculados à 

solução do presente objeto na estação de trabalho do Atendente. Apenas o browser da 

estação de trabalho deverá ser capaz de abrir e operar todas as funcionalidades do objeto 

em pauta.  Desta forma, a Unidade de Atendimento poderá substituir a estação de 

trabalho sem qualquer necessidade de instalação ou atualização dos softwares básicos.   

5. O ambiente servidor de aplicação para todas as funcionalidades deste software deve ter 

conectividade configurada e deve estar nas dependências internas da Unidade de 

Atendimento. 

 

10.4. TERMINAL DO SUPERVISOR 
 

1. A solução ofertada deve disponibilizar software tipo terminal do supervisor, contendo 

todas as funcionalidades acima descritas neste termo de referência. Deve constituir todas 

as funcionalidades dedicadas ao processo de coordenação, supervisão ou gerenciamento 

de uma Unidade de Atendimento.  

2. Este software deve funcionar em sua plenitude exclusivamente através de um dos 

browsers disponíveis pelo mercado, como por exemplo Chrome, Internet Explore, Firefox, 

etc., em suas versões atualizadas. 

3. Para o completo funcionamento da solução, não será permitido o uso de qualquer 

software aplicativo especificamente instalado na estação de trabalho do Supervisor. 



4. Não será permitido a inclusão/instalação de softwares complementares vinculados à 

solução do presente objeto na estação de trabalho do Supervisor. Apenas o browser da 

estação de trabalho deverá ser capaz de abrir e operar todas as funcionalidades do objeto 

em pauta.  Desta forma, a Unidade de Atendimento poderá substituir uma estação de 

trabalho sem qualquer necessidade de instalação ou atualização dos softwares básicos.   

5. O ambiente servidor de aplicação para todas as funcionalidades deste software deve ter 

conectividade configurada e deve estar nas dependências internas da Unidade de 

Atendimento. 

 

10.5. TERMINAL DO GESTOR 
 

1. A solução ofertada deve disponibilizar software tipo terminal do Gestor, contendo todas as 

funcionalidades acima descritas neste termo de referência. Deve constituir todas as 

funcionalidades dedicadas ao processo de coordenação, supervisão ou gerencia de uma 

Unidade de Atendimento.  

2. Este software deve funcionar em sua plenitude exclusivamente através de um dos 

browsers disponíveis pelo mercado, como por exemplo Chrome, Internet Explore, Firefox, 

etc., em suas versões atualizadas. 

3. Para o completo funcionamento da solução, não será permitido o uso de qualquer 

software aplicativo especificamente instalado na estação de trabalho do Gestor. 

4. Não será permitido a inclusão/instalação de softwares complementares vinculados à 

solução do presente objeto na estação de trabalho do Gestor. Apenas o browser da 

estação de trabalho deverá ser capaz de abrir e operar todas as funcionalidades do objeto 

em pauta.  Desta forma, a Gestão Corporativa do Atendimento da CONTRATANTE poderá 

substituir uma estação de trabalho sem qualquer necessidade de instalação ou atualização 

dos softwares básicos.   

5. O ambiente servidor de aplicação para todas as funcionalidades deste software deve ter 

conectividade configurada, podendo estar nas dependências internas da CONTRATANTE 

ou diretamente em um provedor de acesso WEB.   Esta decisão ficará exclusivamente a 

cargo da CONTRATANTE. 

 

10.6. CONFIGURADOR 
 

1. A solução ofertada deve disponibilizar software tipo Configurador, contendo todas as 

funcionalidades acima descritas neste termo de referência. Deve constituir todas as 

funcionalidades dedicadas ao processo de configuração do sistema em pauta, incluindo os 

recursos funcionais e não funcionais, no âmbito do atendimento corporativo da 

CONTRATANTE. 

2. Para toda a solução, apenas um ambiente de configuração pode ser instalado. Ou seja, a 

solução de operação e gestão do atendimento deve ser configurada através de apenas um 

configurador, centralizado.  

3. Todos os recursos de configuração poderão ser aplicados no ambiente de operação “à 

quente” das instalações. Uma vez efetivada e validada, a configuração poderá ser aplicada 

no ambiente de produção, durante o horário normal de funcionamento do atendimento 

em uma ou em todas as Unidades de Atendimento, de acordo com a necessidade indicada.  



4. Este software deve funcionar em sua plenitude exclusivamente através de um dos 

browsers disponíveis pelo mercado, como por exemplo Chrome, Internet Explore, Firefox, 

etc., em suas versões atualizadas. 

5. Todo acesso a esta solução deve ser realizado de modo seguro através de protocolo HTTPS 

(Hyper Text Transfer Protocol Secure, que em português significa “Protocolo de 

Transferência de Hipertexto Seguro”), tendo o certificado fornecido por empresa AR 

(Autoridade de Registro) certificada. Este certificado deverá ser fornecido e mantido pela 

CONTRATADA. 

6. Para o completo funcionamento da solução, não será permitido o uso de qualquer 

software aplicativo especificamente instalado na estação de trabalho do Gestor. 

7. Não será permitido a inclusão/instalação de softwares complementares vinculados à 

solução do presente objeto na estação de trabalho do Gestor. Apenas o browser da 

estação de trabalho deverá ser capaz de abrir e operar todas as funcionalidades do objeto 

em pauta.  Desta forma, a Gestão Corporativa do Atendimento da CONTRATANTE poderá 

substituir uma estação de trabalho sem qualquer necessidade de instalação ou atualização 

dos softwares básicos.   

8. O ambiente servidor de aplicação para todas as funcionalidades deste software deve ter 

conectividade configurada, podendo estar nas dependências internas da CONTRATANTE 

ou diretamente em um provedor de acesso WEB.   Esta decisão ficará exclusivamente a 

cargo da CONTRATANTE. 

 

11.  QUANTITATIVOS INICIAIS PREVISTOS 

A CONTRATANTE define no Anexo I os quantitativos de referência dos hardwares e 

softwares, aderentes às unidades implantadas. A CONTRATADA entregará os 

equipamentos conforme cronograma de implantação a ser definido pela CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE fará o pagamento conforme itens efetivamente instalados nas Unidades 

de Atendimento Integrado. 

 

12. TESTE DE CONFORMIDADE 

 

1. Todas as funcionalidades e característica técnicas especificadas no presente Termo de 

Referência serão objeto do Teste de Conformidade. 

2. As empresas participantes do certame licitatório, não classificadas, poderão acompanhar 

os testes em lugar determinado pela equipe técnica da CONTRATANTE, sendo que cada 

empresa poderá ter apenas 1 (um) representante legal acompanhando os testes. 

3. Ao final do teste de conformidade, deverá ser gerado um relatório contendo as 

observações feitas pela equipe técnica da CONTRATANTE, envolvida no teste de 

conformidade. No relatório deverá conter atividades executadas, análise dos ambientes 

instalados, itens testados e resultado dos testes. Nele deverão ser registrados os 

resultados obtidos bem como a indicação pela CONTRATANTE, da aprovação ou 

reprovação da Solução ofertada. 

4. A PROPONENTE classificada que não atender a qualquer um dos itens descritos neste 

Termo de Referência será automaticamente desclassificada. Será, então, convocada a 



PROPONENTE com menor preço, classificada em segundo lugar, a partir da notificação 

formal do Pregoeiro, para participar da fase de teste de conformidade, devendo ter os 

mesmos prazos para a realização do teste, e assim em diante, até a homologação formal 

do teste. 

5. Será considerada apta a PROPONENTE cuja Solução tenha obtido êxito conforme resultado 

de aprovação no teste de conformidade. 

6. Requisitos gerais sobre o teste de conformidade. 

7. As proponentes deverão atender aos requisitos abaixo: 

a. As PROPONENTES, antes do início dos testes, deverão providenciar cópias em 

mídia física, da posição final do ambiente de software da Solução, tais como:  

tabelas, arquivos, programas e outros, que ficarão sob a guarda da CONTRATANTE. 

b. O sistema deverá estar configurado em idioma português (do Brasil). 

c. Para a realização dos testes, far-se-á necessária a presença de pelo menos um 

técnico na equipe definida pela PROPONENTE, com conhecimento pleno do 

ambiente (versões dos softwares básicos, senhas do sistema, espaço em disco, 

entre outras informações necessárias) para esclarecer quaisquer dúvidas 

sugeridas. 

d. O ambiente para os testes do sistema deverá seguir rigorosamente os requisitos 

básicos definidos neste Edital e deverá estar devidamente instalado, configurado e 

povoado na data definida pela CONTRATANTE para início dos testes. 

e. Para realizar o teste de conformidade, a PROPONENTE deverá fornecer relatórios à 

CONTRATANTE, informando a configuração de hardware dos equipamentos e do 

banco de dados utilizado e a comunicação entre as três camadas de conexão entre 

os servidores. 

f. O teste de conformidade do sistema será realizado com o objetivo de verificar o 

atendimento às funcionalidades do sistema e informadas como atendidas pela 

PROPONENTE. Esta fase corresponde à avaliação dos requisitos de arquitetura e 

funcionais da Solução. 

g. Características do ambiente físico do teste: 

h. A PROPONENTE deverá providenciar e instalar equipamentos, softwares, bases de 

dados com a massa de testes e outros artefatos necessários e suficientes para os 

testes. 

8. Para a realização deste teste de conformidade, a proponente vencedora deverá 

providenciar e utilizar todos os equipamentos necessários tais como: TV, impressora 

térmica, teclado de avaliação, além de servidor local e DataCenter. 

9. Datas, local e condições técnicas para a realização deste teste serão negociadas com a 

PROPONENTE, de acordo com a ordem de classificação, sendo que qualquer problema 

físico no ambiente de teste deverá ser solucionado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas da ocorrência permitindo, assim, o andamento do teste de conformidade. 

 

13.  PRAZOS 

 

1. A vigência do contrato de locação será de 12 (doze) meses. 

 



2. O prazo de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado por acordo das partes, 

observando o inciso IV, do art. 57, da Lei Nº 8.666/93, com as alterações posteriores. 

 

3. Os equipamentos locados poderão ser devolvidos a qualquer época, independente do 

período de locação dos mesmos, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

 

4. Os prazos de suporte e assistência técnica, devem ser cumpridos conforme o Item 12 

do referido Termo.  

 

5. O prazo de entrega, instalação, testes de funcionamento e treinamento de uso, não 

poderá ser superior a 15 (quinze) dias úteis contados da publicação do extrato do 

contrato na Imprensa Oficial no caso das UAIs que já se encontram em funcionamento. 

 

6. No caso das Unidades não implantadas a CONTRATADA deverá seguir o prazo definido 

pela CONTRATANTE no cronograma de implantação, dispondo de no máximo 15 

(quinze) dias úteis contados a partir da solicitação da CONTRATANTE para realizar a 

entrega no local informado. 

 

7. Os locais de entrega estão especificados no ANEXO II. 

 

14.  DAS HORAS CONTRATADAS PARA DESENVOLVIMENTO 

 

1. Deverá a CONTRATADA disponibilizar um total de 1200 (hum mil e duzentas) horas 

para desenvolvimento de novas funcionalidades que poderão ser solicitadas pela 

CONTRATANTE.  

 

2. Disponibilizar profissional com conhecimento comprovado em suporte e ou 

desenvolvimento do software fornecido bem como equipamentos disponibilizados, 

para acompanhamento de atualizações, implementações de novas padronizações e ou 

customizações do software de acordo com as especificações, locais e prazos 

determinados e aprovados formalmente pela CONTRATANTE. 

 

15.  ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

1. Durante todo o período de vigência do contrato decorrente da homologação desta 

licitação, a contratada deverá prestar todos os Serviços de assistência técnica 

preventiva e corretiva necessários ao funcionamento do Sistema, em todo o Estado de 

Minas Gerais. 

 

2. As manutenções corretivas têm por finalidade corrigir os defeitos apresentados pelo(s) 

equipamento(s), seus acessórios e componentes, compreendendo os necessários 

ajustes, regulagens e substituições de peças, por conta e garantia da contratada. 

 



3. As manutenções preventivas devem contemplar implementações de segurança, 

verificação de funcionalidades, checagem do sistema e equipamentos físicos. 

 

4. Os equipamentos deverão apresentar, durante toda a vigência do contrato, uma 

performance com um rendimento mínimo de 96% (noventa e seis por cento) de 

aproveitamento de sua perfeita operacionalização. 

 

5. A assistência técnica e as manutenções corretivas serão realizadas pela contratada nas 

dependências da CONTRATANTE e nos locais em que foram instalados os 

equipamentos e softwares que compõe o Sistema Integrado de Atendimento ao 

Público, nas unidades de Belo Horizonte e Contagem de segunda a sexta-feira, no 

horário entre 07:00 e 19:00 horas e, aos sábados de 8:00 às 14:00; as demais unidades 

no horário de segunda a sexta-feira de 8:00 às 17:00, sem limite de chamadas, de 

acordo com os manuais e normas técnicas do(s) fabricante(s) do(s) equipamento(s), 

efetuando-se os necessários ajustes, reparos e substituições de peças, acessórios e 

componentes, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE. 

 

6. A contratada será acionada para prestar os Serviços de assistência técnica, 

manutenção e reparo no(s) equipamento(s) fornecido(s) por meio de, sistema próprio 

de chamados e, ainda, via chamado telefônico e por e-mail; devendo atender ao 

chamado no prazo máximo de 2 (duas) horas para os endereços da Capital e região 

metropolitana e 24 horas para os endereços do interior, contadas a partir da hora da 

chamada feita pela CONTRATANTE. 

 

7. A CONTRATADA deverá restabelecer o funcionamento do(s) equipamento(s) no prazo 

máximo de 4 (quatro) horas, contadas a partir do início do atendimento ao chamado 

técnico feito pela CONTRATANTE. 

 

8. A contratada deverá realizar os atendimentos aos chamados abertos seguindo as 

seguintes Prioridades:  

 

a. Prioridade zero (todo incidente ou demanda que provoque a parada parcial ou 

total da Unidade) contatar a Unidade em até 30 (trinta) minutos para início do 

atendimento as demandas ou incidentes registrados. 

b. Prioridade um (todo incidente ou demanda que não provoque a parada parcial ou 

total da Unidade) contatar a Unidade em até 1 (uma) hora para início do 

atendimento a demandas ou incidentes registrados. 

c. Prioridade dois (todos os envios de equipamentos para as Unidades) o envio de 

equipamentos para as Unidades no caso substituição, deverá ocorrer em até 48 

(quarenta e oito) horas a partir do registro da solicitação. 

d. Prioridade três (todas as demandas relacionadas à customização ou 

desenvolvimento de rotinas e funções) contatar a CONTRATANTE em até 48 

(quarenta e oito) horas com o status e cronograma de entrega de qualquer 

desenvolvimento solicitado, que deverá ser previamente aprovado antes de 

qualquer implementação. 

 

9. O(s) equipamento(s) que apresentar(em) defeito, que não tiverem a sua 

operacionalidade restabelecida no prazo fixado no subitem anterior deverá(ão) ser 



imediatamente substituído(s) pela contratada por outro com a mesma especificação 

técnica ou superior, sem ônus para CONTRATANTE. 

 

10. As manutenções corretivas e preventivas no(s) equipamento(s) deverão ser 

executadas por técnicos especializados, treinados, mantidos e coordenados pela 

contratada, que assumirá toda e qualquer responsabilidade pelos Serviços prestados 

pelos mesmos, quer sejam nas dependências físicas do contratante ou fora delas. 

 

11. Na execução dos Serviços a contratada deverá utilizar somente peças novas, genuínas, 

todas com garantia; e, nos trabalhos de limpeza, lubrificação e reparos, deverão ser 

empregados acessórios, ferramentas, produtos de limpeza e lubrificantes 

recomendados pelo(s) fabricante(s) dos componentes e Unidades do(s) 

equipamento(s). 

 

12. Nos casos em que se fizer necessária a retirada e transporte de equipamento(s) para a 

oficina ou laboratório da contratada; tal iniciativa e providência correrão por sua 

conta, sem qualquer ônus para o contratante, devendo ser obedecidos os 

procedimentos regulamentares internos de segurança e, obrigatoriamente, ser a 

retirada precedida de autorização por escrito pelo responsável. 

 

13. Despesas decorrentes de Serviços tais como, deslocamento de técnicos, estadia, 

alimentação, despesas de transporte de equipamentos e outras porventura, 

necessárias correrão por conta da CONTRATADA. 

 

14. A CONTRATADA deverá desinstalar os equipamentos, removê-los e reinstalá-los, em 

caso de mudança de local de instalação, e ainda, desinstalá-los e removê-los ao 

término do contrato, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

 

15. Para cada atendimento realizado a CONTRATADA deverá apresentar um “Relatório de 

Visita”, contendo os dados relevantes sobre a intervenção feita no equipamento, tais 

como: a hora do chamado, nome da pessoa que o recebeu, nome do técnico, hora de 

início e término do atendimento, identificação da Unidade defeituosa, defeitos 

apresentados, providências adotadas, peças substituídas, e quaisquer outras 

anotações pertinentes. 

 

16. O “Relatório de Visita” deverá ser entregue ao Responsável designado pela 

CONTRATANTE. 

 

17. Durante todo o período de vigência do Contrato, o Proponente Vencedor, deverá 

possuir Filial ou Autorizada credenciada pelo Fabricante, dentro da região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

 

16. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 



1. Comprovação de registro e quitação no CREA, com validade na data da abertura da 

licitação, que habilite a empresa e o responsável técnico por ela indicado, para as 

atividades relacionadas com o objeto deste Edital; 

 

2. Prova de possuir em seu quadro técnico permanente de funcionários, através da 

apresentação de cópia atualizada da carteira profissional de trabalho e guia de 

recolhimento do FGTS, na data deste Pregão, pelo menos um profissional de nível 

superior, graduado em engenharia eletrônica, detentor de atestado de capacidade 

técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, demonstrando sua aptidão por 

já haver sido responsável técnico pelo fornecimento de solução pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto deste Pregão, devidamente 

registrado no CREA ou, caso o engenheiro responsável técnico seja diretor ou sócio da 

empresa, através da cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedade por ações, as atas de eleição dos seus diretores, regularmente publicadas; 

 

3. Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, através de atestado(s), fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo 

Técnico (CAT) expedidas pelo CREA, com os seguintes requisitos mínimos: 

 

a) Quantidade igual ou superior a 700 guichês/pontos de atendimento. 

b) Quantidade igual ou superior a 600 terminais de avaliação de 

atendimento. 

c) Quantidade igual ou superior a 100 painéis para chamada de senhas. 

 

4. A Licitante poderá utilizar-se do somatório de Atestados de Capacidade Técnica, 

emitidos em seu nome e CNPJ para comprovação dos itens e quantitativos mínimos 

exigidos. 

 

5. Para comprovação da veracidade das informações apresentadas nos Atestados 

fornecidos pelas Licitantes, fica reservada à CONTRATANTE a promoção de diligências 

nos termos da Lei 8666/93, art. 43, parágrafo 3º. 

 

6. Assim, a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pelas 

Licitantes é de sua exclusiva responsabilidade, sujeitando-se às sanções previstas nas 

legislações civil e penal.  

 

7. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) conter impreterivelmente: 

 

a. Identificação da pessoa jurídica emitente; 

b. Nome e cargo do signatário; 

c. Endereço completo e telefone do emitente; 

d. Período de vigência do contrato; 

e. Objeto contratual; 



f. Outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das 

Experiências referenciadas pelo Pregoeiro. 

 

8. Comprovação feita através de documento da Certidão de Pessoa Jurídica, emitido pelo 

CREA, de que a licitante se fará representar por seu Responsável Técnico.  

 

9. Relação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico especializado, 

adequados e disponíveis para a execução do objeto ora licitado, bem como a 

comprovação de vínculo empregatício e da qualificação técnica de cada um dos 

profissionais que irão compor a equipe técnica responsável pelo contrato. 

 

10. As exigências mínimas de pessoal técnico, consideradas essenciais para o 

cumprimento do objeto da Licitação, são:  

 

a. 01 Analista de Sistemas de Informática. 

b. 01 Programador de Sistemas de Computador. 

c. 01 Engenheiro Eletrônico  

d. 02 Técnicos em Eletrônica 

e. 02 Técnicos de Instalação 

 

11. Para atendimento ao nível de serviço exigido para assistência técnica, a licitante 

deverá possuir e comprovar o vínculo empregatício de no mínimo 02 (dois) técnicos 

em eletrônica residentes em Belo Horizonte ou região metropolitana, ou, caso a 

Licitante não seja sediada em Belo Horizonte, deverá apresentar contrato de prestação 

de serviços com empresa terceirizada cujo objetivo social seja compatível com o 

objeto deste Edital, comprovando, a empresa terceirizada, possuir no mínimo 02 (dois) 

Técnicos em Eletrônica, residentes em Belo Horizonte, visando garantir a atendimento 

em caso de necessidade de assistência técnica corretiva em até 02 (duas) horas após o 

chamado na capital e região metropolitana e 24 (vinte e quatro) horas para Unidades 

localizadas no interior do Estado. 

 

17. VISITA TÉCNICA ÀS UNIDADES UAI 
 

1. As Empresas interessadas em participar deste Pregão deverão, obrigatoriamente, 

realizar vistoria técnica, no prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data de abertura 

da licitação, em qualquer uma das Unidades de Atendimento UAI descritas neste 

Projeto, a fim de certificar-se plenamente das seguintes situações em cada Unidade 

UAI: 

 

a. Dimensões do ambiente de atendimento; 

b. Situação geral das instalações elétricas e lógicas da unidade; 

c. Ponto de fixação do Painel TV; 

d. Ponto de instalação do Módulo Emissor de Senhas; 

e. Pontos de instalação dos Terminais Físicos dos Atendentes; 



f. Pontos de instalação dos Terminais de Avaliação; 

g. Certificação da quantidade de guichês de atendimento; 

h. Análise dos computadores dos atendentes; 

i. Demais características, equipamentos e elementos que julgarem pertinentes 

para a correta implantação da Solução. 

 

2. As visitas técnicas às Unidades deverão ser previamente agendas pelas Licitantes 

através do telefone: (031) 3916-0908. 

3. Após esta visita o Coordenador da Unidade deverá emitir um comprovante de visita 

que deverá ser entregue junto com a documentação de habilitação. Caso não 

entregue o comprovante, o licitante será desclassificado do pregão em apreço.  

 

18.  APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DA SOLUÇÃO 
 

1. As Amostras serão apresentadas pelo arrematante presencialmente em até 3 (três) dias 

uteis após a sessão pública do pregão eletrônico, em local a ser definido pela 

CONTRATANTE, devendo apresentar todos os itens de hardware e software que 

compõem a solução, além da comprovação de todos os requisitos funcionais e técnicos 

descritos no Edital.  

 

2. O arrematante terá o prazo máximo de 1 (um) dia útil para a apresentação da amostra, 

incluindo o tempo de instalação dos equipamentos e softwares, conforme agenda a ser 

informada pela Equipe Técnica da CONTRATANTE. 

 

3. A CONTRATANTE designará equipe para compor a Comissão Técnica de Avaliação das 

amostras com objetivo de certificar o atendimento integral de todos os requisitos 

técnicos, funcionais e operacionais obrigatórios, especificados no Edital. 

 

4. Todos os custos inerentes à apresentação das Amostras, tais como despesas com viagens, 

estadias, equipe técnica, equipamentos, etc., correrão exclusivamente por conta da 

Licitante arrematante, inclusive a responsabilidade pela instalação e apresentação total 

da amostra. 

 

5. Os arrematantes que por ventura não apresentarem as amostras ou que não atenderem 

integralmente os requisitos técnicos e funcionais previstos neste Edital serão 

automaticamente desclassificadas do certame. 

 

6. Os Arrematantes também deverão fornecer e demonstrar durante a apresentação das 

Amostras, ferramenta web capaz de permitir à CONTRATANTE abrir e acompanhar os 

chamados para assistência técnica do objeto deste Pregão, devendo a ferramenta 

contemplar os seguintes recursos e funcionalidades mínimos: 

 

a. Acesso de usuários via login e senha;  

b. Possibilidade de alteração de senha para o usuário logado;  

c. Possibilidade de seleção da unidade para abertura de chamado técnico;  

d. Possibilidade de seleção do equipamento para o qual solicita assistência técnica;  

e. Recurso para abertura de ocorrências;  

f. Possibilidade de listar ocorrências com seus respectivos históricos e status;  



g. Campo para registro de observação; 

h. Campo para registro da avaliação da qualidade do serviço. 

 

 

 
 
 

 


