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1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
FORNECER SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO, ABRANGENDO A LOCAÇÃO,
ENTREGA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A CESSÃO DO DIREITO DE USO DE
SOFTWARES VOLTADOS À OPERAÇÃO E GESTÃO DESTE AMBIENTE, O
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DE FUNCIONALIDADES
PARA A SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO.
2. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO:
LOTE 01
Item

Quantidade

Descrição do item

01

Terminais de Autoatendimento - Tipo I

02

Terminais de Autoatendimento - Tipo II

03

Terminais de Autoatendimento - Tipo III

04

Pagamentos via PinPad

05

Serviços

de

desenvolvimento,

customização

e

evolução de funcionalidades para a solução de
autoatendimento.
Mudança de endereço

06

2.1. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS:
2.1.1. ITE M 0 2 – SO L U Ç Ã O DE A UTO AT E N D I M E N TO T IPO I

2.1.1.1.GABINETE DO AUTOATENDIMENTO
O gabinete para o autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes
características:

2.1.1.1.1. fabricado em módulo único, slim, confeccionado em chapa de aço em
pintura resistente à corrosão atmosférica ou aço inoxidável, com
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acabamento escovado, ou fibra de vidro. Quando a CONTRATADA optar
por propor o acabamento por pintura, deverá aplicar a cor Prata na
Escala Pantone Sólida.

2.1.1.1.2. deverá possuir acabamento com estrutura soldada sem parafusos ou
travas externas e não deve ter arrestas ou saliências que ofereçam risco
físico ao usuário,

2.1.1.1.3. deverá apresentar resistência à impactos;
2.1.1.1.4. o fabricante deve demonstrar que o design atende de modo
ergonômico às pessoas com estatura entre 1,55 metros e 1,90 metros,
além de pessoas em cadeira de rodas;

2.1.1.1.5. os detalhes de acabamento poderão ser em termoplástico ou resina
termo fixa;

2.1.1.1.6. o gabinete deverá ser fixado no chão pela CONTRATADA através de
base com 4 parafusos. Deverá ser utilizada uma forma alternativa de
fixação (ex.: ventosas), nos casos em que a perfuração não puder ser
feita;

2.1.1.1.7. a estrutura do equipamento deve facilitar o acesso aos seus módulos
internos para manutenção e abastecimento;

2.1.1.1.8.

o controle do acesso ao interior do equipamento deve ser por meio

de portas fechadas por chave do tipo tetra e deve haver uma porta
específica com fechadura para troca de bobina de papel na impressora
isolada do acesso aos demais módulos do equipamento;

2.1.1.1.9. deverá possuir fonte de alimentação, seleção automática de tensão
(110V/220V), e de freqüência de 50/60 Hz, que suporte a sua
configuração plena com capacidade mínima para 30% de expansão;

2.1.1.1.10. deverá possuir chave geral liga/desliga com fusível, independente
das chaves dos componentes, com capacidade de corrente adequada à
demanda total do equipamento;

2.1.1.1.11. deverá permitir operação normal das aplicações sob as situações de
temperatura e umidade encontradas no Estado de Minas Gerais;
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identificação

visual

Externa,

com

ícones

confeccionados em policarbonato autoadesivo para sinalização dos locais
das operações dos dispositivos de interação com o usuário e para
aplicação da identidade visual do Governo de Minas a ser definido pela
CONTRATANTE e confeccionado e aplicado pela CONTRATADA.

2.1.1.1.13. deverá possuir identificação visual interna, com orientação afixada
próxima aos locais de operação e substituição de consumíveis com
informações detalhadas;

2.1.1.1.14. deverá possuir guilhotina controlável por software com método de
corte de papel do tipo “scissors cut” e entrega de papel somente após a
conclusão da impressão (presenter);

2.1.1.1.15. deverá possuir saída para os cabos de energia e rede de dados; a
conexão de saída do cabo de rede deverá ser interna ao equipamento,
evitando assim a interferência externa;

2.1.1.1.16. deverá possuir barra de tomadas saídas tripolares, chave liga-desliga
e indicador luminoso de ligado e desligado;
2.1.1.2.

MICROCOMPUTADOR DO AUTOATENDIMENTO

O microcomputador do autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes
configurações:

2.1.1.2.1. Processador:
2.1.1.2.1.1.

Pontuação mínima de 5700 no PassMark

2.1.1.2.2. Memória RAM:
2.1.1.2.2.1.

8GB de memória padrão SDRAM DDR3.

2.1.1.2.3. Placa-Mãe:
2.1.1.2.3.1.

Placa-mãe dotada de detector de superaquecimento do

processador e velocidades de FAN Cooler;
2.1.1.2.3.2.

deverá possuir 02 interfaces padrão SATA-III conforme

especificação da SATA-IO (SATA International Organization)
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ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

versão 1.0b ou superior, NCQ (Native Command Queuing) e PCI 2.2
ou PCI Express no barramento

2.1.1.2.4. Vídeo
2.1.1.2.4.1.

Padrão: Integrado com compartilhamento dinâmico de

memória (DVMT);
2.1.1.2.4.2.

Memória: no mínimo de 512 MB;

2.1.1.2.4.3.

Resolução: suportar 1024x768 não entrelaçado com 32

bits de cores em freqüência de 75 Hz.

2.1.1.2.5. Áudio:
2.1.1.2.5.1.

Áudio integrado padrão AC’97 ou High Definition.

2.1.1.2.6. Interfaces
2.1.1.2.6.1.

adaptador de rede padrão PCI/PCI Express, plug & play,

Fast-Ethernet 10/100/1000, de acordo com as normas ISO 8802-2
(IEEE 802.2) e ISO 8802-3 (IEEE 802-3), padrão CSMA/CD, autosense, full-duplex, compatível com os protocolos NETBIOS e
TCP/IP, com conexão RJ-45, com LED;

2.1.1.2.7. Disco rígido
2.1.1.2.7.1.

uma unidade de disco rígido padrão

SATA III com

capacidade de, no mínimo, 500 Giga Bytes e velocidade de rotação
de no mínimo 7.200 RPM;
2.1.1.2.7.2.

compatível com o padrão NCQ (Native Command Queuing)

2.1.1.2.7.3.

Sistema operacional que permita o perfeito funcionamento

dos sistemas de autoatendimento e gerenciamento remoto;

2.1.1.3.

IMPRESSORA DO AUTOATENDIMENTO:

A impressora do autoatendimento deverá ter as seguintes características:
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2.1.1.3.1. Permitir a impressão de recibos, comprovantes e guias de
arrecadação estaduais:

2.1.1.3.2. tecnologia térmica;
2.1.1.3.3. utilizar bobinas de papel script, 111 mm de largura
2.1.1.3.4.

quantidade de caracteres por linha igual ou superior a 48;

2.1.1.3.5. alimentação de papel automática e velocidade de, no mínimo 70
mm/s no modo normal de impressão a 6 LPP e 48 CPL com sensores de
“pouco papel” e “fim de papel”;

2.1.1.3.6. dispensador com confiabilidade de 500.000 recibos sem falha;
2.1.1.3.7. vida útil da guilhotina de, no mínimo, 500.000 cortes e, cabeça de
impressão de no mínimo 100 milhões de pulso;

2.1.1.3.8. dispensador para impulsão do extrato após a impressão e corte do
papel (presenter);

2.1.1.3.9. o resultado impresso deve ser fornecido ao usuário pela parte frontal
do equipamento, através de saída própria do gabinete, sem a
necessidade de acesso direto à impressora;

2.1.1.3.10. impressão nos modos normal, comprimido, itálico, sublinhado e
negrito;

2.1.1.3.11. Sistema de corte por guilhotina e entrega de recibo controlável por
software, com método de corte do papel, do tipo “scissors cut”;

2.1.1.3.12. deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e
placas necessárias para a sua instalação;

2.1.1.3.13. deverá permitir a impressão de código de barras de acordo com os
padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

2.1.1.4.

MONITOR DE VÍDEO COM DISPOSITIVO “TOUCH SCREEN”:
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2.1.1.4.1. monitor de vídeo Modelo LED, colorido, de no mínimo 18,5 polegadas
em HD, na posição vertical;

2.1.1.4.2. Dispositivo touchscreen capacitivo;
2.1.1.4.3. ajustes digitais e internos ao gabinete, do tipo controle OSD: largura,
altura, brilho, contraste, fase, freqüência, centralização H/V e resolução;

2.1.1.4.4. Tempo de resposta de no máximo 8ms;
2.1.1.4.5. anti-reflexivo;
2.1.1.4.6. dureza da superfície: não pode ser riscado pelo uso de qualquer
estilete classificado na escala Mohs inferior a 6 (seis) e exceder ao teste
de abrasão severo MIL-C-675C;

2.1.1.4.7. deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e
placas necessárias para a sua instalação.

2.1.1.5.

SOFTWARES DE AUTOATENDIMENTO

2.1.1.5.1. Desenvolvimento
A CONTRATADA deverá especificar, inclusive o layout, e desenvolver todos os
softwares necessários para execução dos serviços existentes atualmente (lista
abaixo).
Poderá utilizar os softwares e customizações existentes, desenvolvidos em Java
utilizando MySQL. Entretanto, é esperado um novo software que se adeque ao
formato do terminal
Este desenvolvimento deverá ser previsto como custo do terminal e não
implicará novas despesas à CONTRATANTE.
00 MENU INICIAL
06 OUVIDORIA
06.01 OUVIDORIA ENVIO DADOS
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2.1.1.5.2. Licenças de Uso
A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE as licenças de uso dos
softwares propostos, para as quantidades de equipamentos propostos, dentro
do prazo de vigência do CONTRATO, considerando inclusive suas prorrogações.

2.1.1.5.3. Serviços
A

CONTRATADA

deverá

fornecer

juntamente

com

os

terminais

de

Autoatendimento os softwares de operação e gerenciamento, podendo a própria
CONTRATADA desenvolvê-lo ou adquirir os serviços de desenvolvimento de
terceiros, contendo basicamente dois módulos:
 Módulo software de navegação e gerenciamento local (SNGL)
 Módulo de Gerenciamento Remoto dos Terminais de Autoatendimento (SGR)

2.1.1.5.4. Módulo Software de Navegação e Gerenciamento Local – SNGL
O SNGL deve ter as seguintes características incorporadas no produto:
2.1.1.5.4.1.

Permitir a configuração de toda interface gráfica do

navegador, contemplando funções como:
 Teclado virtual;
 Barra de funções e tarefas;
 Barra de navegação;
2.1.1.5.4.2.

A configuração citada no item anterior deve contemplar,

além da alteração do layout visual, o dimensionamento e
posicionamento da área ocupada na tela, para cada uma das
funções disponíveis;
2.1.1.5.4.3.

Restringir o acesso ao sistema operacional, mediante o

uso de teclas de atalho que acionem automaticamente uma função
local, exigindo a autenticação de um usuário e senha para liberação
do acesso.
2.1.1.5.4.4.

O SNGL deve disponibilizar, mediante o uso de um módulo

com interface gráfica, as seguintes funções configuráveis:
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 Deve permitir o navegador como o único aplicativo visível e acessível pelo
usuário
 Controlar e restringir a navegação Web, mediante utilização de listas de
sítios permitidos e proibidos;
 Controlar a habilitação do menu popup do browser (botão direito);
 Controlar a limpeza do histórico de navegação, automaticamente após
cada navegação, sem a necessidade de encerrar o aplicativo;
 Desabilitar a caixa de diálogo para os comandos de impressão
direcionados a um periférico local;
 Ignorar caixas de mensagem e erros de script do browser;
 Bloqueio de teclas de Sistema como ALT+F4, ALT+TAB, CTRL+ESC,
ALT+ESC, CTRL+ALT+F9;
 Criação e uso de teclas de atalho;
 Definição de tipo de protocolo (http, https, ftp) e URL padrão;
 Definição e uso de páginas HTML locais, sobrepondo as páginas do
navegador, para exibição em situações de erro descritas abaixo:
o

Segurança – acesso a site proibido;

o

Time-out – requisição
parametrizável;

o

Genéricos – erros de http, web server, proxy e browser;

de

páginas,

com

limite

de

tempo

 Controle de ociosidade na navegação ativando a exibição de página HTML
local, quando exceder limite de tempo parametrizável;
 Controle de retorno automático para a página inicial, quando exceder
limite de tempo parametrizável;
 Gravação de logs de execução e erros, controlados por número de
arquivos e tamanho, permitindo analisar problemas.
 Controlar exibição do cursor.
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toda vez que o usuário executar uma operação de

impressão, o botão de comando na tela deverá ser inibido, não
permitindo desta forma a reimpressão dos documentos.
2.1.1.5.4.6.

sinalizar para o usuário, no mínimo, as seguintes

operações:
 impressão não disponível;
 terminal fora de serviço;
 informações institucionais, quando o terminal estiver ocioso.
2.1.1.5.4.7.
de

deverá possuir mecanismo para auto ativação nos casos
inicialização

ou

reinicialização

dos

terminais

de

autoatendimento.

2.1.1.5.5. Módulo do Software de Gerenciamento Remoto – SGR
2.1.1.5.5.1.

Este módulo destina-se ao gerenciamento dos terminais

instalados, de forma a garantir os padrões de operação tratados
nestas especificações técnicas, excetuando-se o gerenciamento de
hardware, que exija software próprio.
2.1.1.5.5.2.

O SGR deverá ser acessado por qualquer computador que

esteja conectado à rede Internet, por meio de controle de acesso,
exigindo login e senha.
2.1.1.5.5.3.

Deverá ser disponibilizado visualização remota da situação

de cada um dos Terminais da rede de autoatendimento e também
determinar a execução e configuração de ações automáticas.
2.1.1.5.5.4.

As funções de gerenciamento devem utilizar interface

Web, permitindo aos gestores acesso remoto por Internet. O
sistema deve permitir que a CONTRATANTE obtenha informações
que possibilitem uma análise, em tempo real, dos pontos
gerenciados.
2.1.1.5.5.5.

O Gerenciamento Remoto deve monitorar continuamente

a aplicação de autoatendimento, indicando seu fluxo de operação,
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detectar

situações

de

anormalidade

que

possam

interromper o funcionamento do serviço ou exigir uma intervenção
técnica,

seja

por

falha

em

dispositivos

ou

problemas

de

detectadas

nos

terminais

de

performance e desempenho.
2.1.1.5.5.6.

Os

erros

e

falhas

autoatendimento, devem automaticamente gerar pedidos de
intervenção para a CONTRATADA.
2.1.1.5.5.7.

As ocorrências abertas deverão estar associadas a ações

automáticas que deverão ser parametrizadas pela CONTRATADA e
permitir a associação às seguintes ações automáticas e/ou
manuais, desencadeadas pela abertura de ocorrências:
 envio de e-mail para áreas de gestão;
 execução de comandos remotos para reiniciar o aplicativo, reiniciar o
terminal, desligar o terminal, atualizar data / hora;
 exibição de alertas visuais na Web console;
2.1.1.5.5.8.

A abertura de ocorrências deve estar associada no mínimo

às seguintes falhas:
2.1.1.5.5.9.

Aplicativo não responde (travado);

2.1.1.5.5.10.

Terminal desligado ou sem comunicação;

2.1.1.5.5.11.

Necessidade

de

abastecimento

do

consumível

da

impressora;
2.1.1.5.5.12.

Status de uso da memória, CPU e disco rígido;

2.1.1.5.5.13.

Status dos periféricos dos terminais mediante informação

fornecida pela aplicação.
2.1.1.5.5.14.

O Monitoramento Remoto deve conter, ainda, no mínimo,

as seguintes características:
2.1.1.5.5.14.1.

Classificar

as

ocorrências

pelo

grau

de

severidade, por agrupamentos de negócio ou perfil, por
agrupamento geográfico ou administrativo;
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2.1.1.5.5.14.2.

Permitir abertura de ocorrências manualmente.

2.1.1.5.5.14.3.

Registrar detalhadamente os erros e falhas

detectadas, mediante informação do código, horário e número
do terminal, possibilitando a visualização destes dados nas
consultas e relatórios;
2.1.1.5.5.14.4.

Possuir conceito de hierarquização, permitindo

ações escalonadas para situações que exijam maior rigor.
2.1.1.5.5.15.

O módulo de gerenciamento deverá permitir, no mínimo:

 efetuar cadastros referentes à:
o

Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os atendentes
cadastrados para a rede de autoatendimento; deverá permitir incluir,
alterar ou excluir atendentes.

o

Regiões - Deverá apresentar tela com todas as regiões cadastradas
na rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar ou
excluir regiões.

o

Locais - Deverá apresentar tela com todos os locais cadastrados nas
regiões da rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar
ou excluir locais.

o

Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações de
autoatendimento cadastradas na rede; deverá permitir alterar ou
excluir estações.

o

Funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as
funcionalidades dos aplicativos de Autoatendimento cadastrados;
deverá permitir alterar ou excluir funcionalidades.

o

Tipos de Ocorrências - Deverá apresentar tela com todos os tipos de
ocorrências cadastrados para os aplicativos gerenciados; deverá
permitir alterar ou excluir tipos de ocorrências.

o

Tipos de Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os tipos de
atendentes cadastrados na rede de autoatendimento; deverá permitir
incluir, alterar ou excluir tipos de atendentes.

 Efetuar consultas referentes à:
o

atividade das Estações: monitora o status dos terminais de
autoatendimento, indicando as estações inoperantes e as estações
habilitadas e operantes. O sistema deverá enviar e-mail de alerta
para os casos de estações inoperantes;

o

comunicação com a rede : monitora o status da comunicação da rede
com o terminal, indicando as estações sem comunicação e as
estações habilitadas e com comunicação com a rede. O sistema
deverá enviar e-mail de alerta para os casos de estações sem
comunicação;
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o

situação da impressora : monitora o status da impressora, indicando
as impressoras ligadas, desligadas e com erros;

o

nível de papel: monitora o consumo de papel pela impressora (pouco
papel/sem papel);

o

ocorrências: deverá apresentar tela com todas as ocorrências já
registradas pelos Terminais de Autoatendimento;

 permitir a geração de relatórios que conterão, no mínimo, os seguintes
itens:
o

ocorrências por intervalo de tempo;

o

ocorrências por Unidade de Localização;

o

descrição, código da ocorrência, número do terminal e horário de
abertura e fechamento da ocorrência;

o

tempo de correção das ocorrências;

o

tempo médio de utilização dos terminais por dia;

o

tempo de indisponibilidade das máquinas no dia e no mês;

o

tempo de indisponibilidade da(s) máquina(s) no período;

o

relatório com a quantidade de transações executadas por terminal,
mediante informações recebidas on-line do aplicativo de
autoatendimento;

o

estatísticas de utilização de serviços e terminais: deverá possibilitar
a impressão de estatísticas de utilização dos serviços disponibilizados
na rede de autoatendimento e a utilização dos quiosques. Deverá
permitir a formatação dos relatórios em formato PDF ou exportação
para o formato XLS.

o

operações concluídas – Estatística das operações concluídas com
sucesso no dia, mês ou período informado, por serviço e por terminal;

o

operações abandonadas – Estatística das operações abandonadas no
dia, mês ou período informado, por serviço e por terminal;

 Segurança: Deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades para o
controle do acesso de usuários ao Gerenciador do Autoatendimento:
o

o

Cadastro: permitir efetuar cadastros referentes a:


Grupos de Usuários - Deverá permitir o cadastro de grupos de
usuários para o Gerenciador do Autoatendimento. Esse recurso,
em associação com as permissões por funcionalidades, deverá
permitir definir graus de acesso dos usuários ao Gerenciador do
Autoatendimento.



Usuários - Deverá permitir o cadastro dos usuários Gerenciador
do Autoatendimento. Esses usuários serão utilizados para logon
no aplicativo e deverão ser associados a grupos de usuários
previamente cadastrados.
Permissões:
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Atribuição de Permissões aos Grupos de Usuários - Deverá
permitir definir as permissões de acesso às funcionalidades do
gerenciador aos usuários dos grupos determinados.

Usuários:


Alteração de senha de Usuários - Deverá permitir a alteração da
senha de logon do usuário logado.

2.1.1.5.5.16.

Disponibilizar os seguintes serviços:

 Desabilitar Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações
desabilitadas. Deverá permitir habilitar e desabilitar o funcionamento das
estações da rede de autoatendimento. Ao desabilitar uma estação o
aplicativo deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até
a qual a estação deverá ficar desabilitada, reativando-a automaticamente
após esta data e hora.
 Desabilitar funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as
funcionalidades do software de autoatendimento. Deverá permitir
habilitar e desabilitar o funcionamento de uma funcionalidade do software
de autoatendimento. Ao desabilitar uma funcionalidade, o aplicativo
deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a qual a
funcionalidade deverá ficar desabilitada, reativando-o automaticamente
após esta data e hora.
2.1.1.5.5.17.

Deverá ser fornecido manual do SGR, com a descrição de

todas as funcionalidades existentes.

2.1.1.5.6. Além dos módulos básicos do sistema foram explicitados nos itens
1.6.2.1 e 1.6.2.2., a CONTRATADA será responsável por prover outros
softwares (aplicativos de retaguarda, banco de dados, rotinas de backup
e restore, etc.) que tenham a função de garantir o funcionamento destes
dois módulos, bem como garantir os serviços de hospedagem e suporte
técnico.
2.1.1.6.

HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES

2.1.1.6.1. O software de autoatendimento e o software de gerenciamento
remoto

em

servidor

exclusivo

e

dedicado

de

propriedade

CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
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2.1.1.6.2. O ambiente do software deverá apresentar a Disponibilidade Mensal
de 98,50%.

2.1.1.6.3. A disponibilidade do serviço é definida como sendo a relação entre o
tempo

em

que

o

sistema

apresenta

características

técnicas

e

operacionais especificadas e o tempo total considerado. O período de
observação a ser considerado é de 1 (um) mês, ou seja, deverá ser
considerado o período compreendido entre o primeiro e o último dia do
mês.

2.1.1.6.4. A CONTRATADA deverá prover um ambiente de homologação, em que
seja possível testar todas as funcionalidades do software de prestação
de serviço, inclusive os desenvolvimentos contratados durante a vigência
do contrato.

2.1.1.6.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso ao ambiente de
produção, em que seja possível verificar o funcionamento do software
vigente de prestação de serviço. Este acesso deve ser ao ambiente de
produção, hospedado em servidor, e não um acesso remoto a um
terminal de autoatendimento sendo utilizado em uma unidade.

2.1.1.7.

INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS

2.1.1.7.1.

A infraestrutura elétrica e lógica dos locais onde serão instalados os

terminais será de responsabilidade da CONTRATANTE.

2.1.1.8.

SUPORTE TÉCNICO

2.1.1.8.1. A CONTRATADA deverá prestar serviços técnicos e suporte e de
manutenção referentes à solução proposta à CONTRATANTE durante o
período de vigência do CONTRATO, compreendendo, pelo menos o
tratado a seguir:


Suporte técnico telefônico, com atendimento técnico, através de

pessoal habilitado, com abrangência no Estado de Minas Gerais, sempre
que requerido pela CONTRATANTE.
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Suporte técnico presencial, com atendimento técnico por meio de

especialista conhecedor do autoatendimento, para resolver problemas
não derivados de uso indevido dos programas, com abrangência no
Estado de Minas Gerais.

2.1.1.8.2. Níveis de serviço exigidos da CONTRATADA:
O

atendimento

aos

chamados

CONTRATANTE

deverá

estar

disponível

obrigatoriamente, para a solução de problemas de equipamentos, software e
reposição do papel da impressora.

2.1.1.8.3. Atendimento aos usuários:
2.1.1.8.3.1.

Os chamados de suporte deverão ser centralizados num

único ponto, para todas as solicitações da CONTRATANTE.
2.1.1.8.3.2.

Para o atendimento do prazo máximo da solução, oriundo

dos chamados de assistência técnica, a CONTRATADA poderá usar
inclusive equipamentos de reserva (backup), no mínimo iguais ou
superiores aos ofertados.

2.1.1.8.4. Período de Assistência Técnica
2.1.1.8.4.1.

Período de assistência técnica e manutenção será igual à

vigência do Contrato.

2.1.1.8.5. Tempos máximos de atendimento e restabelecimento:
O serviço de atendimento de suporte dos equipamentos e software dos terminais
de autoatendimento deverá ser feito no mínimo segundo os seguintes critérios:
2.1.1.8.5.1.

Executado em horário comercial, no período de 08hs às

18hs dos dias úteis, excluídos os feriados e finais de semana.
2.1.1.8.5.2.

Ser executado on-site, nas instalações da CONTRATANTE,

durante o período de garantia, nas localidades onde os terminais
estiverem instalados, com abrangência no Estado de Minas Gerais.
2.1.1.8.5.3.

O tempo total de atendimento e restabelecimento deverá

ser no máximo de 4 (quatro) horas para os terminais instalados na
Capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte e de 8(oito) horas
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para as demais localidades. As horas acima serão computadas a
partir da abertura da ocorrência na CONTRATADA, e contadas nos
períodos entre 08hs às 18hs em dias úteis.

2.1.1.8.5.4.

Integram a região metropolitana de Belo Horizonte, os

municípios de Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco,
Confins,

Contagem,

Esmeraldas,

Florestal,

Ibirité,

Igarapé,

Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário
Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso,
Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa,
Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

2.1.1.8.5.5.

Abrangência da prestação dos serviços de manutenção

Os serviços de manutenção dos equipamentos e software dos terminais de
autoatendimento deverão incluir no mínimo:
2.1.1.8.5.5.1. manutenção dos terminais de Autoatendimento, incluindo
a substituição de peças e componentes fornecidos pela
CONTRATADA mão de obra e deslocamento, de modo a manter
a operação normal.
2.1.1.8.5.5.2. restauração da imagem dos computadores, quando fizer
necessário;
2.1.1.8.5.5.3. atualização dos firmwares e drivers dos computadores;
2.1.1.8.5.5.4. manutenção dos softwares da CONTRATADA;
2.1.1.8.5.5.5. A compra do papel é de responsabilidade de cada órgão
participante.
2.1.1.8.5.6.

No caso de atraso no atendimento aos chamados de

assistência técnica, manutenção e restabelecimento dos terminais
instalados a multa observará os limites abaixo especificados:
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2.1.1.8.5.6.1. De 5% (cinco por cento) sobre o valor bruto unitário do
terminal de autoatendimento previsto no Item 01 do termo de
referência para atraso de até uma hora;
2.1.1.8.5.6.2. De 10% (dez por cento) sobre o valor bruto unitário do
terminal de autoatendimento previsto no Item 01 do termo de
referência para atraso de até duas;
2.1.1.8.5.6.3. De 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto unitário do
terminal de autoatendimento previsto no Item 01 do termo de
referência para atrasos de mais de duas horas.
2.1.1.8.5.7.

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos,
conforme dispõe o art. 87 da Lei nº. 8666/93 e o art. 18, IV do
Decreto Estadual nº. 44.431/2006.

2.1.1.9.

DOCUMENTAÇÃO

A CONTRATADA deverá fornecer a documentação de todos os componentes do
autoatendimento

e

do

software

de

gerenciamento

remoto,

incluindo

a

documentação técnica do terminal de autoatendimento, e manual do usuário, que
deverá conter no mínimo todos os detalhes necessários à perfeita operação dos
equipamentos e softwares propostos.
2.1.1.10.

ENTREGA E INSTALAÇÃO

Os terminais deverão ser entregues e instalados nas unidades de atendimento do
estado de Minas Gerais, sem custo adicional para a CONTRATANTE.
2.1.1.11.

TROCA DE BOBINAS

2.1.1.11.1. As bobinas deverão ser trocadas pela CONTRATANTE

2.1.2. ITE M 0 2 – SO L U Ç Ã O DE A UTO AT E N D I M E N TO T IPO I I

2.1.2.1.GABINETE DO AUTOATENDIMENTO
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O gabinete para o autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes
características:

2.1.2.1.1. fabricado em módulo único, slim, confeccionado em chapa de aço em
pintura resistente à corrosão atmosférica ou aço inoxidável, com
acabamento escovado, ou fibra de vidro. Quando a CONTRATADA optar
por propor o acabamento por pintura, deverá aplicar a cor Prata na
Escala Pantone Sólida.

2.1.2.1.2. deverá possuir acabamento com estrutura soldada sem parafusos ou
travas externas e não deve ter arrestas ou saliências que ofereçam risco
físico ao usuário,

2.1.2.1.3. deverá apresentar resistência à impactos;
2.1.2.1.4. o fabricante deve demonstrar que o design atende de modo
ergonômico às pessoas com estatura entre 1,55 metros e 1,90 metros,
além de pessoas em cadeira de rodas;

2.1.2.1.5. os detalhes de acabamento poderão ser em termoplástico ou resina
termo fixa;

2.1.2.1.6. o gabinete deverá ser fixado no chão pela CONTRATADA através de
base com 4 parafusos. Deverá ser utilizada uma forma alternativa de
fixação (ex.: ventosas), nos casos em que a perfuração não puder ser
feita;

2.1.2.1.7. a estrutura do equipamento deve facilitar o acesso aos seus módulos
internos para manutenção e abastecimento;

2.1.2.1.8.

o controle do acesso ao interior do equipamento deve ser por meio

de portas fechadas por chave do tipo tetra e deve haver uma porta
específica com fechadura para troca de bobina de papel na impressora
isolada do acesso aos demais módulos do equipamento;

2.1.2.1.9. deverá possuir fonte de alimentação, seleção automática de tensão
(110V/220V), e de freqüência de 50/60 Hz, que suporte a sua
configuração plena com capacidade mínima para 30% de expansão;
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2.1.2.1.10. deverá possuir chave geral liga/desliga com fusível, independente
das chaves dos componentes, com capacidade de corrente adequada à
demanda total do equipamento;

2.1.2.1.11. deverá permitir operação normal das aplicações sob as situações de
temperatura e umidade encontradas no Estado de Minas Gerais;

2.1.2.1.12. deverá

possuir

identificação

visual

Externa,

com

ícones

confeccionados em policarbonato autoadesivo para sinalização dos locais
das operações dos dispositivos de interação com o usuário e para
aplicação da identidade visual do Governo de Minas a ser definido pela
CONTRATANTE e confeccionado e aplicado pela CONTRATADA.

2.1.2.1.13. deverá possuir identificação visual interna, com orientação afixada
próxima aos locais de operação e substituição de consumíveis com
informações detalhadas;

2.1.2.1.14. deverá possuir guilhotina controlável por software com método de
corte de papel do tipo “scissors cut” e entrega de papel somente após a
conclusão da impressão (presenter);

2.1.2.1.15. deverá possuir saída para os cabos de energia e rede de dados; a
conexão de saída do cabo de rede deverá ser interna ao equipamento,
evitando assim a interferência externa;

2.1.2.1.16. deverá possuir barra de tomadas saídas tripolares, chave liga-desliga
e indicador luminoso de ligado e desligado;
2.1.2.2.

MICROCOMPUTADOR DO AUTOATENDIMENTO

O microcomputador do autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes
configurações:

2.1.2.2.1. Processador:
2.1.2.2.1.1.

Pontuação mínima de 5700 no PassMark

2.1.2.2.2. Memória RAM:
2.1.2.2.2.1.
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2.1.2.2.3. Placa-Mãe:
2.1.2.2.3.1.

Placa-mãe dotada de detector de superaquecimento do

processador e velocidades de FAN Cooler;
2.1.2.2.3.2.

deverá possuir 02 interfaces padrão SATA-III conforme

especificação da SATA-IO (SATA International Organization)
2.1.2.2.3.3.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

versão 1.0b ou superior, NCQ (Native Command Queuing) e PCI 2.2
ou PCI Express no barramento

2.1.2.2.4. Vídeo
2.1.2.2.4.1.

Padrão: Integrado com compartilhamento dinâmico de

memória (DVMT);
2.1.2.2.4.2.

Memória: no mínimo de 512 MB;

2.1.2.2.4.3.

Resolução: suportar 1024x768 não entrelaçado com 32

bits de cores em freqüência de 75 Hz.

2.1.2.2.5. Áudio:
2.1.2.2.5.1.

Áudio integrado padrão AC’97 ou High Definition.

2.1.2.2.6. Interfaces
2.1.2.2.6.1.

adaptador de rede padrão PCI/PCI Express, plug & play,

Fast-Ethernet 10/100/1000, de acordo com as normas ISO 8802-2
(IEEE 802.2) e ISO 8802-3 (IEEE 802-3), padrão CSMA/CD, autosense, full-duplex, compatível com os protocolos NETBIOS e
TCP/IP, com conexão RJ-45, com LED;

2.1.2.2.7. Disco rígido
2.1.2.2.7.1.

uma unidade de disco rígido padrão

SATA III com

capacidade de, no mínimo, 500 Giga Bytes e velocidade de rotação
de no mínimo 7.200 RPM;
2.1.2.2.7.2.
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Sistema operacional que permita o perfeito funcionamento

dos sistemas de autoatendimento e gerenciamento remoto;

2.1.2.3.

IMPRESSORA DO AUTOATENDIMENTO:

A impressora do autoatendimento deverá ter as seguintes características:

2.1.2.3.1. Permitir a impressão de recibos, comprovantes e guias de
arrecadação estaduais:

2.1.2.3.2. tecnologia térmica;
2.1.2.3.3. utilizar bobinas de papel script, 111 mm de largura
2.1.2.3.4.

quantidade de caracteres por linha igual ou superior a 48;

2.1.2.3.5. alimentação de papel automática e velocidade de, no mínimo 70
mm/s no modo normal de impressão a 6 LPP e 48 CPL com sensores de
“pouco papel” e “fim de papel”;

2.1.2.3.6. dispensador com confiabilidade de 500.000 recibos sem falha;
2.1.2.3.7. vida útil da guilhotina de, no mínimo, 500.000 cortes e, cabeça de
impressão de no mínimo 100 milhões de pulso;

2.1.2.3.8. dispensador para impulsão do extrato após a impressão e corte do
papel (presenter);

2.1.2.3.9. o resultado impresso deve ser fornecido ao usuário pela parte frontal
do equipamento, através de saída própria do gabinete, sem a
necessidade de acesso direto à impressora;

2.1.2.3.10. impressão nos modos normal, comprimido, itálico, sublinhado e
negrito;

2.1.2.3.11. Sistema de corte por guilhotina e entrega de recibo controlável por
software, com método de corte do papel, do tipo “scissors cut”;

2.1.2.3.12. deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e
placas necessárias para a sua instalação;
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2.1.2.3.13. deverá permitir a impressão de código de barras de acordo com os
padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

2.1.2.4.

MONITOR DE VÍDEO COM DISPOSITIVO “TOUCH SCREEN”:

2.1.2.4.1. monitor de vídeo Modelo LED, colorido, de no mínimo 18,5 polegadas
em HD, na posição vertical;

2.1.2.4.2. Dispositivo touchscreen capacitivo;
2.1.2.4.3. ajustes digitais e internos ao gabinete, do tipo controle OSD: largura,
altura, brilho, contraste, fase, freqüência, centralização H/V e resolução;

2.1.2.4.4. Tempo de resposta de no máximo 8ms;
2.1.2.4.5. anti-reflexivo;
2.1.2.4.6. dureza da superfície: não pode ser riscado pelo uso de qualquer
estilete classificado na escala Mohs inferior a 6 (seis) e exceder ao teste
de abrasão severo MIL-C-675C;

2.1.2.4.7. deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e
placas necessárias para a sua instalação.

2.1.2.5.

LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS

A leitora deverá realizar leitura de códigos de barras a laser de luz vermelha.

2.1.2.5.1. Tipo: alimentação manual;
2.1.2.5.2. Posicionamento: disposto na parte frontal do terminal em local de fácil
acesso ao usuário;

2.1.2.5.3. Padrão: I-25 (2 de 5 intercalado) com reconhecimento automático do
tipo de código;

2.1.2.5.4. Índice de rejeição: máximo de 4% de documentos conforme padrão
adotado pela FEBRABAN em estado normal de utilização - considerados
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papéis manipulados com dobras ou amassados, de espessura e
gramatura diferentes;

2.1.2.5.5. Capacidade de leitura: strings de 44 caracteres para código de barras
conforme padrão adotado pela FEBRABAN.

2.1.2.6.

PINPAD

2.1.2.6.1. Para transações de TEF;
2.1.2.6.2. Deverá ser mecânico, criptográfico (EPP – Encrypting PinPad) e
antivandalismo.

2.1.2.6.3. Display gráfico de 128 x 64 pixels, modo texto com 16 caracteres e 8
linhas, com backlight;

2.1.2.6.4. Interface: Serial ou USB;
2.1.2.6.5. Criptografia nos modos DES, Triple DES, DUKPT-DES, DUKPT-TDES,
RSA e AES; SHA-1;

2.1.2.6.6. Leitor de cartões magnéticos trilhas 1 e 2;
2.1.2.6.7. Leitor de Smart card compatível com ISO 7816-1,-2,-3 e -4;
2.1.2.6.8. Homologado EMV Nível 1 e 2 e PCI versão 2.X;
2.1.2.6.9. Homologado, pelo menos, nas principais bandeiras: Redecard, Cielo e
Hipercard;

2.1.2.6.10. Teclado numérico de 0 a 9, com pelo menos 3 teclas de Função, além
das Teclas “Cancela” (em vermelho), “Corrige” (em amarelo) e
“Fim/Entra/Confirma” (em verde);

2.1.2.7.

SOFTWARES DE AUTOATENDIMENTO

2.1.2.7.1. Desenvolvimento
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A CONTRATADA deverá especificar, inclusive o layout, e desenvolver todos os
softwares necessários para execução dos serviços existentes atualmente (lista
abaixo).
Poderá utilizar os softwares e customizações existentes, desenvolvidos em Java
utilizando MySQL. Entretanto, é esperado um novo software que se adeque ao
formato do terminal
Este desenvolvimento deverá ser previsto como custo do terminal e não
implicará novas despesas à CONTRATANTE.
00 MENU INICIAL
01 COPASA
01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS
01.01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS CONSULTA
01.01.02 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS IMPRESSÃO
01.02 CONTAS PAGAS
01.02.01 CONTAS PAGAS CONSULTA
01.02.02 CONTAS PAGAS IMPRESSÃO
01.03 HISTÓRICO DE CONSUMO
01.03.01 HISTóRICO DE CONSUMO CNPJ
01.03.02 HISTóRICO DE CONSUMO CPF
01.03.03 HISTóRICO DE CONSUMO MATRíCULA
01.03.04 HISTÓRICO DE CONSUMO CNPJ CONSULTA
01.03.05 HISTóRICO DE CONSUMO CPF CONSULTA
01.03.06 HISTóRICO DE CONSUMO MATRICULA CONSULTA
01.03.07 HISTóRICO DE CONSUMO IMPRESSãO
01.03.08 HISTóRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO IMPRESSãO
01.03.09 HISTÓRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO CONSULTA
01.03.10 HISTÓRICO DE CONSUMO AJUDA
01.04 SEGUNDA VIA DE CONTA
01.04.01 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ
01.04.02 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF
01.04.03 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA
01.04.04 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ CONSULTA
01.04.05 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF CONSULTA
01.04.06 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA CONSULTA
01.04.07 SEGUNDA VIA DE CONTA IDENTIFICADOR CONSULTA
01.04.08 SEGUNDA VIA DE CONTA IMPRESSAO
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02 DETRAN
02.01 VEÍCULO
02.01.01 DADOS DO VEÍCULO
02.01.01.01 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA
02.01.01.02 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA AUTUAÇÕES
02.01.01.03 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA MULTAS
02.01.01.04
DADOS
IMPEDIMENTOS

DO

VEÍCULO

CONSULTA

02.01.01.05 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA TIMEOUT
02.01.01.06 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO MULTAS
02.01.01.07 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO AUTUAÇÕES
02.01.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO
02.01.02.01 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA
02.01.02.02
CONSULTA

INFRAÇÕES

PARA

02.01.02.03
DETALHES

INFRAÇÕES

PARA

EXTRATO
EXTRATO

AGUARDA
CONSULTA

02.01.02.04 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO
02.01.02.05
DETALHES

INFRAÇÕES

PARA

EXTRATO

IMPRESSÃO

02.01.03 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO
02.01.03.01 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO CONSULTA
02.01.03.02 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO IMPRESSÃO
02.01.04 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) VEÍCULO
02.01.04.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE)
VEÍCULO CONSULTA/IMPRESSÃO:
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VISTORIA MÓVEL
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
PRIMEIRO EMPLACAMENTO
SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE VEÍCULO
SEGUNDA VIA DO CRLV LICENCIAMENTO
ANUAL
ALTERAÇÃO DE DADOS
BAIXA DE VEÍCULO
NOVA SELAGEM DE PLACA
VISTORIA DE VEÍCULO
LAUDO DE SEGURANÇA VEICULAR
IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE
VEÍCULO
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO OU PRINT
CÓPIA DE MICROFILMAGEM

SEI 1500.01.0006027/2019-89 / pg. 25

UNIDADE ADMINISTRATIVA EMITENTE

TERMO DE
REFERÊNCIA

PÁGINA

NÚMERO



DATA

PLACA
DE
EXPERIÊNCIA
OU
DE
FABRICANTE
ARREMATE DE VEÍCULO
CREDENCIAMENTO/REVALIDAÇÃO
DESPACHANTE
TAXA DO ITEM 5.7 DA TABELA D
TAXA DO ITEM 5.9 DA TABELA D
RESERVA DE PLACAS ESPECIAIS
CREDENCIAMENTO/RENOVAÇÃO
DE
EMPRESAS
PERÍCIA PARA CREDENCIAMENTO DE
EMPRESAS
MULTA DESCUMPRIMENTO LEI 1297714DESMON
REGISTRO CONTRATO FINANC VEÍCULO
CREDENC
REGISTRO ADITIVO FINANC VEÍCULO
CREDENC











02.02 HABILITAÇÃO

02.02.01 SITUAÇÃO CNH
02.02.01.01 SITUAÇÃO CNH CONSULTA
02.02.01.02 SITUAÇÃO CNH AJUDA
02.02.01.03 SITUACAO CNH IMPRESSÃO
02.02.02 2° VIA EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO
03.02.02.01 SEGUNDA VIA
HABILITAÇÃO CONSULTA

EXAME

PARA

PRIMEIRA

03.02.02.02 SEGUNDA VIA
HABILITAÇÃO IMPRESSÃO

EXAME

PARA

PRIMEIRA

02.02.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA RENOVAÇÃO CNH
02.02.03.01 EMISSÃO DE
RENOVAÇÃO CNH CONSULTA

BOLETIM

RESUMO

PARA

02.02.03.02 EMISSÃO DE
RENOVAÇÃO CNH AJUDA

BOLETIM

RESUMO

PARA

02.02.03.03 EMISSÃO DE BOLETIM
RENOVAÇÃO CNH IMPRESSÃO

RESUMO

PARA

02.02.04 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA CNH
02.02.04.01 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA
CNH CONSULTA
02.02.04.02 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA
CNH AJUDA
02.02.04.03 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA
CNH IMPRESSÃO
02.02.05 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) HABILITAÇÃO
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02.02.05.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE)
HABILITAÇÃO CONSULTA/IMPRESSAO:



























INSCRIÇÃO PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO
ADIÇÃO DE CATEGORIA
MUDANÇA DE CATEGORIA
EXAME
LEGISL/REPET.-PRIMEIRA
HABILITAÇÃO
EXAME DE DIREÇÃO OU REPETÊNCIA
EXPEDIÇÃO
DE
LICENÇA
DE
APRENDIZAGEM
EXPEDIÇÃO
DA
SEGUNDA
VIA
DA
PERMISSÃO
EXPEDIÇÃO DA 2ª VIA DA HABILITAÇÃO
ALTERAÇÃO DE DADOS DA HABILITAÇÃO
EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA DEFINITIVA
RENOVAÇÃO
DO
DOCUMENTO
DE
HABILITAÇÃO
USO
INTERNO
DO
DETRAN-AVAL.
PSICOLOGICA
USO INTERNO DO DETRAN - EXAME
MÉDICO
EXPEDIÇÃO DA SEGUNDA VIA DO EXAME
MÉDICO
REGISTRO
DE
PRONTUÁRIO
DE
ESTRANGEIRO
REGISTRO
OU
IMPORTAÇÃO
DE
PRONTUÁRIO
REGISTRO IMP. DE PRONT. DA PERMISSÃO
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO OU PRINT
HABILITAÇÃO
CÓPIA DE MICROFILMAGEM
CREDENCIAMENTO OU REVALIDAÇÃO DE
CLÍNICA
EXAME LEGISLAÇÃO/RENOVAÇÃO/RECICL.
DA CNH
PERMISSÃO
INTERNACIONAL
PARA
DIRIGIR
REG. IMPORTAÇÃO DE PRONTUÁRIO
CANDIDATO
CREDENCIAMENTO/REVAL.ANUAL
DESPACHANTE
2ª
VIA
DO
CERTIFICADO
DIRETOR/INSTRUTOR

02.02.06 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA CNH
02.02.06.01 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA
NA CNH CONSULTA
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02.02.06.02 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA
NA CNH AJUDA
02.02.06.03 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA
NA CNH IMPRESSÃO
02.02.07 PONTUAçãO DO CONDUTOR
02.02.07.01 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR CONSULTA
02.02.07.02 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR IMPRESSÃO
02.02.08 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO
02.02.08.01 MARCAÇÃO
HABILITAÇÃO CONSULTA

DE

EXAME

PARA

PRIMEIRA

02.02.08.02 MARCAÇÃO DE
HABILITAÇÃO IMPRESSÃO

EXAME

PARA

PRIMEIRA

02.03 RECURSOS
02.03.01 DADOS DA AUTUAçãO
02.03.01.01 DADOS DA AUTUAÇÃO CONSULTA
02.03.01.02 DADOS DA AUTUAÇÃO IMPRESSÃO
02.03.02 DADOS DO RECURSO
02.03.02.01 DADOS DO RECURSO CONSULTA
02.03.02.02 DADOS DO RECURSO AGUARDA CONSULTA
02.03.02.03 DADOS DO RECURSO CONSULTA PROCESSO
03 PBH
03.01 IPTU
03.01.01 EMISSÃO DE GUIA DE IPTU
03.01.02 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
03.01.03 EMISSÃO DE GUIA DE DÍVIDA ATIVA

04 IPSEMG
04.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES
04.01.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES CONSULTA
04.01.02 CATÁLOGO DE PRESTADORES IMPRESSÃO
04.02 CERTIDÃO
04.02.01 CERTIDÃO CONSULTA
04.02.02 CERTIDÃO IMPRESSÃO
05 POLÍCIA CIVIL
05.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES
05.01.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES CONSULTA
05.01.02 ATESTADO DE ANTECEDENTES AGUARDA CONSULTA
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05.01.03 ATESTADO DE ANTECEDENTES IMPRESSÃO
05.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE)
05.02.01 SEGUNDA
CONSULTA

VIA

CARTEIRA

DE

IDENTIDADE

(DAE)

05.02.02 SEGUNDA
IMPRESSÃO

VIA

CARTEIRA

DE

IDENTIDADE

(DAE)

06 OUVIDORIA
06.01 OUVIDORIA ENVIO DADOS
07 AGENDAMENTO
07.01 AGENDAMENTO DE DOAÇÃO DE SANGUE
07.02 AGENDAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALAHO 1ª VIA
07.03 AGENDAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO 2ª VIA
07.04 AGENDAMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE 1ª VIA
07.05 AGENDAMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE 2ª VIA
07.06 AGENDAMENTO DE ENTREVISTA – NAF
07.07 AGENDAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO
07.08 AGENDAMENTO DE VISTORIA DE VEÍCULOS
07.09 AGENDAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS
07.10 AGENDAMENTOS DO TRE
07.10.01 ALISTAMENTO ELEITORAL (PRIMEIRO TÍTULO)
07.10.02 ALTERAÇÃO DE DADOS DO ELEITOR
07.10.03 CERTIDÃO CRIME ELEITORAL
07.10.04 CERTIDÃO FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
07.10.05 CERTIDÃO NEGATIVA ALISTAMENTO ELEITORAL
07.10.06 CERTIDÃO QUITAÇÃO ELEITORAL
07.10.07 EMISSÃO MULTA TRE
07.10.08 RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO TRE
07.10.09 REQUERIMENTO JUSTIFICATIVA ELEITORAL
07.10.10 TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO DE ELEITOR
07.11 AGENDAMENTOS DA SEMAD
07.11.01 CARACTERIZAÇÃO DE PROCESSOS DE OUTORGA DE
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
07.11.02 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL E OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS
HÍDRICOS
07.11.03 ORIENTAÇÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
07.12 AGENDAMENTOS DA SEF
07.12.01 ORIENTAÇÃO ITCD
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07.12.02 PARCELAMENTO DE ITCD
07.12.03 RESTITUIÇÕES
07.12.04 PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EXCETO
IPVA E ITCD
07.12.05 IPVA - PARCELAMENTO DE DÉBITOS DEVIDOS

2.1.2.7.2. Licenças de Uso
A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE as licenças de uso dos
softwares propostos, para as quantidades de equipamentos propostos, dentro
do prazo de vigência do CONTRATO, considerando inclusive suas prorrogações.

2.1.2.7.3. Serviços
A

CONTRATADA

deverá

fornecer

juntamente

com

os

terminais

de

Autoatendimento os softwares de operação e gerenciamento, podendo a própria
CONTRATADA desenvolvê-lo ou adquirir os serviços de desenvolvimento de
terceiros, contendo basicamente dois módulos:
 Módulo software de navegação e gerenciamento local (SNGL)
 Módulo de Gerenciamento Remoto dos Terminais de Autoatendimento (SGR)

2.1.2.7.4. Módulo Software de Navegação e Gerenciamento Local – SNGL
O SNGL deve ter as seguintes características incorporadas no produto:
2.1.2.7.4.1.

Permitir a configuração de toda interface gráfica do

navegador, contemplando funções como:
 Teclado virtual;
 Barra de funções e tarefas;
 Barra de navegação;
2.1.2.7.4.2.

A configuração citada no item anterior deve contemplar,

além da alteração do layout visual, o dimensionamento e
posicionamento da área ocupada na tela, para cada uma das
funções disponíveis;
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Restringir o acesso ao sistema operacional, mediante o

uso de teclas de atalho que acionem automaticamente uma função
local, exigindo a autenticação de um usuário e senha para liberação
do acesso.
2.1.2.7.4.4.

O SNGL deve disponibilizar, mediante o uso de um módulo

com interface gráfica, as seguintes funções configuráveis:
 Deve permitir o navegador como o único aplicativo visível e acessível pelo
usuário
 Controlar e restringir a navegação Web, mediante utilização de listas de
sítios permitidos e proibidos;
 Controlar a habilitação do menu popup do browser (botão direito);
 Controlar a limpeza do histórico de navegação, automaticamente após
cada navegação, sem a necessidade de encerrar o aplicativo;
 Desabilitar a caixa de diálogo para os comandos de impressão
direcionados a um periférico local;
 Ignorar caixas de mensagem e erros de script do browser;
 Bloqueio de teclas de Sistema como ALT+F4, ALT+TAB, CTRL+ESC,
ALT+ESC, CTRL+ALT+F9;
 Criação e uso de teclas de atalho;
 Definição de tipo de protocolo (http, https, ftp) e URL padrão;
 Definição e uso de páginas HTML locais, sobrepondo as páginas do
navegador, para exibição em situações de erro descritas abaixo:
o

Segurança – acesso a site proibido;

o

Time-out – requisição
parametrizável;

o

Genéricos – erros de http, web server, proxy e browser;

de

páginas,

com

limite

de

tempo

 Controle de ociosidade na navegação ativando a exibição de página HTML
local, quando exceder limite de tempo parametrizável;
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 Controle de retorno automático para a página inicial, quando exceder
limite de tempo parametrizável;
 Gravação de logs de execução e erros, controlados por número de
arquivos e tamanho, permitindo analisar problemas.
 Controlar exibição do cursor.
2.1.2.7.4.5.

toda vez que o usuário executar uma operação de

impressão, o botão de comando na tela deverá ser inibido, não
permitindo desta forma a reimpressão dos documentos.
2.1.2.7.4.6.

sinalizar para o usuário, no mínimo, as seguintes

operações:
 impressão não disponível;
 terminal fora de serviço;
 informações institucionais, quando o terminal estiver ocioso.
2.1.2.7.4.7.
de

deverá possuir mecanismo para auto ativação nos casos
inicialização

ou

reinicialização

dos

terminais

de

autoatendimento.

2.1.2.7.5. Módulo do Software de Gerenciamento Remoto – SGR
2.1.2.7.5.1.

Este módulo destina-se ao gerenciamento dos terminais

instalados, de forma a garantir os padrões de operação tratados
nestas especificações técnicas, excetuando-se o gerenciamento de
hardware, que exija software próprio.
2.1.2.7.5.2.

O SGR deverá ser acessado por qualquer computador que

esteja conectado à rede Internet, por meio de controle de acesso,
exigindo login e senha.
2.1.2.7.5.3.

Deverá ser disponibilizado visualização remota da situação

de cada um dos Terminais da rede de autoatendimento e também
determinar a execução e configuração de ações automáticas.
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As funções de gerenciamento devem utilizar interface

Web, permitindo aos gestores acesso remoto por Internet. O
sistema deve permitir que a CONTRATANTE obtenha informações
que possibilitem uma análise, em tempo real, dos pontos
gerenciados.
2.1.2.7.5.5.

O Gerenciamento Remoto deve monitorar continuamente

a aplicação de autoatendimento, indicando seu fluxo de operação,
visando

detectar

situações

de

anormalidade

que

possam

interromper o funcionamento do serviço ou exigir uma intervenção
técnica,

seja

por

falha

em

dispositivos

ou

problemas

de

detectadas

nos

terminais

de

performance e desempenho.
2.1.2.7.5.6.

Os

erros

e

falhas

autoatendimento, devem automaticamente gerar pedidos de
intervenção para a CONTRATADA.
2.1.2.7.5.7.

As ocorrências abertas deverão estar associadas a ações

automáticas que deverão ser parametrizadas pela CONTRATADA e
permitir a associação às seguintes ações automáticas e/ou
manuais, desencadeadas pela abertura de ocorrências:
 envio de e-mail para áreas de gestão;
 execução de comandos remotos para reiniciar o aplicativo, reiniciar o
terminal, desligar o terminal, atualizar data / hora;
 exibição de alertas visuais na Web console;
2.1.2.7.5.8.

A abertura de ocorrências deve estar associada no mínimo

às seguintes falhas:
2.1.2.7.5.9.

Aplicativo não responde (travado);

2.1.2.7.5.10.

Terminal desligado ou sem comunicação;

2.1.2.7.5.11.

Necessidade

de

abastecimento

do

consumível

impressora;
2.1.2.7.5.12.
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Status dos periféricos dos terminais mediante informação

fornecida pela aplicação.
2.1.2.7.5.14.

O Monitoramento Remoto deve conter, ainda, no mínimo,

as seguintes características:
2.1.2.7.5.14.1.

Classificar

as

ocorrências

pelo

grau

de

severidade, por agrupamentos de negócio ou perfil, por
agrupamento geográfico ou administrativo;
2.1.2.7.5.14.2.

Permitir abertura de ocorrências manualmente.

2.1.2.7.5.14.3.

Registrar detalhadamente os erros e falhas

detectadas, mediante informação do código, horário e número
do terminal, possibilitando a visualização destes dados nas
consultas e relatórios;
2.1.2.7.5.14.4.

Possuir conceito de hierarquização, permitindo

ações escalonadas para situações que exijam maior rigor.
2.1.2.7.5.15.

O módulo de gerenciamento deverá permitir, no mínimo:

 efetuar cadastros referentes à:
o

Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os atendentes
cadastrados para a rede de autoatendimento; deverá permitir incluir,
alterar ou excluir atendentes.

o

Regiões - Deverá apresentar tela com todas as regiões cadastradas
na rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar ou
excluir regiões.

o

Locais - Deverá apresentar tela com todos os locais cadastrados nas
regiões da rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar
ou excluir locais.

o

Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações de
autoatendimento cadastradas na rede; deverá permitir alterar ou
excluir estações.

o

Funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as
funcionalidades dos aplicativos de Autoatendimento cadastrados;
deverá permitir alterar ou excluir funcionalidades.

o

Tipos de Ocorrências - Deverá apresentar tela com todos os tipos de
ocorrências cadastrados para os aplicativos gerenciados; deverá
permitir alterar ou excluir tipos de ocorrências.

o

Tipos de Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os tipos de
atendentes cadastrados na rede de autoatendimento; deverá permitir
incluir, alterar ou excluir tipos de atendentes.
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 Efetuar consultas referentes à:
o

atividade das Estações: monitora o status dos terminais de
autoatendimento, indicando as estações inoperantes e as estações
habilitadas e operantes. O sistema deverá enviar e-mail de alerta
para os casos de estações inoperantes;

o

comunicação com a rede : monitora o status da comunicação da rede
com o terminal, indicando as estações sem comunicação e as
estações habilitadas e com comunicação com a rede. O sistema
deverá enviar e-mail de alerta para os casos de estações sem
comunicação;

o

situação da impressora : monitora o status da impressora, indicando
as impressoras ligadas, desligadas e com erros;

o

nível de papel: monitora o consumo de papel pela impressora (pouco
papel/sem papel);

o

ocorrências: deverá apresentar tela com todas as ocorrências já
registradas pelos Terminais de Autoatendimento;

 permitir a geração de relatórios que conterão, no mínimo, os seguintes
itens:



o

ocorrências por intervalo de tempo;

o

ocorrências por Unidade de Localização;

o

descrição, código da ocorrência, número do terminal e horário de
abertura e fechamento da ocorrência;

o

tempo de correção das ocorrências;

o

tempo médio de utilização dos terminais por dia;

o

tempo de indisponibilidade das máquinas no dia e no mês;

o

tempo de indisponibilidade da(s) máquina(s) no período;

o

relatório com a quantidade de transações executadas por terminal,
mediante informações recebidas on-line do aplicativo de
autoatendimento;

o

estatísticas de utilização de serviços e terminais: deverá possibilitar
a impressão de estatísticas de utilização dos serviços disponibilizados
na rede de autoatendimento e a utilização dos quiosques. Deverá
permitir a formatação dos relatórios em formato PDF ou exportação
para o formato XLS.

o

operações concluídas – Estatística das operações concluídas com
sucesso no dia, mês ou período informado, por serviço e por terminal;

o

operações abandonadas – Estatística das operações abandonadas no
dia, mês ou período informado, por serviço e por terminal;

permitir geração de relatórios referentes ao monitoramento de repasse
de pagamento
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o Permitir o monitoramento remoto da quantidade de pagamentos
diários realizados por meio do PinPad e o valor de cada pagamento
arrecadado, contendo:
o

Identificação do terminal

o

Código de barras

o

Nome do titular

o

CPF do titular

o

Valor do documento

o

Data de vencimento

o

Data e hora do pagamento

o

Banco de pagamento ou bandeira

o

Status do pagamento
o Todas as consultas sobre a utilização dos terminais deverão permitir
a seleção por meio de filtros, como segue:

o

Terminal

o

CPF

o

Valor

o

Período

o

Banco

o

Status

 Segurança: Deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades para o
controle do acesso de usuários ao Gerenciador do Autoatendimento:
o

Cadastro: permitir efetuar cadastros referentes a:


Grupos de Usuários - Deverá permitir o cadastro de grupos de
usuários para o Gerenciador do Autoatendimento. Esse recurso,
em associação com as permissões por funcionalidades, deverá
permitir definir graus de acesso dos usuários ao Gerenciador do
Autoatendimento.



Usuários - Deverá permitir o cadastro dos usuários Gerenciador
do Autoatendimento. Esses usuários serão utilizados para logon
no aplicativo e deverão ser associados a grupos de usuários
previamente cadastrados.
Permissões:

o


o

Atribuição de Permissões aos Grupos de Usuários - Deverá
permitir definir as permissões de acesso às funcionalidades do
gerenciador aos usuários dos grupos determinados.

Usuários:


Alteração de senha de Usuários - Deverá permitir a alteração da
senha de logon do usuário logado.
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Disponibilizar os seguintes serviços:

 Desabilitar Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações
desabilitadas. Deverá permitir habilitar e desabilitar o funcionamento das
estações da rede de autoatendimento. Ao desabilitar uma estação o
aplicativo deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até
a qual a estação deverá ficar desabilitada, reativando-a automaticamente
após esta data e hora.
 Desabilitar funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as
funcionalidades do software de autoatendimento. Deverá permitir
habilitar e desabilitar o funcionamento de uma funcionalidade do software
de autoatendimento. Ao desabilitar uma funcionalidade, o aplicativo
deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a qual a
funcionalidade deverá ficar desabilitada, reativando-o automaticamente
após esta data e hora.
2.1.2.7.5.17.

Deverá ser fornecido manual do SGR, com a descrição de

todas as funcionalidades existentes.

2.1.2.7.6. Além dos módulos básicos do sistema foram explicitados nos itens
1.6.2.1 e 1.6.2.2., a CONTRATADA será responsável por prover outros
softwares (aplicativos de retaguarda, banco de dados, rotinas de backup
e restore, etc.) que tenham a função de garantir o funcionamento destes
dois módulos, bem como garantir os serviços de hospedagem e suporte
técnico.
2.1.2.8.

HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES

2.1.2.8.1. O software de autoatendimento e o software de gerenciamento
remoto

em

servidor

exclusivo

e

dedicado

de

propriedade

da

CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

2.1.2.8.2. O ambiente do software deverá apresentar a Disponibilidade Mensal
de 98,50%.

2.1.2.8.3. A disponibilidade do serviço é definida como sendo a relação entre o
tempo

em

que

o

sistema

apresenta

características

técnicas

e

operacionais especificadas e o tempo total considerado. O período de
observação a ser considerado é de 1 (um) mês, ou seja, deverá ser
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considerado o período compreendido entre o primeiro e o último dia do
mês.

2.1.2.8.4. A CONTRATADA deverá prover um ambiente de homologação, em que
seja possível testar todas as funcionalidades do software de prestação
de serviço, inclusive os desenvolvimentos contratados durante a vigência
do contrato.

2.1.2.8.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso ao ambiente de
produção, em que seja possível verificar o funcionamento do software
vigente de prestação de serviço. Este acesso deve ser ao ambiente de
produção, hospedado em servidor, e não um acesso remoto a um
terminal de autoatendimento sendo utilizado em uma unidade.

2.1.2.9.

INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS

2.1.2.9.1.

A infraestrutura elétrica e lógica dos locais onde serão instalados os

terminais será de responsabilidade da CONTRATANTE.

2.1.2.10.

SUPORTE TÉCNICO

2.1.2.10.1. A CONTRATADA deverá prestar serviços técnicos e suporte e de
manutenção referentes à solução proposta à CONTRATANTE durante o
período de vigência do CONTRATO, compreendendo, pelo menos o
tratado a seguir:


Suporte técnico telefônico, com atendimento técnico, através de

pessoal habilitado, com abrangência no Estado de Minas Gerais, sempre
que requerido pela CONTRATANTE.


Suporte técnico presencial, com atendimento técnico por meio de

especialista conhecedor do autoatendimento, para resolver problemas
não derivados de uso indevido dos programas, com abrangência no
Estado de Minas Gerais.

2.1.2.10.2. Níveis de serviço exigidos da CONTRATADA:
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CONTRATANTE

deverá

estar

disponível

obrigatoriamente, para a solução de problemas de equipamentos, software e
reposição do papel da impressora.

2.1.2.10.3. Atendimento aos usuários:
2.1.2.10.3.1.

Os chamados de suporte deverão ser centralizados num

único ponto, para todas as solicitações da CONTRATANTE.
2.1.2.10.3.2.

Para o atendimento do prazo máximo da solução, oriundo

dos chamados de assistência técnica, a CONTRATADA poderá usar
inclusive equipamentos de reserva (backup), no mínimo iguais ou
superiores aos ofertados.

2.1.2.10.4. Período de Assistência Técnica
2.1.2.10.4.1.

Período de assistência técnica e manutenção será igual à

vigência do Contrato.

2.1.2.10.5. Tempos máximos de atendimento e restabelecimento:
O serviço de atendimento de suporte dos equipamentos e software dos terminais
de autoatendimento deverá ser feito no mínimo segundo os seguintes critérios:
2.1.2.10.5.1.

Executado em horário comercial, no período de 08hs às

18hs dos dias úteis, excluídos os feriados e finais de semana.
2.1.2.10.5.2.

Ser executado on-site, nas instalações da CONTRATANTE,

durante o período de garantia, nas localidades onde os terminais
estiverem instalados, com abrangência no Estado de Minas Gerais.
2.1.2.10.5.3.

O tempo total de atendimento e restabelecimento deverá

ser no máximo de 4 (quatro) horas para os terminais instalados na
Capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte e de 8(oito) horas
para as demais localidades. As horas acima serão computadas a
partir da abertura da ocorrência na CONTRATADA, e contadas nos
períodos entre 08hs às 18hs em dias úteis.

2.1.2.10.5.4.

Integram a região metropolitana de Belo Horizonte, os

municípios de Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco,

Edital (3722407)

SEI 1500.01.0006027/2019-89 / pg. 39

TERMO DE
REFERÊNCIA

UNIDADE ADMINISTRATIVA EMITENTE

PÁGINA

NÚMERO

Confins,

DATA

Contagem,

Esmeraldas,

Florestal,

Ibirité,

Igarapé,

Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário
Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso,
Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa,
Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

2.1.2.10.5.5.

Abrangência da prestação dos serviços de manutenção

Os serviços de manutenção dos equipamentos e software dos terminais de
autoatendimento deverão incluir no mínimo:
2.1.2.10.5.5.1.

manutenção dos terminais de Autoatendimento,

incluindo a substituição de peças e componentes fornecidos
pela CONTRATADA mão de obra e deslocamento, de modo a
manter a operação normal.
2.1.2.10.5.5.2.

restauração

da

imagem

dos

computadores,

quando fizer necessário;
2.1.2.10.5.5.3.

atualização

dos

firmwares

e

drivers

dos

computadores;
2.1.2.10.5.5.4.

manutenção dos softwares da CONTRATADA;

2.1.2.10.5.5.5.

A compra do papel é de responsabilidade de cada

órgão participante.
2.1.2.10.5.6.

No caso de atraso no atendimento aos chamados de

assistência técnica, manutenção e restabelecimento dos terminais
instalados a multa observará os limites abaixo especificados:
2.1.2.10.5.6.1.

De 5% (cinco por cento) sobre o valor bruto

unitário do terminal de autoatendimento previsto no Item 01
do termo de referência para atraso de até uma hora;
2.1.2.10.5.6.2.

De 10% (dez por cento) sobre o valor bruto

unitário do terminal de autoatendimento previsto no Item 01
do termo de referência para atraso de até duas;
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De 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto

unitário do terminal de autoatendimento previsto no Item 01
do termo de referência para atrasos de mais de duas horas.
2.1.2.10.5.7.

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos,
conforme dispõe o art. 87 da Lei nº. 8666/93 e o art. 18, IV do
Decreto Estadual nº. 44.431/2006.

2.1.2.11.

DOCUMENTAÇÃO

A CONTRATADA deverá fornecer a documentação de todos os componentes do
autoatendimento

e

do

software

de

gerenciamento

remoto,

incluindo

a

documentação técnica do terminal de autoatendimento, e manual do usuário, que
deverá conter no mínimo todos os detalhes necessários à perfeita operação dos
equipamentos e softwares propostos.
2.1.2.12.

ENTREGA E INSTALAÇÃO

Os terminais deverão ser entregues e instalados nas unidades de atendimento do
estado de Minas Gerais, sem custo adicional para a CONTRATANTE.
2.1.2.13.

TROCA DE BOBINAS

2.1.2.13.1. As bobinas deverão ser trocadas pela CONTRATANTE.

2.1.3. ITE M 0 3 – SO L U Ç Ã O DE A UTO AT E N D I M E N TO T IPO I I
Característica
Processador

Memória

Tela

Subcaracterística
1.1 Quantidade de Núcleos
2.1 Memória RAM
Memória de
2.2
armazenamento interna
Slot de expansão de
2.3 memória de
armazenamento
3.1 Tipo
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3.2 Tamanho
3.3 Resolução
3.4 Cores
Tipo de Sensibilidade
3.5
ao toque
3.6 Posição
4.1 Rede cabeada (LAN)
4.2 USB
5.1 Bateria
5.2 Fonte de alimentação
6.1 Sensores

Demais
Características

6.2 Conexões
6.3 Acessórios

Especificações
Físicas
Software

7.1 Peso
7.2 Cor
8.1 Sistema Operacional

PÁGINA

DATA

8.0"
1280 x 800 (WXGA)
16 Milhões
Capacitiva
Vertical
Adaptador de rede Ethernet 10/100 RJ-45
2.0
Polímero de Lítio com 5000mAh ou superior
Adaptador de corrente/tensão com tensão de entrada 110/220
VAC (+/-10%), 50-60Hz com seleção automática de entrada
Acelerômetro, que permita ajustar a tela automaticamente na
vertical ou horizontal
1 (um) saída P2 para fone de ouvido, 1(uma) USB
fonte de alimentação, película de proteção que se adeque
perfeitamente a toda a extensão da tela, cabo USB (podendo ser
componente do carregador) e certificado de garantia.
Máximo 600 gramas
Preto, prata ou grafite
Android versão 7.0 em português

2.1.3.1.GABINETE DO AUTOATENDIMENTO
O gabinete para o autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes
características:

2.1.3.1.1. fabricado em módulo único, slim, confeccionado em chapa de aço em
pintura resistente à corrosão atmosférica ou aço inoxidável, com
acabamento escovado, ou fibra de vidro. Quando a CONTRATADA optar
por propor o acabamento por pintura, deverá aplicar a cor Prata na
Escala Pantone Sólida.

2.1.3.1.2. deverá possuir acabamento com estrutura soldada sem parafusos ou
travas externas e não deve ter arrestas ou saliências que ofereçam risco
físico ao usuário,

2.1.3.1.3. deverá apresentar resistência à impactos;
2.1.3.1.4. o fabricante deve demonstrar que o design atende de modo
ergonômico às pessoas com estatura entre 1,55 metros e 1,90 metros,
além de pessoas em cadeira de rodas;

2.1.3.1.5. os detalhes de acabamento poderão ser em termoplástico ou resina
termo fixa;
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2.1.3.1.6. o gabinete deverá ser fixado no chão pela CONTRATADA através de
base com 4 parafusos. Deverá ser utilizada uma forma alternativa de
fixação (ex.: ventosas), nos casos em que a perfuração não puder ser
feita;

2.1.3.1.7. a estrutura do equipamento deve facilitar o acesso aos seus módulos
internos para manutenção e abastecimento;

2.1.3.1.8.

o controle do acesso ao interior do equipamento deve ser por meio

de portas fechadas por chave do tipo tetra e deve haver uma porta
específica com fechadura para troca de bobina de papel na impressora
isolada do acesso aos demais módulos do equipamento;

2.1.3.1.9. deverá possuir fonte de alimentação, seleção automática de tensão
(110V/220V), e de freqüência de 50/60 Hz, que suporte a sua
configuração plena com capacidade mínima para 30% de expansão;

2.1.3.1.10. deverá possuir chave geral liga/desliga com fusível, independente
das chaves dos componentes, com capacidade de corrente adequada à
demanda total do equipamento;

2.1.3.1.11. deverá permitir operação normal das aplicações sob as situações de
temperatura e umidade encontradas no Estado de Minas Gerais;

2.1.3.1.12. deverá

possuir

identificação

visual

Externa,

com

ícones

confeccionados em policarbonato autoadesivo para sinalização dos locais
das operações dos dispositivos de interação com o usuário e para
aplicação da identidade visual do Governo de Minas a ser definido pela
CONTRATANTE e confeccionado e aplicado pela CONTRATADA.

2.1.3.1.13. deverá possuir identificação visual interna, com orientação afixada
próxima aos locais de operação e substituição de consumíveis com
informações detalhadas;

2.1.3.1.14. deverá possuir guilhotina controlável por software com método de
corte de papel do tipo “scissors cut” e entrega de papel somente após a
conclusão da impressão (presenter);
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2.1.3.1.15. deverá possuir saída para os cabos de energia e rede de dados; a
conexão de saída do cabo de rede deverá ser interna ao equipamento,
evitando assim a interferência externa;

2.1.3.1.16. deverá possuir barra de tomadas saídas tripolares, chave liga-desliga
e indicador luminoso de ligado e desligado;

2.1.3.2.

IMPRESSORA DO AUTOATENDIMENTO:

A impressora do autoatendimento deverá ter as seguintes características:

2.1.3.2.1. Permitir a impressão de recibos, comprovantes e guias de
arrecadação estaduais:

2.1.3.2.2. tecnologia térmica;
2.1.3.2.3. utilizar bobinas de papel script, 111 mm de largura
2.1.3.2.4.

quantidade de caracteres por linha igual ou superior a 48;

2.1.3.2.5. alimentação de papel automática e velocidade de, no mínimo 70
mm/s no modo normal de impressão a 6 LPP e 48 CPL com sensores de
“pouco papel” e “fim de papel”;

2.1.3.2.6. dispensador com confiabilidade de 500.000 recibos sem falha;
2.1.3.2.7. vida útil da guilhotina de, no mínimo, 500.000 cortes e, cabeça de
impressão de no mínimo 100 milhões de pulso;

2.1.3.2.8. dispensador para impulsão do extrato após a impressão e corte do
papel (presenter);

2.1.3.2.9. o resultado impresso deve ser fornecido ao usuário pela parte frontal
do equipamento, através de saída própria do gabinete, sem a
necessidade de acesso direto à impressora;

2.1.3.2.10. impressão nos modos normal, comprimido, itálico, sublinhado e
negrito;
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2.1.3.2.11. Sistema de corte por guilhotina e entrega de recibo controlável por
software, com método de corte do papel, do tipo “scissors cut”;

2.1.3.2.12. deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e
placas necessárias para a sua instalação;

2.1.3.2.13. deverá permitir a impressão de código de barras de acordo com os
padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

2.1.3.3.

LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS

A leitora deverá realizar leitura de códigos de barras a laser de luz vermelha.

2.1.3.3.1. Tipo: alimentação manual;
2.1.3.3.2. Posicionamento: disposto na parte frontal do terminal em local de fácil
acesso ao usuário;

2.1.3.3.3. Padrão: I-25 (2 de 5 intercalado) com reconhecimento automático do
tipo de código;

2.1.3.3.4. Índice de rejeição: máximo de 4% de documentos conforme padrão
adotado pela FEBRABAN em estado normal de utilização - considerados
papéis manipulados com dobras ou amassados, de espessura e
gramatura diferentes;

2.1.3.3.5. Capacidade de leitura: strings de 44 caracteres para código de barras
conforme padrão adotado pela FEBRABAN.

2.1.3.4.

PINPAD

2.1.3.4.1. Para transações de TEF;
2.1.3.4.2. Deverá ser mecânico, criptográfico (EPP – Encrypting PinPad) e
antivandalismo.

2.1.3.4.3. Display gráfico de 128 x 64 pixels, modo texto com 16 caracteres e 8
linhas, com backlight;

Edital (3722407)

SEI 1500.01.0006027/2019-89 / pg. 45

TERMO DE
REFERÊNCIA

UNIDADE ADMINISTRATIVA EMITENTE

NÚMERO

PÁGINA

DATA

2.1.3.4.4. Interface: Serial ou USB;
2.1.3.4.5. Criptografia nos modos DES, Triple DES, DUKPT-DES, DUKPT-TDES,
RSA e AES; SHA-1;

2.1.3.4.6. Leitor de cartões magnéticos trilhas 1 e 2;
2.1.3.4.7. Leitor de Smart card compatível com ISO 7816-1,-2,-3 e -4;
2.1.3.4.8. Homologado EMV Nível 1 e 2 e PCI versão 2.X;
2.1.3.4.9. Homologado, pelo menos, nas principais bandeiras: Redecard, Cielo e
Hipercard;

2.1.3.4.10. Teclado numérico de 0 a 9, com pelo menos 3 teclas de Função, além
das Teclas “Cancela” (em vermelho), “Corrige” (em amarelo) e
“Fim/Entra/Confirma” (em verde);

2.1.3.5.

SOFTWARES DE AUTOATENDIMENTO

2.1.3.5.1. Desenvolvimento
A CONTRATADA deverá especificar, inclusive o layout, e desenvolver todos os
softwares necessários para execução dos serviços existentes atualmente (lista
abaixo).
Poderá utilizar os softwares e customizações existentes, desenvolvidos em Java
utilizando MySQL.
Este desenvolvimento deverá ser previsto como custo do terminal e não
implicará novas despesas à CONTRATANTE.
00 MENU INICIAL
01 COPASA
01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS
01.01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS CONSULTA
01.01.02 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS IMPRESSÃO
01.02 CONTAS PAGAS
01.02.01 CONTAS PAGAS CONSULTA
01.02.02 CONTAS PAGAS IMPRESSÃO
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01.03 HISTÓRICO DE CONSUMO
01.03.01 HISTóRICO DE CONSUMO CNPJ
01.03.02 HISTóRICO DE CONSUMO CPF
01.03.03 HISTóRICO DE CONSUMO MATRíCULA
01.03.04 HISTÓRICO DE CONSUMO CNPJ CONSULTA
01.03.05 HISTóRICO DE CONSUMO CPF CONSULTA
01.03.06 HISTóRICO DE CONSUMO MATRICULA CONSULTA
01.03.07 HISTóRICO DE CONSUMO IMPRESSãO
01.03.08 HISTóRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO IMPRESSãO
01.03.09 HISTÓRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO CONSULTA
01.03.10 HISTÓRICO DE CONSUMO AJUDA
01.04 SEGUNDA VIA DE CONTA
01.04.01 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ
01.04.02 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF
01.04.03 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA
01.04.04 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ CONSULTA
01.04.05 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF CONSULTA
01.04.06 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA CONSULTA
01.04.07 SEGUNDA VIA DE CONTA IDENTIFICADOR CONSULTA
01.04.08 SEGUNDA VIA DE CONTA IMPRESSAO
02 DETRAN
02.01 VEÍCULO
02.01.01 DADOS DO VEÍCULO
02.01.01.01 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA
02.01.01.02 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA AUTUAÇÕES
02.01.01.03 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA MULTAS
02.01.01.04
DADOS
IMPEDIMENTOS

DO

VEÍCULO

CONSULTA

02.01.01.05 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA TIMEOUT
02.01.01.06 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO MULTAS
02.01.01.07 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO AUTUAÇÕES
02.01.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO
02.01.02.01 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA
02.01.02.02
CONSULTA

INFRAÇÕES

PARA

02.01.02.03
DETALHES

INFRAÇÕES

PARA

EXTRATO
EXTRATO

AGUARDA
CONSULTA

02.01.02.04 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO
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02.01.02.05
DETALHES

INFRAÇÕES

PARA

EXTRATO

IMPRESSÃO

02.01.03 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO
02.01.03.01 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO CONSULTA
02.01.03.02 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO IMPRESSÃO
02.01.04 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) VEÍCULO
02.01.04.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE)
VEÍCULO CONSULTA/IMPRESSÃO:







VISTORIA MÓVEL
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
PRIMEIRO EMPLACAMENTO
SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE VEÍCULO
SEGUNDA VIA DO CRLV LICENCIAMENTO
ANUAL
ALTERAÇÃO DE DADOS
BAIXA DE VEÍCULO
NOVA SELAGEM DE PLACA
VISTORIA DE VEÍCULO
LAUDO DE SEGURANÇA VEICULAR
IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE
VEÍCULO
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO OU PRINT
CÓPIA DE MICROFILMAGEM
PLACA
DE
EXPERIÊNCIA
OU
DE
FABRICANTE
ARREMATE DE VEÍCULO
CREDENCIAMENTO/REVALIDAÇÃO
DESPACHANTE
TAXA DO ITEM 5.7 DA TABELA D
TAXA DO ITEM 5.9 DA TABELA D
RESERVA DE PLACAS ESPECIAIS
CREDENCIAMENTO/RENOVAÇÃO
DE
EMPRESAS
PERÍCIA PARA CREDENCIAMENTO DE
EMPRESAS
MULTA DESCUMPRIMENTO LEI 1297714DESMON
REGISTRO CONTRATO FINANC VEÍCULO
CREDENC
REGISTRO ADITIVO FINANC VEÍCULO
CREDENC




















02.02 HABILITAÇÃO

02.02.01 SITUAÇÃO CNH
02.02.01.01 SITUAÇÃO CNH CONSULTA
02.02.01.02 SITUAÇÃO CNH AJUDA
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02.02.01.03 SITUACAO CNH IMPRESSÃO
02.02.02 2° VIA EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO
03.02.02.01 SEGUNDA VIA
HABILITAÇÃO CONSULTA

EXAME

PARA

PRIMEIRA

03.02.02.02 SEGUNDA VIA
HABILITAÇÃO IMPRESSÃO

EXAME

PARA

PRIMEIRA

02.02.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA RENOVAÇÃO CNH
02.02.03.01 EMISSÃO DE
RENOVAÇÃO CNH CONSULTA

BOLETIM

RESUMO

PARA

02.02.03.02 EMISSÃO DE
RENOVAÇÃO CNH AJUDA

BOLETIM

RESUMO

PARA

02.02.03.03 EMISSÃO DE BOLETIM
RENOVAÇÃO CNH IMPRESSÃO

RESUMO

PARA

02.02.04 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA CNH
02.02.04.01 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA
CNH CONSULTA
02.02.04.02 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA
CNH AJUDA
02.02.04.03 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA
CNH IMPRESSÃO
02.02.05 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) HABILITAÇÃO
02.02.05.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE)
HABILITAÇÃO CONSULTA/IMPRESSAO:
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INSCRIÇÃO PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO
ADIÇÃO DE CATEGORIA
MUDANÇA DE CATEGORIA
EXAME
LEGISL/REPET.-PRIMEIRA
HABILITAÇÃO
EXAME DE DIREÇÃO OU REPETÊNCIA
EXPEDIÇÃO
DE
LICENÇA
DE
APRENDIZAGEM
EXPEDIÇÃO
DA
SEGUNDA
VIA
DA
PERMISSÃO
EXPEDIÇÃO DA 2ª VIA DA HABILITAÇÃO
ALTERAÇÃO DE DADOS DA HABILITAÇÃO
EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA DEFINITIVA
RENOVAÇÃO
DO
DOCUMENTO
DE
HABILITAÇÃO
USO
INTERNO
DO
DETRAN-AVAL.
PSICOLOGICA
USO INTERNO DO DETRAN - EXAME
MÉDICO
EXPEDIÇÃO DA SEGUNDA VIA DO EXAME
MÉDICO
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DATA

REGISTRO
DE
PRONTUÁRIO
DE
ESTRANGEIRO
REGISTRO
OU
IMPORTAÇÃO
DE
PRONTUÁRIO
REGISTRO IMP. DE PRONT. DA PERMISSÃO
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO OU PRINT
HABILITAÇÃO
CÓPIA DE MICROFILMAGEM
CREDENCIAMENTO OU REVALIDAÇÃO DE
CLÍNICA
EXAME LEGISLAÇÃO/RENOVAÇÃO/RECICL.
DA CNH
PERMISSÃO
INTERNACIONAL
PARA
DIRIGIR
REG. IMPORTAÇÃO DE PRONTUÁRIO
CANDIDATO
CREDENCIAMENTO/REVAL.ANUAL
DESPACHANTE
2ª
VIA
DO
CERTIFICADO
DIRETOR/INSTRUTOR

02.02.06 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA CNH
02.02.06.01 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA
NA CNH CONSULTA
02.02.06.02 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA
NA CNH AJUDA
02.02.06.03 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA
NA CNH IMPRESSÃO
02.02.07 PONTUAçãO DO CONDUTOR
02.02.07.01 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR CONSULTA
02.02.07.02 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR IMPRESSÃO
02.02.08 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO
02.02.08.01 MARCAÇÃO
HABILITAÇÃO CONSULTA

DE

EXAME

PARA

PRIMEIRA

02.02.08.02 MARCAÇÃO DE
HABILITAÇÃO IMPRESSÃO

EXAME

PARA

PRIMEIRA

02.03 RECURSOS
02.03.01 DADOS DA AUTUAçãO
02.03.01.01 DADOS DA AUTUAÇÃO CONSULTA
02.03.01.02 DADOS DA AUTUAÇÃO IMPRESSÃO
02.03.02 DADOS DO RECURSO
02.03.02.01 DADOS DO RECURSO CONSULTA
02.03.02.02 DADOS DO RECURSO AGUARDA CONSULTA
02.03.02.03 DADOS DO RECURSO CONSULTA PROCESSO

Edital (3722407)

SEI 1500.01.0006027/2019-89 / pg. 50

TERMO DE
REFERÊNCIA

UNIDADE ADMINISTRATIVA EMITENTE

PÁGINA

NÚMERO

DATA

03 PBH
03.01 IPTU
03.01.01 EMISSÃO DE GUIA DE IPTU
03.01.02 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
03.01.03 EMISSÃO DE GUIA DE DÍVIDA ATIVA

04 IPSEMG
04.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES
04.01.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES CONSULTA
04.01.02 CATÁLOGO DE PRESTADORES IMPRESSÃO
04.02 CERTIDÃO
04.02.01 CERTIDÃO CONSULTA
04.02.02 CERTIDÃO IMPRESSÃO
05 POLÍCIA CIVIL
05.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES
05.01.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES CONSULTA
05.01.02 ATESTADO DE ANTECEDENTES AGUARDA CONSULTA
05.01.03 ATESTADO DE ANTECEDENTES IMPRESSÃO
05.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE)
05.02.01 SEGUNDA
CONSULTA

VIA

CARTEIRA

DE

IDENTIDADE

(DAE)

05.02.02 SEGUNDA
IMPRESSÃO

VIA

CARTEIRA

DE

IDENTIDADE

(DAE)

06 OUVIDORIA
06.01 OUVIDORIA ENVIO DADOS
07 AGENDAMENTO
07.01 AGENDAMENTO DE DOAÇÃO DE SANGUE
07.02 AGENDAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALAHO 1ª VIA
07.03 AGENDAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO 2ª VIA
07.04 AGENDAMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE 1ª VIA
07.05 AGENDAMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE 2ª VIA
07.06 AGENDAMENTO DE ENTREVISTA – NAF
07.07 AGENDAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO
07.08 AGENDAMENTO DE VISTORIA DE VEÍCULOS
07.09 AGENDAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS
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07.10 AGENDAMENTOS DO TRE
07.10.01 ALISTAMENTO ELEITORAL (PRIMEIRO TÍTULO)
07.10.02 ALTERAÇÃO DE DADOS DO ELEITOR
07.10.03 CERTIDÃO CRIME ELEITORAL
07.10.04 CERTIDÃO FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
07.10.05 CERTIDÃO NEGATIVA ALISTAMENTO ELEITORAL
07.10.06 CERTIDÃO QUITAÇÃO ELEITORAL
07.10.07 EMISSÃO MULTA TRE
07.10.08 RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO TRE
07.10.09 REQUERIMENTO JUSTIFICATIVA ELEITORAL
07.10.10 TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO DE ELEITOR
07.11 AGENDAMENTOS DA SEMAD
07.11.01 CARACTERIZAÇÃO DE PROCESSOS DE OUTORGA DE
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
07.11.02 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL E OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS
HÍDRICOS
07.11.03 ORIENTAÇÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
07.12 AGENDAMENTOS DA SEF
07.12.01 ORIENTAÇÃO ITCD
07.12.02 PARCELAMENTO DE ITCD
07.12.03 RESTITUIÇÕES
07.12.04 PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EXCETO
IPVA E ITCD
07.12.05 IPVA - PARCELAMENTO DE DÉBITOS DEVIDOS

2.1.3.5.2. Licenças de Uso
A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE as licenças de uso dos
softwares propostos, para as quantidades de equipamentos propostos, dentro
do prazo de vigência do CONTRATO, considerando inclusive suas prorrogações.

2.1.3.5.3. Serviços
A

CONTRATADA

deverá

fornecer

juntamente

com

os

terminais

de

Autoatendimento os softwares de operação e gerenciamento, podendo a própria
CONTRATADA desenvolvê-lo ou adquirir os serviços de desenvolvimento de
terceiros, contendo basicamente dois módulos:
 Módulo software de navegação e gerenciamento local (SNGL)
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 Módulo de Gerenciamento Remoto dos Terminais de Autoatendimento (SGR)

2.1.3.5.4. Módulo Software de Navegação e Gerenciamento Local – SNGL
O SNGL deve ter as seguintes características incorporadas no produto:
2.1.3.5.4.1.

Permitir a configuração de toda interface gráfica do

navegador, contemplando funções como:
 Teclado virtual;
 Barra de funções e tarefas;
 Barra de navegação;
2.1.3.5.4.2.

A configuração citada no item anterior deve contemplar,

além da alteração do layout visual, o dimensionamento e
posicionamento da área ocupada na tela, para cada uma das
funções disponíveis;
2.1.3.5.4.3.

Restringir o acesso ao sistema operacional, mediante o

uso de teclas de atalho que acionem automaticamente uma função
local, exigindo a autenticação de um usuário e senha para liberação
do acesso.
2.1.3.5.4.4.

O SNGL deve disponibilizar, mediante o uso de um módulo

com interface gráfica, as seguintes funções configuráveis:
 Deve permitir o navegador como o único aplicativo visível e acessível pelo
usuário
 Controlar e restringir a navegação Web, mediante utilização de listas de
sítios permitidos e proibidos;
 Controlar a habilitação do menu popup do browser (botão direito);
 Controlar a limpeza do histórico de navegação, automaticamente após
cada navegação, sem a necessidade de encerrar o aplicativo;
 Desabilitar a caixa de diálogo para os comandos de impressão
direcionados a um periférico local;
 Ignorar caixas de mensagem e erros de script do browser;
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 Bloqueio de teclas de Sistema como ALT+F4, ALT+TAB, CTRL+ESC,
ALT+ESC, CTRL+ALT+F9;
 Criação e uso de teclas de atalho;
 Definição de tipo de protocolo (http, https, ftp) e URL padrão;
 Definição e uso de páginas HTML locais, sobrepondo as páginas do
navegador, para exibição em situações de erro descritas abaixo:
o

Segurança – acesso a site proibido;

o

Time-out – requisição
parametrizável;

o

Genéricos – erros de http, web server, proxy e browser;

de

páginas,

com

limite

de

tempo

 Controle de ociosidade na navegação ativando a exibição de página HTML
local, quando exceder limite de tempo parametrizável;
 Controle de retorno automático para a página inicial, quando exceder
limite de tempo parametrizável;
 Gravação de logs de execução e erros, controlados por número de
arquivos e tamanho, permitindo analisar problemas.
 Controlar exibição do cursor.
2.1.3.5.4.5.

toda vez que o usuário executar uma operação de

impressão, o botão de comando na tela deverá ser inibido, não
permitindo desta forma a reimpressão dos documentos.
2.1.3.5.4.6.

sinalizar para o usuário, no mínimo, as seguintes

operações:
 impressão não disponível;
 terminal fora de serviço;
 informações institucionais, quando o terminal estiver ocioso.
2.1.3.5.4.7.
de

deverá possuir mecanismo para auto ativação nos casos
inicialização

ou

reinicialização

dos

autoatendimento.
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2.1.3.5.5. Módulo do Software de Gerenciamento Remoto – SGR
2.1.3.5.5.1.

Este módulo destina-se ao gerenciamento dos terminais

instalados, de forma a garantir os padrões de operação tratados
nestas especificações técnicas, excetuando-se o gerenciamento de
hardware, que exija software próprio.
2.1.3.5.5.2.

O SGR deverá ser acessado por qualquer computador que

esteja conectado à rede Internet, por meio de controle de acesso,
exigindo login e senha.
2.1.3.5.5.3.

Deverá ser disponibilizado visualização remota da situação

de cada um dos Terminais da rede de autoatendimento e também
determinar a execução e configuração de ações automáticas.
2.1.3.5.5.4.

As funções de gerenciamento devem utilizar interface

Web, permitindo aos gestores acesso remoto por Internet. O
sistema deve permitir que a CONTRATANTE obtenha informações
que possibilitem uma análise, em tempo real, dos pontos
gerenciados.
2.1.3.5.5.5.

O Gerenciamento Remoto deve monitorar continuamente

a aplicação de autoatendimento, indicando seu fluxo de operação,
visando

detectar

situações

de

anormalidade

que

possam

interromper o funcionamento do serviço ou exigir uma intervenção
técnica,

seja

por

falha

em

dispositivos

ou

problemas

de

detectadas

nos

terminais

de

performance e desempenho.
2.1.3.5.5.6.

Os

erros

e

falhas

autoatendimento, devem automaticamente gerar pedidos de
intervenção para a CONTRATADA.
2.1.3.5.5.7.

As ocorrências abertas deverão estar associadas a ações

automáticas que deverão ser parametrizadas pela CONTRATADA e
permitir a associação às seguintes ações automáticas e/ou
manuais, desencadeadas pela abertura de ocorrências:
 envio de e-mail para áreas de gestão;
 execução de comandos remotos para reiniciar o aplicativo, reiniciar o
terminal, desligar o terminal, atualizar data / hora;
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 exibição de alertas visuais na Web console;
2.1.3.5.5.8.

A abertura de ocorrências deve estar associada no mínimo

às seguintes falhas:
2.1.3.5.5.9.

Aplicativo não responde (travado);

2.1.3.5.5.10.

Terminal desligado ou sem comunicação;

2.1.3.5.5.11.

Necessidade

de

abastecimento

do

consumível

da

impressora;
2.1.3.5.5.12.

Status de uso da memória, CPU e disco rígido;

2.1.3.5.5.13.

Status dos periféricos dos terminais mediante informação

fornecida pela aplicação.
2.1.3.5.5.14.

O Monitoramento Remoto deve conter, ainda, no mínimo,

as seguintes características:
2.1.3.5.5.14.1.

Classificar

as

ocorrências

pelo

grau

de

severidade, por agrupamentos de negócio ou perfil, por
agrupamento geográfico ou administrativo;
2.1.3.5.5.14.2.

Permitir abertura de ocorrências manualmente.

2.1.3.5.5.14.3.

Registrar detalhadamente os erros e falhas

detectadas, mediante informação do código, horário e número
do terminal, possibilitando a visualização destes dados nas
consultas e relatórios;
2.1.3.5.5.14.4.

Possuir conceito de hierarquização, permitindo

ações escalonadas para situações que exijam maior rigor.
2.1.3.5.5.15.

O módulo de gerenciamento deverá permitir, no mínimo:

 efetuar cadastros referentes à:
o

Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os atendentes
cadastrados para a rede de autoatendimento; deverá permitir incluir,
alterar ou excluir atendentes.

o

Regiões - Deverá apresentar tela com todas as regiões cadastradas
na rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar ou
excluir regiões.
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o

Locais - Deverá apresentar tela com todos os locais cadastrados nas
regiões da rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar
ou excluir locais.

o

Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações de
autoatendimento cadastradas na rede; deverá permitir alterar ou
excluir estações.

o

Funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as
funcionalidades dos aplicativos de Autoatendimento cadastrados;
deverá permitir alterar ou excluir funcionalidades.

o

Tipos de Ocorrências - Deverá apresentar tela com todos os tipos de
ocorrências cadastrados para os aplicativos gerenciados; deverá
permitir alterar ou excluir tipos de ocorrências.

o

Tipos de Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os tipos de
atendentes cadastrados na rede de autoatendimento; deverá permitir
incluir, alterar ou excluir tipos de atendentes.

 Efetuar consultas referentes à:
o

atividade das Estações: monitora o status dos terminais de
autoatendimento, indicando as estações inoperantes e as estações
habilitadas e operantes. O sistema deverá enviar e-mail de alerta
para os casos de estações inoperantes;

o

comunicação com a rede : monitora o status da comunicação da rede
com o terminal, indicando as estações sem comunicação e as
estações habilitadas e com comunicação com a rede. O sistema
deverá enviar e-mail de alerta para os casos de estações sem
comunicação;

o

situação da impressora : monitora o status da impressora, indicando
as impressoras ligadas, desligadas e com erros;

o

nível de papel: monitora o consumo de papel pela impressora (pouco
papel/sem papel);

o

ocorrências: deverá apresentar tela com todas as ocorrências já
registradas pelos Terminais de Autoatendimento;

 permitir a geração de relatórios que conterão, no mínimo, os seguintes
itens:
o

ocorrências por intervalo de tempo;

o

ocorrências por Unidade de Localização;

o

descrição, código da ocorrência, número do terminal e horário de
abertura e fechamento da ocorrência;

o

tempo de correção das ocorrências;

o

tempo médio de utilização dos terminais por dia;

o

tempo de indisponibilidade das máquinas no dia e no mês;

o

tempo de indisponibilidade da(s) máquina(s) no período;

o

relatório com a quantidade de transações executadas por terminal,
mediante informações recebidas on-line do aplicativo de
autoatendimento;
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o

estatísticas de utilização de serviços e terminais: deverá possibilitar
a impressão de estatísticas de utilização dos serviços disponibilizados
na rede de autoatendimento e a utilização dos quiosques. Deverá
permitir a formatação dos relatórios em formato PDF ou exportação
para o formato XLS.

o

operações concluídas – Estatística das operações concluídas com
sucesso no dia, mês ou período informado, por serviço e por terminal;

o

operações abandonadas – Estatística das operações abandonadas no
dia, mês ou período informado, por serviço e por terminal;

permitir geração de relatórios referentes ao monitoramento de repasse
de pagamento
o Permitir o monitoramento remoto da quantidade de pagamentos
diários realizados por meio do PinPad e o valor de cada pagamento
arrecadado, contendo:
o

Identificação do terminal

o

Código de barras

o

Nome do titular

o

CPF do titular

o

Valor do documento

o

Data de vencimento

o

Data e hora do pagamento

o

Banco de pagamento ou bandeira

o

Status do pagamento
o Todas as consultas sobre a utilização dos terminais deverão permitir
a seleção por meio de filtros, como segue:

o

Terminal

o

CPF

o

Valor

o

Período

o

Banco

o

Status

 Segurança: Deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades para o
controle do acesso de usuários ao Gerenciador do Autoatendimento:
o

Cadastro: permitir efetuar cadastros referentes a:


Grupos de Usuários - Deverá permitir o cadastro de grupos de
usuários para o Gerenciador do Autoatendimento. Esse recurso,
em associação com as permissões por funcionalidades, deverá
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permitir definir graus de acesso dos usuários ao Gerenciador do
Autoatendimento.


Permissões:

o


o

Usuários - Deverá permitir o cadastro dos usuários Gerenciador
do Autoatendimento. Esses usuários serão utilizados para logon
no aplicativo e deverão ser associados a grupos de usuários
previamente cadastrados.
Atribuição de Permissões aos Grupos de Usuários - Deverá
permitir definir as permissões de acesso às funcionalidades do
gerenciador aos usuários dos grupos determinados.

Usuários:


Alteração de senha de Usuários - Deverá permitir a alteração da
senha de logon do usuário logado.

2.1.3.5.5.16.

Disponibilizar os seguintes serviços:

 Desabilitar Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações
desabilitadas. Deverá permitir habilitar e desabilitar o funcionamento das
estações da rede de autoatendimento. Ao desabilitar uma estação o
aplicativo deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até
a qual a estação deverá ficar desabilitada, reativando-a automaticamente
após esta data e hora.
 Desabilitar funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as
funcionalidades do software de autoatendimento. Deverá permitir
habilitar e desabilitar o funcionamento de uma funcionalidade do software
de autoatendimento. Ao desabilitar uma funcionalidade, o aplicativo
deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a qual a
funcionalidade deverá ficar desabilitada, reativando-o automaticamente
após esta data e hora.
2.1.3.5.5.17.

Deverá ser fornecido manual do SGR, com a descrição de

todas as funcionalidades existentes.

2.1.3.5.6. Além dos módulos básicos do sistema foram explicitados nos itens
1.6.2.1 e 1.6.2.2., a CONTRATADA será responsável por prover outros
softwares (aplicativos de retaguarda, banco de dados, rotinas de backup
e restore, etc.) que tenham a função de garantir o funcionamento destes
dois módulos, bem como garantir os serviços de hospedagem e suporte
técnico.
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HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES

2.1.3.6.1. O software de autoatendimento e o software de gerenciamento
remoto

em

servidor

exclusivo

e

dedicado

de

propriedade

da

CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

2.1.3.6.2. O ambiente do software deverá apresentar a Disponibilidade Mensal
de 98,50%.

2.1.3.6.3. A disponibilidade do serviço é definida como sendo a relação entre o
tempo

em

que

o

sistema

apresenta

características

técnicas

e

operacionais especificadas e o tempo total considerado. O período de
observação a ser considerado é de 1 (um) mês, ou seja, deverá ser
considerado o período compreendido entre o primeiro e o último dia do
mês.

2.1.3.6.4. A CONTRATADA deverá prover um ambiente de homologação, em que
seja possível testar todas as funcionalidades do software de prestação
de serviço, inclusive os desenvolvimentos contratados durante a vigência
do contrato.

2.1.3.6.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso ao ambiente de
produção, em que seja possível verificar o funcionamento do software
vigente de prestação de serviço. Este acesso deve ser ao ambiente de
produção, hospedado em servidor, e não um acesso remoto a um
terminal de autoatendimento sendo utilizado em uma unidade.

2.1.3.7.

INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS

2.1.3.7.1.

A infraestrutura elétrica e lógica dos locais onde serão instalados os

terminais será de responsabilidade da CONTRATANTE.
2.1.3.8.

SUPORTE TÉCNICO

2.1.3.8.1. A CONTRATADA deverá prestar serviços técnicos e suporte e de
manutenção referentes à solução proposta à CONTRATANTE durante o
período de vigência do CONTRATO, compreendendo, pelo menos o
tratado a seguir:
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Suporte técnico telefônico, com atendimento técnico, através de

pessoal habilitado, com abrangência no Estado de Minas Gerais, sempre
que requerido pela CONTRATANTE.


Suporte técnico presencial, com atendimento técnico por meio de

especialista conhecedor do autoatendimento, para resolver problemas
não derivados de uso indevido dos programas, com abrangência no
Estado de Minas Gerais.

2.1.3.8.2. Níveis de serviço exigidos da CONTRATADA:
O

atendimento

aos

chamados

CONTRATANTE

deverá

estar

disponível

obrigatoriamente, para a solução de problemas de equipamentos, software e
reposição do papel da impressora.

2.1.3.8.3. Atendimento aos usuários:
2.1.3.8.3.1.

Os chamados de suporte deverão ser centralizados num

único ponto, para todas as solicitações da CONTRATANTE.
2.1.3.8.3.2.

Para o atendimento do prazo máximo da solução, oriundo

dos chamados de assistência técnica, a CONTRATADA poderá usar
inclusive equipamentos de reserva (backup), no mínimo iguais ou
superiores aos ofertados.

2.1.3.8.4. Período de Assistência Técnica
2.1.3.8.4.1.

Período de assistência técnica e manutenção será igual à

vigência do Contrato.

2.1.3.8.5. Tempos máximos de atendimento e restabelecimento:
O serviço de atendimento de suporte dos equipamentos e software dos terminais
de autoatendimento deverá ser feito no mínimo segundo os seguintes critérios:
2.1.3.8.5.1.

Executado em horário comercial, no período de 08hs às

18hs dos dias úteis, excluídos os feriados e finais de semana.
2.1.3.8.5.2.

Ser executado on-site, nas instalações da CONTRATANTE,

durante o período de garantia, nas localidades onde os terminais
estiverem instalados, com abrangência no Estado de Minas Gerais.
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O tempo total de atendimento e restabelecimento deverá

ser no máximo de 4 (quatro) horas para os terminais instalados na
Capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte e de 8 (oito) horas
para as demais localidades. As horas acima serão computadas a
partir da abertura da ocorrência na CONTRATADA, e contadas nos
períodos entre 08hs às 18hs em dias úteis.

2.1.3.8.5.4.

Integram a região metropolitana de Belo Horizonte, os

municípios de Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco,
Confins,

Contagem,

Esmeraldas,

Florestal,

Ibirité,

Igarapé,

Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário
Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso,
Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa,
Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

2.1.3.8.5.5.

Abrangência da prestação dos serviços de manutenção

Os serviços de manutenção dos equipamentos e software dos terminais de
autoatendimento deverão incluir no mínimo:
2.1.3.8.5.5.1. manutenção dos terminais de Autoatendimento, incluindo
a substituição de peças e componentes fornecidos pela
CONTRATADA mão de obra e deslocamento,de modo a manter
a operação normal.
2.1.3.8.5.5.2. restauração da imagem dos computadores, quando fizer
necessário;
2.1.3.8.5.5.3. atualização dos firmwares e drivers dos computadores;
2.1.3.8.5.5.4. manutenção dos softwares da CONTRATADA;
2.1.3.8.5.5.5. abastecimento de papel dos terminais,
2.1.3.8.5.5.6. A compra do papel é de responsabilidade de cada órgão
participante.
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No caso de atraso no atendimento aos chamados de

assistência técnica, manutenção e restabelecimento dos terminais
instalados a multa observará os limites abaixo especificados:
2.1.3.8.5.6.1. De 5% (cinco por cento) sobre o valor bruto unitário do
terminal de autoatendimento previsto no Item 01 do termo de
referência para atraso de até uma hora;
2.1.3.8.5.6.2. De 10% (dez por cento) sobre o valor bruto unitário do
terminal de autoatendimento previsto no Item 01 do termo de
referência para atraso de até duas;
2.1.3.8.5.6.3. De 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto unitário do
terminal de autoatendimento previsto no Item 01 do termo de
referência para atrasos de mais de duas horas.
2.1.3.9.

DOCUMENTAÇÃO

A CONTRATADA deverá fornecer a documentação de todos os componentes do
autoatendimento

e

do

software

de

gerenciamento

remoto,

incluindo

a

documentação técnica do terminal de autoatendimento, e manual do usuário, que
deverá conter no mínimo todos os detalhes necessários à perfeita operação dos
equipamentos e softwares propostos.

2.1.3.10.

ENTREGA E INSTALAÇÃO

Os terminais deverão ser entregues e instalados nas unidades de atendimento do
estado de Minas Gerais, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

2.1.3.11.

TROCA DE BOBINAS

2.1.3.11.1. As bobinas deverão ser trocadas pela CONTRATANTE.

2.1.4. ITE M 0 4 – P A GAM E NT O VI A P I N P AD
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2.1.4.1. É r e sp on s a bi l i da de da C O NT R A TA DA r ep ass ar i n fo rm a çõ e s de
bai xa e d e m ontan t e d e t od o s o s pa gam en t o s r e c ebi d os p o r m ei o
do P in P a d d os t e r mi nai s d e v end o s egu i r a s r e gr a s ab ai x o:

2.1.4.1.1. A C ON TR A T ADA fa r á a t ran smi ssã o d a a rr e c ada çã o n o
mo m en t o

do

pa g a m en t o

e f etu a d o,

f aze n d o- se

con sta r

o

c ódi g o d e b a r r as , o va l o r e a dat a d e v e nci m en t o.

2.1.4.1.2. A t r a ns mi s s ã o d o ar q ui vo d e v e rá se r f ei ta a tr a vé s d e
em p r es a s

de

t r an sf e r ên ci a

el et r ôni ca

de

dad o s

(V A N )

hom ol o g ad a s p el a C O N T RA TA NT E .

2.1.4.1.3. T oda s a s d e sp e sa s r e f er e nt es à t ran sf e r ên ci a el et r ôn i ca d e
dad o s s erã o d e r es p on sa bi l i da de da C O NT R A TA D A.

2.1.4.1.4. A

C ON TRA TA DA

d e v e rá

est a r

h om o l ogada

j un to

às

op e ra d o ra s d e ca rt õ e s d e d é bi to s / c r édi to

2.1.4.1.5. O d ep ó si to d o m ont ant e d a a r r e ca daç ã o d ev e r á se r
e f et ua d o at é, n o m á xi mo , o 1 º (prime iro) dia útil após data

do pagamento, D+ 1, em sua totalidade.

2.1.4.1.6. A C O NT RA TAD A s e rá r e sp on s á v el p el a c on si st ên ci a d o
mo vi m ent o r egi s t ra do n o s t e r mi n ai s d e aut o at en di m ent o.

2.1.4.1.7. T oda s a s d es p esa s r e f er e nt es à s op e ra ç õ e s b an cá ri as d o s
paga m ent o s

r e c ebi d o s

por

m ei o

do

P in P ad

s er ã o

de

r e sp on s abi l i dade da C O N T R A TA DA .

2.1.4.1.8. O s p ag a m ent o s r e al i zad os vi a Pi n P ad s e r ão t ran sm i ti do s à
C O N TR A TA N T E

s om ent e

p el a

C ON TR A TA DA

por

m ei o

da

em p r es a d e t ran s f e r ên ci a el et r ôn i c a de d ad o s e s c ol h i da .
T oda a g e st ão ju n to à s i n st i t ui çõ e s

fi nan cei r as s e rá d e

r e sp on s abi l i dade da C O N T R A TA DA .

2.1.4.1.9. O en vi o d e d ad o s d e ar r e ca d a çã o à S EF d ev e r á se gui r
pad r õ es d e fi n i d os e m M anu al T éc ni co a ser di sp on i b i l i z ado
pel a S EF .
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PÁGINA

NÚMERO

a

DATA

t r a n s mi ss ão

de

d ad o s

p r o ven i ent e s

da

ar r e ca d a çã o s e r á u ti l i z ado o so ftw a r e C O NN E C T:Di r e ct .

2.1.4.1.11. A e st ru tu ra d o a rqui v o ob ed ece r á o R E G ISTR O G C ÓD IG O
D E BA R R AS P A D RÃ O F EB RA B AN
Mo d el o p ad r ã o S EF/ M G d o p r o c es s o C O NN EC T: Di r e ct .
N om e-p r o c e ss o P R OC E SS
PN O D E= s eu- n o d e
SN OD E= S E FC DL X
H O LD =N O
R ETA IN = N O
ST E P0 1 C OP Y F RO M ( DS N = N o m e-a r qu i vo)
CK P T= 10 0 0 K C O M PR ES S E XT
T O ( DS N= ' fc d99 9. rg '
S N O D E D IS P = RP L)
IF ( S T EP 01 = 0) T HE N
R U N T A SK ( PG M =U N IX ) S N O D E
sy s op t s = '/ u s r /c du se r
/ F GA P/ b9 99 / ru nta sk/ fga p 99 9 g
fcd 99 9. rg '
EIF

2.1.4.1.12. D eve rá s er tr an sm i ti do a r qu i vo s em raj ada s d e q ua rt o
de h o ra .

2.1.4.2. A

e fet i va çã o

do

p ag a m ent o

d e v e rá

ocorrer

em

A gent e

Ar r e cad a d o r C r e d en ci ad o p el a S ec r et a ri a d e Est ad o d a F az end a
de Mi n a s G e r ai s .

2.1.4.2.1.

Atu a l m en t e , o s ag en t e s a r r ecad ad o r e s sã o: B an co d o

Br a si l , B a nc o It aú, Br a d e sc o , S IC O O B, S an tan d e r, M e r can ti l
do B r as i l e C ai xa Ec on ômi c a F e d e ral

2.1.4.3.A C O N TR A TA N T E r emu n e r a rá a C O N TRA TA DA m en sal m ent e ,
c onsi d eran do o n úm e r o d e p ag a m ent o s r eal i z ado s . O v al o r s e rá
fi xo , es ti ma d o a pa r t i r d o s d ad o s ab ai xo :

2.1.4.3.1. Val o r m édi o d o s do c um en t os : R $ x x, xx
2.1.4.3.2. Nú m e r o d e pag am en to s e sp er a d o s: xxx x /m ês
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PÁGINA

NÚMERO

DATA

ITE M 0 5 – DE SE N V OL VI M E NTO D E F U N CI ON A L ID A DE S P A R A

A S OL U Ç ÃO DE A U TO A TE ND IM EN T O
2.1.5.1.

O

Desenvolvimento

das

funcionalidades

da

solução

de

autoatendimento, não tratados nos item 1, 2 e 3 deste termo de referência,
a serem definidos pelos órgãos participantes do Registro de Preços antes da
implantação do sistema de Autoatendimento, bem como a customização e
evolução das funcionalidades desenvolvidas pela CONTRATADA, serão pagos
de acordo com o preço de homem-hora de desenvolvimento, customização e
evolução propostos.
2.1.5.2.

A

solicitação

e

execução

de

serviço

de

desenvolvimento,

customização e evolução das funcionalidades deverão obedecer ao seguinte
fluxo:

2.1.5.2.1. A CONTRATANTE descreve as funcionalidades em documento e
encaminhando à CONTRATADA.

2.1.5.2.2. A área técnica da CONTRATADA avalia a demanda e estima as horas
a serem consumidas, bem como o prazo previsto para a execução do
serviço.

2.1.5.2.3. A CONTRATADA encaminha o documento à CONTRATANTE para
autorização do serviço.

2.1.5.2.4. Uma vez autorizado, a CONTRATANTE retorna o documento à
CONTRATADA para início dos trabalhos.

2.1.5.2.5. Concluído e homologado o serviço, a área técnica da CONTRATADA
fará

uma

revisão das

horas-homem

e

obtém

a

aprovação da

CONTRATANTE. A mesma deverá aprovar em documento, o serviço
executado com as horas-homem.

2.1.5.2.6. Com este documento aprovado, será processado o faturamento de
serviço executado e emitido a respectiva fatura.
2.1.5.3.

As

funcionalidades

da

solução

de

autoatendimento

apresentar, no mínimo, as seguintes características:
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2.1.5.3.1. Serem desenvolvidos em 3 (três) camadas: cliente (terminais de
autoatendimento) em ambiente Web, servidor de aplicativo Web e
servidor de banco de dados;

2.1.5.3.2. permitir a impressão de documentos de arrecadação nos terminais de
autoatendimento utilizando a impressora térmica, imprimindo inclusive
a o código de barras nos padrões estabelecidos pela Federação Brasileira
dos Bancos (Febraban);

2.1.5.3.3. permitir a ativação e desativação por terminal, de forma remota, da
seleção das funcionalidades do software de Autoatendimento, que serão
disponibilizados para os usuários.

2.1.5.3.4. permitir a atualização, de forma remota, de quaisquer códigos de
software necessários na camada cliente.

2.1.5.3.5. deverá possuir mecanismo para comunicar com o Sistema de
Gerenciamento

Remoto

do

Autoatendimento

que

o

terminal

de

autoatendimento está ativo;

2.1.5.3.6. possuir funcionalidade que permite a divulgação de imagens com
avisos/publicidade nos momentos de inatividade dos terminais de
autoatendimento;

2.1.5.3.7. possibilitar o uso de recursos multimídia que poderão ser
personalizados para utilização no terminal de autoatendimento;

2.1.5.3.8. disponibilizar telas de “ajuda” para todas as funcionalidades do
aplicativo;

2.1.5.3.9. deverá ser compatível com o navegador instalado no terminal;
2.1.5.3.10. deverá permitir a utilização de teclado virtual;
2.1.5.3.11. deverá permitir flexibilidade e adaptações às necessidades futuras da
CONTRATANTE.
2.1.5.4.

O desenvolvimento de interfaces nos sistemas da CONTRATANTE

será de responsabilidade da CONTRATANTE, portanto, a CONTRATADA não
deverá prever estes custos na sua proposta.
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ITE M 0 6 – M UD A N Ç A DE E N DE RE Ç O

2. 1. 6. 1.

Os

r ei n st al a d o s

t e r mi na i s

de

em

en de r e ç o ,

n o vo

aut oa t en di m en t o
a

se r

p od erã o

ser

d et e r mi nad o

p el a

C O N TR A TA N T E.
2. 1. 6. 2.

O n ovo en d e r e ç o p od e rá s e r em qu al qu e r uni dad e d e

Mi nas G er ai s .
2. 1. 6. 3.

A C O NT RA TA DA d e ve rá ga ra n ti r o p l en o fu n ci on a m ent o

do t er mi na l , su a i n s t a l a çã o fí si ca , i n cl ui ndo su a fi xa çã o n o no v o
l ocal , e a s c on fi gur a ç õ es d e s o ftw a r e p a ra r efl et i r a mu dan ça n o s
si st em as d e g e r en ci a m ent o .

2.1.7. Interface Gráfica do Terminal
A Contratada deverá preservar a identidade visual existente nos terminais de
autoatendimento e seguir o Manual de Identidade Visual e Estilo do Sistema de
Autoatendimento, a ser fornecido pela CONTRATANTE, nos novos desenvolvimentos.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:
A disponibilização de informações sobre serviços prestados pelo Governo por meio da
internet é uma das formas de conseguir com que os serviços cheguem aos cidadãos.
Também existe outro canal, que tem um grande alcance, que é utilizar-se de centrais de
atendimento telefônico para que os usuários possam obter essas informações.
O Governo de Minas já utiliza esses dois canais para disponibilizar os serviços de suas
instituições aos usuários. Na Internet os usuários podem acessar esses serviços por meio
do Portal Minas (www.mg.gov.br) e por telefone podem acessar por meio da Linha de
Informações do Governo – LIG-Minas (155).
Buscando melhorar o atendimento ao cidadão bem como ampliar os meios de acesso aos
serviços das instituições estaduais, serão instalados terminais de auto-atendimento em
alguns locais de atendimento do Governo ao cidadão.
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1) Exigência de amostra
A licitante vencedora deverá apresentar, 15 dias após a assinatura da Ata de Registro de
Preços, um terminal do tipo I para que a SEPLAG possa fazer a validação de acordo com
as especificações técnicas do termo de referência.

2) Subcontratação
Poderão ser realizados mediante subcontratação os serviços de manutenção dos
terminais conforme especificado abaixo:
Os serviços de manutenção dos equipamentos e software dos terminais de
autoatendimento deverão incluir no mínimo:
a. manutenção dos terminais de autoatendimento, incluindo a substituição de peças e
componentes fornecidos pela CONTRATADA mão de obra e deslocamento, de modo
a manter a operação normal.
b. restauração da imagem dos computadores, quando fizer necessário;
c. atualização dos firmwares e drivers dos computadores;
d. manutenção dos softwares da CONTRATADA;
e. abastecimento de papel dos terminais,
A subcontratação não exime a CONTRATADA das obrigações e responsabilidades
decorrentes da contratação. O futuro contratado responderá por todos os atos do
subcontratado.

3) Garantia e assistência técnica
Visando a continuidade do serviço e inibindo o fornecimento de produtos e serviços de
má qualidade, o objeto deve ser garantido pelo período de vigência do contrato nas
condições estabelecidas no Termo de Referência.
a. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a reparar as falhas, às suas
expensas, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização
indevida, substituindo todo e qualquer equipamento em que se verifiquem defeitos
ou venham à apresentar durante o período de garantia, no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente
b. É de responsabilidade da CONTRATADA o ônus da prova da origem das falhas.

4) Serviço continuado
Não se trata de serviço continuado.
5) Consórcio
É permitida a participação de consórcios
6) Indicação de marcas ou aceitação de similar.
Não se aplica.
7) Visita técnica (necessidade, local, horário e contato do responsável)
Não se aplica.
8) Termo de sigilo/confidencialidade
A fim de preservar a segurança dos dados do cidadão a que terão acesso mediante a
manipulação de sistemas, a CONTRATADA deverá guardar em relação aos dados,
informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por
qualquer motivo venham a tomar conhecimento em razão dos seus serviços, o mais
completo e absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil e criminal por sua indevida
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divulgação, descuidada ou incorreta utilização. Deverá responsabilizar-se por si e por seu
pessoal técnico quanto ao sigilo de informações confidenciais a que eventualmente tenham
acesso durante a execução dos trabalhos.
9) Necessidade de credenciamento ou de equipe/representante
Não é exigido o credenciamento da empresa a nenhum fornecedor.
10) Custos relativos a reserva técnica (cobertura de faltas, férias, aviso prévio e demais
substituições de empregados habituais na execução do contrato)
Não se aplica.
11) Antecipação de pagamentos
Não se aplica.
12) Licenças sanitária e ambiental
Não se aplica.

4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES (ESPECÍFICAS AO OBJETO):
4.1. Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1.1. Gerenciar a presente Ata, devendo, para tal, nomear um gestor para
acompanhamento dos fornecimentos realizados;
4.1.2. Avaliar o mercado constantemente de forma a comprovar que os preços
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado,
4.1.3. Promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar
trimestralmente eventuais alterações nos preços registrados;
4.1.4. Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante na licitação, bem como
o cumprimento das obrigações assumidas;
4.1.5. Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.
4.2. Compete aos ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
4.2.1. Emitir Nota de Empenho a crédito do FORNECEDOR no valor correspondente à
prestação do serviço;
4.2.2. Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da
Cláusula Oitava da presente Ata;
4.2.3. Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR as irregularidades ocorridas durante o
fornecimento dos bens.
4.3. Compete ao FORNECEDOR:
4.3.1. Prestar durante 12 (doze) meses os serviços objeto desta Ata, a contar da
publicação do extrato da mesma no Diário Oficial, na forma e condições aqui
fixadas, mediante requisição do ÓRGÃO PARTICIPANTE, devidamente assinada
pela autoridade responsável, em conformidade com o Edital e demais informações
constantes do Pregão Eletrônico Planejamento n°. 49/2011;
4.3.2. Entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas no Edital e em
consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta
Ata;
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4.3.3. Entregar os equipamentos nos locais indicados pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES,
observado o disposto na Cláusula Sexta;
4.3.4. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os
serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste
instrumento;
4.3.5. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sem ônus para o ÓRGÃO
PARTICIPANTE, os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material
entregue e as especificações contidas nesta Ata, sujeitando-se, ainda, às sanções
cabíveis;
4.3.6. Cumprir durante toda a execução do Contrato as obrigações por ele assumidas,
manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
como apresentar, a cada fatura, comprovação de regularidade perante a
Seguridade Social (FGTS e INSS);
4.3.7. Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, a medida que forem
vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos
que comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação, bem como os que comprovem o cumprimento das obrigações
assumidas;
4.3.8. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da sua execução;
4.3.9. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento
dos serviços e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
4.3.10.
Prestar garantia e assistência técnica gratuita durante todo o prazo de
garantia apresentado na proposta, conforme condições estipuladas no Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico planejamento nº. 100/2011;
4.3.11.
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR, cujas exigências se obriga a atender prontamente, bem como dar
ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução do fornecimento e da garantia;
4.3.12.
Comunicar imediatamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de
correspondência;
4.3.13.
Aceitar os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos
quantitativos registrados, sempre nas mesmas condições estipuladas nesta Ata;
4.3.14.
Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou
a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução
das obrigações assumidas na presente Ata.
4.3.15.
Efetuar a prestação dos serviços de acordo com as especificações contidas
no Anexo I do instrumento convocatório;
4.3.16.
Cumprir rigorosamente os prazos pactuados;
4.3.17.
Apresentar sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de
cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigíveis;
4.3.18.
Guardar em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer
natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer motivo venham a tomar
conhecimento em razão dos seus serviços, o mais completo e absoluto sigilo, sob
pena de responsabilidade civil e criminal por sua indevida divulgação, descuidada
ou incorreta utilização.
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4.3.19.
Fornecer o código-fonte e documentação de todos e quaisquer tipos de
desenvolvimento de funcionalidades para a solução de auto-atendimento, tratada
no item 04 do Termo de Referência, para o ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS
PARTICIPANTES.

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
5.1. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:
5.1.1. Os bens, objeto desta Ata, serão recebidos pelos Órgãos Participantes conforme
forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.
5.1.2. Os Órgãos Participantes acompanharão a qualidade dos bens adquiridos e as
especificações em conformidade com o Termo de Referência, devendo notificar ao
Órgão Gerenciador qualquer ocorrência de irregularidade.
5.1.3. O bem, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que
comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições
inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo
de validade que comprometam a integridade do objeto licitado.

5.2. PRAZO DE ENTREGA:
5.2.1. O prazo de entrega, contado a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de
Empenho ou da autorização de fornecimento, será de 45 (quarenta e cinco) dias,
para quaisquer quantidades solicitadas por qualquer órgão participante.
5.2.2. A licitante vencedora deverá apresentar, 15 dias após a assinatura da Ata de
Registro de Preços, um terminal do tipo I para que a SEPLAG possa fazer a
validação de acordo com as especificações técnicas do termo de referência.

5.3.

LOCAL DE ENTREGA:

5.3.1. Os equipamentos deverão ser entregues nos locais indicados pelos órgãos
participantes, localizados dentro dos limites territoriais de Minas Gerais, no horário
compreendido entre as 08h00min e as 18h00min de segunda a sexta-feira.
5.3.1.1. O endereço completo e o horário para entrega estarão discriminados no
contrato, na autorização de fornecimento ou em documento anexo à Nota de
Empenho.
5.3.1.2. A CONTRATADA deverá manter a continuidade na prestação dos serviços,
sem qualquer ônus para os órgãos participantes, na hipótese do local da
execução ser modificado dentro do município onde o terminal estiver
instalado.

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SE APLICÁVEL):
6.1. O pagamento dos produtos descritos nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 do Termo de
Referência será efetuado em 12 parcelas mensais iguais, através do Sistema Integrado
de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
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processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em qualquer instituição bancária,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.
6.2. O pagamento do produto descrito no item 2.1.5 do Termo de Referência será feito
mensalmente conforme homens-hora efetivamente utilizados, através do Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em
qualquer instituição bancária, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pelo CONTRATANTE.
6.3. OBSERVAÇÃO: O VALOR DA PROPOSTA DEVERÁ INCLUIR O VALOR DA MÃO DE OBRA,
MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, AS DESPESAS DE VIAGENS, ESTADIAS,
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS E PROFISSIONAIS CONTRATADOS;
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS; COM COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ; E COM
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

7. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:
7.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE,
devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita exação do
pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e
neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou
desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao
CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências
exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer
dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a
terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
7.1.1. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido
pela lei civil.
7.1.2. O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens
objeto do fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das
especificações do edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

8. ASSINATURA

DO

RESPONSÁVEL

PELA

EMISSÃO

DO

TERMO

DE

REFERENCIA E ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE (com indicação
de nome e MASP)
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