
CONSOLIDAÇÃO DOS QUESTIONAMENTOS – CONSULTA PÚBLICA SISTEMA DE GESTÃO DE 

ATENDIMENTO  

O Estado de Minas Gerais por intermédio da SCCA/SEPLAG realizou consulta pública para 

discutir a modelagem de licitação para locação de sistema de gestão de atendimento ao 

público via pregão eletrônico, para atendimento das Unidades de Atendimento Integrado UAI. 

Após a análise dos questionamentos enviados pelos fornecedores interessados segue abaixo 

consolidação dos mesmo e respectivas respostas da equipe técnica responsável.  

1. Onde estão os demais itens do Edital? Por que somente o Termo de Referência foi 

disponibilizado nesta Consulta Pública? Qual será o Valor do Contrato, o Prazo, o Objeto? A 

CONTRATADA deverá realizar todos os investimentos? 

R: Onde estão os demais itens do Edital?  O Termo de Referência foi disponibilizado nesta 

Consulta Pública. Estamos ajustando toda documentação, a consulta pública sobre o TR foi 

justamente para podermos revisar e ajustar nosso processo licitatório. Toda documentação será 

disponibilizada no processo quando estiver concluído. 

R: Qual será o Valor do Contrato? Ainda estamos ajustando o TR para fazer a cotação no 

mercado e em seguida definir o valor de referência, para isso precisamos dos contatos das 

empresas interessadas no certame para realizarmos a cotação. Após essa etapa de revisão do 

TR enviaremos aos Interessados solicitação de proposta. 

R: O Prazo? O prazo contratual será de 24 meses. 

R: O Objeto? O Objeto está descrito no TR no item 1. 

2. Existe algum fornecedor realizando o serviço ou o sistema é público? Como acontecerá a 

transição? Haverá migração dos bancos de dados atuais? Qual a arquitetura atual do banco 

de dados e qual o dimensionamento para estimativa de custos? 

R: Existe algum fornecedor realizando o serviço ou o sistema é público? Existem um fornecedor 

realizando o serviço. 

R. Como acontecerá a transição? O cronograma de implementação será disponibilizado. A 

contratada deverá apresentar uma proposta de implementação da solução em todas as 

unidades, testes da solução e integração com o banco de dados atual da CONTRATANTE, 

observando o cronograma abaixo que será inserido no TR e, sendo aprovada pela CONTRATANTE 

e testada toda a solução, a migração irá ocorrer no prazo máximo de 60 dias após a assinatura 

do contrato. 

 

R: Qual a arquitetura atual do banco de dados e qual o dimensionamento para estimativa de 

custos? O modelo atual é composto por base de dados estruturada em formato SQL:2006 

(padrão ISO/IEC 9075:2006), com tamanho de 12.000.000 KB. 

 

Modulos Requisitos (Itens)
Prazo (Em dias Corridos após a Assinatura do 

Contrato)

Entrega Entrega dos Equipamentos Anexo III 15

Instalação dos Equipamentos Anexo III 20 ou conforme Agendamento com a CONTRATANTE

Modulo I 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 30

Modulo II 7.8, 7.13 45

Modulo II 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 60

Colocar o sistema em produção. Sistema Todos 60

Instalação e Configuração



3. Item 3.3. Dispor de fluxo não linear configurável para indicar a jornada do atendimento por 

serviço, incluindo a edição de atributos complementares de notificações automáticas para o 

Cidadão e Atendentes. Possibilitar a realização de atendimento remoto ao Cidadão, incluindo 

recursos de transferência de arquivos, chat, vídeo, áudio e compartilhamento de tela entre 

Atendente e Cidadão, através de dispositivos móveis, desktops, nos principais browsers nas 

plataformas Windows, iOS e Android. QUESTIONAMENTO 03: Existe uma demanda máxima 

(em mbps) para o devido   funcionamento desta plataforma? Qual a demanda de 

atendimentos simultâneos previstos para a plataforma? 

R: Não existe uma demanda máxima em Mbps. Iremos incluir o quantitativo total de 

atendimentos no ano de 2019 e a média mensal por unidade. O quantitativo consta no Anexo 

de respostas. 

 

4. Item 7.2.17. A solução deve prever que o usuário com uma única autenticação acesse todos 

os recursos da solução; QUESTIONAMENTO 04: O Atendente deverá fazer login em todas as 

plataformas dos órgãos pelo Sistema? Esta conexão com os órgãos será feita pela 

CONTRATADA ou pela Equipe do Governo de Minas Gerais? 

R: Não. O atendente deverá ter um login único apenas para acessar o sistema contratado. O 

acesso aos demais sistemas dos órgãos é realizado diretamente no sistema de cada órgão e 

independente do sistema de gestão contratado. 

 

5. Item 4.4. Monitoramento Estratégico Online: A solução ofertada deve contemplar 

funcionalidades dedicadas aos gestores, acessadas via Web, plataformas móveis, como 

smartphones e tablets em Android, iOS e Windows. QUESTIONAMENTO 05: Quais 

informações deverão ser disponibilizadas? Haverá necessidade de Aplicativo dedicado para as 

Plataformas Mobile (Androis, iOS) ou poderão apenas serem portadas? 

R: Quais informações deverão ser disponibilizadas? O item de monitoramento estratégico será 

retirado. Entendemos que o item 4.3/7.16 (Monitoramento Operacional Online) atende nossa 

necessidade.   

R: Haverá necessidade de Aplicativo dedicado para as Plataformas Mobile (Androis, iOS) ou 

poderão apenas serem portadas? Não. Toda solução deverá ser WEB, responsiva para Desktop 

e Mobile. 

 

6. Item 4.5. Relatórios: A solução ofertada deverá possibilitar extração de relatórios 

gerenciais, além de possibilitar exportação dos dados para diferentes formatos. 

QUESTIONAMENTO 06: Quais formatos? Poderiam ser um pouco mais específicos? Se trata de 

integração com BI ou somente exportação em padrões de mercado como XLSX ou PDF? 

R: Se trata de exportação dos relatórios. Os formatos estão especificados no item 5.19 (XLSX, 

XLS, XLSM, TIFF, PDF, HTML, DOCX, DOC, CSV). 

 

7. Item 5.3. Para o completo funcionamento da solução, não será permitido o uso de qualquer 

software aplicativo especificamente instalado na estação de trabalho dos usuários da solução. 



QUESTIONAMENTO 07: Qual a justificativa tecnológica de não possibilitar solução (aplicação) 

instalada na máquina? Existe alguma premissa de risco operacional que impossibilite a adoção 

desta tecnologia? 

R: A forma de contratação do sistema é via web. A intenção de utilizar um sistema web é sua 

compatibilidade com todos os sistemas operacionais, facilidade de atualizações, acesso 

centralizado, etc. 

 

8. Item 5.4. Utilizar Banco de Dados único e com solução de redundância. Toda Base de dados 

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

responsável técnico e financeiro da solução, as manutenções preventivas e corretivas na Base 

de dados supracitada. QUESTIONAMENTO 08: Qual a infraestrutura do CONTRATANTE? Será 

disponibilizado visitação para dimensionamento de equipe e custos para tais manutenções, 

em caso de necessidade de solução in loco? 

R: Qual a infraestrutura do CONTRATANTE? A CONTRATANTE irá disponibilizar ambiente 

virtualizado para hospedagem completa da solução, incluindo os seguintes itens: 3 Maquinas 

virtuais com até 3 núcleos de processamento, 16GB de memória ram, 1000GB de 

armazenamento; Sistema operacional: Windows Server DataCenter 2012 R2, (Caso seja de 

interesse da CONTRATADA, essa poderá fornecer outro sistema conforme sua necessidade).; IP 

válido para publicação do sistema na internet com domínio configurado, caso seja de interesse 

da CONTRATANTE; Acesso à internet com controle de acesso por proxy e firewall; 

R: Será disponibilizado visitação para dimensionamento de equipe e custos para tais 

manutenções, em caso de necessidade de solução in loco? A visita aos locais onde serão 

instalados todos os módulos da solução fica facultativa. 

 

9. Item 5.13. A solução deve oferecer meio prático para que o usuário também possa consultar 

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

através da WEB caso o atendimento seja virtual. QUESTIONAMENTO 09: Poderia esclarecer o 

termo aleatoriamente? A senha não deveria ser unitária? Quais os objetivos desta consulta?  

R: Esse requisito será removido. 

 

10. 5.18. A solução ofertada deve permitir que o atendente de triagem adicione uma atividade 

de BackOffice para o recebimento dos documentos, utilizando o terminal emissor de senhas 

agrupado por órgão/atividade. Disponibilizar campo para inserção do tempo previsto que o 

atendente irá demorar para finalizar uma atividade de BackOffice (tempo em minutos).O 

atendente logado deverá executar uma atividade de BackOffice a partir do guichê de 

atendimento, que deverá ter um campo disponível para inserção de número de protocolo, o 

qual deseja dar baixa. Neste campo, o atendente pode digitar o número do protocolo ou 

utilizar um leitor de código de barras para ler o código na senha. No final da execução será 

dado baixa no protocolo e deverá ser exibido mensagens de conclusão para o atendente. Para 

que o botão "Executar BackOffice" seja exibido para o atendente, é necessário que o mesmo 

tenha, permissão para executar essa atividade. A cada execução finalizada de BackOffice, a 

partir do guichê, uma atividade do fluxo configurável deve ser avançada, até que seja 



concluído todo o ciclo do atendimento. Permitir notificar o Cidadão e supervisores, através do 

envio de e-mail e SMS, quando um atendente identificar um erro ou finalizar o atendimento 

a uma atividade do fluxo ou a conclusão da demanda do Cidadão. QUESTIONAMENTO 10: 

Estas atividades são atendimentos ao cidadão ou serviços internos? Deverão integrar 

processos internos de alguma empresa ou órgão? Se trata de um sistema de Service Desk? 

Não poderia ser um pouco mais claro a definição destes processos, apresentando por exemplo 

qual metodologia de work flow deverá ser adotada (ITIL por exemplo) ou se fica a cargo da 

CONTRATADA o desenho? 

R: Estas atividades são atendimentos ao cidadão ou serviços internos? Deverão integrar 

processos internos de alguma empresa ou órgão? Essas atividades são referentes ao 

atendimento do cidadão. O termo backoffice se refere aos procedimentos internos para 

resolução da demanda do cidadão caso essa não seja completamente atendida durante o 

atendimento. 

R: Se trata de um sistema de Service Desk? Não. 

R: Não poderia ser um pouco mais claro a definição destes processos, apresentando por 

exemplo qual metodologia de work flow deverá ser adotada (ITIL por exemplo) ou se fica a 

cargo da CONTRATADA o desenho? Trata-se mesmo de workflow simples. Sequência de etapas 

do início ao fim. Uma primeira etapa sequencial (prevendo todos os processos sequenciais - 

início e fim) que possui uma interação entre cliente e agente público (front office) e outra do 

mesmo formato, sequencial, mas que é desenvolvida pelo agente/atendente. O sistema deverá 

notificar o cidadão através de e-mail e SMS informando o status de demanda. O desenho ficará 

a cargo da CONTRATANTE. 

 

11. Item 5.21. A Solução deverá disponibilizar ferramenta para acompanhamento dos 

chamados. QUESTIONAMENTO: Idem ao item anterior, se trata de uma 

funcionalidade/ferramenta de service desk integrada ao sistema de atendimento? 

R: Não se trata de uma funcionalidade da solução contratada. É uma ferramenta para abertura 

de chamados técnicos com a empresa caso a solução apresente algum erro. A empresa deve 

disponibilizar um local para registro de chamados técnicos, pode ser o service desk da própria 

CONTRATADA ou alguma ferramenta, plataforma digital ou telefônica disponibilizada para 

registro e acompanhamento do chamado e resolução do problema. 

 

12. Item 6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para fornecimento de 

Sistema de Atendimento, atendendo às seguintes funcionalidades e quantitativos mínimos: 

Funcionalidades: Agendamento Online; Gestão de Atendimento por Senha; Monitoramento; 

Relatórios; Quantitativos mínimos: 7 Unidades Implantadas; 7000 atendimentos diários; 

QUESTIONAMENTO 12: Por qual período, 1 dia será o suficiente? 

R: O período mínimo será de 6 meses. 

 



13. Item 5.16. A solução ofertada deve permitir que o atendente de triagem adicione mais de 

um serviço/atividade a senha solicitada pelo cidadão. Após clicar no botão será aberta uma 

listagem com os serviços/atividades disponíveis. Realize a busca e selecione a atividade 

correta conforme a solicitação do cidadão. O atendente logado deverá visualizar no guichê de 

atendimento o botão Próximo Passo, permitindo que o atendente finalize o serviço atual e 

inicie o atendimento do próximo serviço que esteja vinculado a senha kit família. Este botão 

somente deverá aparecer se a senha tiver dois ou mais serviços vinculados a ela. Disponibilizar 

estratificação dos atendimentos aos Cidadãos por atendente, tempo médio de atendimento e 

de espera por serviço da categoria kit família.  QUESTIONAMENTO 13: A inclusão de 

serviço/atividade aconteceria após a realização dos serviços/atividades anteriores da senha 

ou somente antes da senha ser chamada? Poderiam nos esclarecer o que seria o kit família? 

R: A inclusão deverá ocorrer antes da emissão da senha. No emissor (recepção/triagem). A senha 

KIT é para nominar a senha com um prefixo diferenciado, tendo em vista inúmeros setores que 

a senha vai transitar. Pode ser definido outra nomenclatura. Foi convencionado o nome KIT 

FAMÍLIA, pois são dois serviços do pacote de cidadania (Emissão/Inscrição CPF e Emissão 

Identidade). O termo “KIT FAMILIA” será alterado para somente “KIT”.   

 

14. 11.1. A CONTRATADA deverá fornecer treinamento completo da solução, com no máximo 

30 dias após a assinatura do contrato. Deverá fornecer também treinamentos semestrais de 

reciclagem para todos os colaboradores informados pela CONTRATANTE. QUESTIONAMENTO 

14: Os treinamentos serão presenciais nas unidades ou poderão ser remotos na modalidade 

EAD (Ensino a distância)? 

R: O item será alterado. O treinamento deverá ocorrer com no máximo 20 dias corridos após a 

assinatura do contrato. O treinamento poderá ser EAD, desde que seja online ao vivo, ou seja, 

não poderá ser conteúdo gravado e deverá ser disponibilizado manual completo da solução em 

DOC e PDF. 

 

15. 12.1. Durante todo o período de vigência do contrato decorrente da homologação desta 

licitação, a contratada deverá prestar todos os Serviços de assistência técnica preventiva e 

corretiva necessários ao funcionamento do Sistema, em todo o Estado de Minas Gerais. As 

manutenções corretivas têm por finalidade corrigir os defeitos apresentados pelo(s) 

equipamento(s), seus acessórios e componentes, compreendendo os necessários ajustes, 

regulagens e substituições de peças, por conta e garantia da contratada. As manutenções 

preventivas devem contemplar implementações de segurança, verificação de funcionalidades, 

checagem do sistema e equipamentos físicos. Os equipamentos deverão apresentar, durante 

toda a vigência do contrato, uma performance com um rendimento mínimo de 96% (noventa 

e seis por cento) de aproveitamento de sua perfeita operacionalização. A assistência técnica 

e as manutenções corretivas serão realizadas pela contratada nas dependências da 

CONTRATANTE informados no Anexo II e nos locais em que foram instalados os equipamentos 

e softwares que compõe o Sistema Integrado de Atendimento ao Público, nas unidades no 

horário de segunda a sexta-feira de 8:00 às 17:00, sem limite de chamadas, de acordo com os 

manuais e normas técnicas do(s) fabricante(s) do(s) equipamento(s), efetuando-se os 

necessários ajustes, reparos e substituições de peças, acessórios e componentes, sem ônus 

adicionais para a CONTRATANTE. A contratada será acionada para prestar os Serviços de 

assistência técnica, manutenção e reparo no(s)  equipamento(s) fornecido(s) por meio de, 



sistema próprio de chamados e, ainda, via chamado telefônico e por e-mail; devendo atender 

ao chamado no prazo máximo de 2 (duas) horas para os endereços da Capital e região 

metropolitana e 24 horas para os endereços do interior, contadas a partir da hora da chamada 

feita pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá restabelecer o funcionamento do(s) 

equipamento(s) no prazo máximo de 4 (quatro) horas, contadas a partir do início do 

atendimento ao chamado técnico feito pela CONTRATANTE. A contratada deverá realizar os 

atendimentos aos chamados abertos seguindo as seguintes Prioridades:• Prioridade zero 

(todo incidente ou demanda que provoque a parada parcial ou total da Unidade) contatar a 

Unidade em até 30 (trinta) minutos para início do atendimento as demandas ou incidentes 

registrados.• Prioridade um (todo incidente ou demanda que não provoque a parada parcial 

ou total da Unidade) contatar a Unidade em até 1 (uma) hora para início do atendimento a 

demandas ou incidentes registrados.• Prioridade dois (todos os envios de equipamentos para 

as Unidades) o envio de equipamentos para as Unidades no caso substituição, deverá ocorrer 

em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do registro da solicitação.• Prioridade três (todas as 

demandas relacionadas à customização ou desenvolvimento de rotinas e funções) contatar a 

CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas com o status e cronograma de entrega de 

qualquer desenvolvimento solicitado, que deverá ser previamente aprovado antes de 

qualquer implementação. QUESTIONAMENTO 15.1: Seria possível esclarecer quais os prazos 

para solução dos Acordos de Nível de Serviços apresentados:  “de 2 (duas) horas para os 

endereços da Capital e região metropolitana e 24 horas para os endereços do interior, 

contadas a partir da hora da chamada feita pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá 

restabelecer o funcionamento do(s) equipamento(s) no prazo máximo de 4 (quatro) horas, 

contadas a partir do início do atendimento ao chamado técnico feito pela CONTRATANTE.” Ou 

“• Prioridade zero (todo incidente ou demanda que provoque a parada parcial ou total da 

Unidade) contatar a Unidade em até 30 (trinta) minutos para início do atendimento as 

demandas ou incidentes registrados. • Prioridade um (todo incidente ou demanda que não 

provoque a parada parcial ou total da Unidade) contatar a Unidade em até 1 (uma) hora para 

início do atendimento a demandas ou incidentes registrados. • Prioridade dois (todos os 

envios de equipamentos para as Unidades) o envio de equipamentos para as Unidades no caso 

substituição, deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do registro da 

solicitação. • Prioridade três (todas as demandas relacionadas à customização ou 

desenvolvimento de rotinas e funções) contatar a CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) 

horas com o status e cronograma de entrega de qualquer desenvolvimento solicitado, que 

deverá ser previamente aprovado antes de qualquer implementação.” QUESTIONAMENTO 

15.2: Sobre as Prioridades, seria possível serem mais específicos sobre quais equipamentos ou 

aplicações cada uma destas Prioridades se refere permitido o correto dimensionamento da 

estrutura disponível para atendimento? 

R: O item será alterado para melhor entendimento. Os níveis de prioridade e prazo para 

atendimento estão da seguinte forma: 

• Prioridade zero (todo incidente ou demanda que provoque a parada parcial ou total do 

sistema dentro da Unidade) contatar a Unidade em até 30 (trinta) minutos para início 

do atendimento as demandas ou incidentes registrados com resolução do problema em 

até 4 horas após o início do atendimento. 

• Prioridade um (todo incidente ou demanda que não provoque a parada parcial ou total 

do sistema dentro da Unidade) contatar a Unidade em até 1 (uma) hora para início do 

atendimento a demandas ou incidentes registrados com resolução do problema em até 

8 horas após o início do atendimento. 



• Prioridade dois (todos os envios de equipamentos para as Unidades) o envio de 

equipamentos para as Unidades no caso substituição, deverá ocorrer em até 48 

(quarenta e oito) horas a partir do registro da solicitação e deverão ser reestabelecidos 

em até 8 horas após o recebimento dos equipamentos. 

• Prioridade três (todas as demandas relacionadas à customização ou desenvolvimento 

de rotinas e funções) contatar a CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas com 

o status e cronograma de entrega de qualquer desenvolvimento solicitado, que deverá 

ser previamente aprovado antes de qualquer implementação. 

 

16. Anexo III Item 1. EMISSOR DE SENHAS; 1.1 mínimos para o pleno suporte aos Usuários dos 

Pontos de Atendimento: Impressora térmica. QUESTIONAMENTO 16: Qual a justificativa de as 

impressoras utilizarem, obrigatoriamente, um padrão ultrapassado como USB 2.0? Não 

podem ser adotados outros padrões de conexão seja cabeada ou remota? 

R: O item do Anexo III será alterado. Deverá ser utilizado interface ethernet com conexão RJ45 

e velocidade de transmissão 10/100. 

 

17. Anexo III Item 2. PAINEL DE CHAMADA DE SENHAS 

QUESTIONAMENTO 17: Qual a justificativa de os painéis utilizarem, obrigatoriamente, um 

padrão ultrapassado como USB 2.0 e HDMI? Não podem ser adotados outros padrões de 

conexão seja cabeada ou remota? Obrigatoriamente é necessário que sejam aplicados painéis 

de 32 polegadas, em unidades maiores painéis maiores não podem melhorar a visibilidade 

para o cidadão? 

R: Qual a justificativa de os painéis utilizarem, obrigatoriamente, um padrão ultrapassado 

como USB 2.0 e HDMI? Não podem ser adotados outros padrões de conexão seja cabeada ou 

remota? Os requisitos solicitados são mínimos. Poderá ser fornecida outra conexão desde que 

seja aprovada pela contratante.  

R: Obrigatoriamente é necessário que sejam aplicados painéis de 32 polegadas, em unidades 

maiores painéis maiores não podem melhorar a visibilidade para o cidadão? O item do anexo 

III será alterado. O tamanho mínimo é de 32 polegadas e máximo de 42 polegadas. 

 

 18. Anexo III Item 2. TERMINAL DE MULTI-AVALIAÇÃO 

QUESTIONAMENTO 18: Qual a justificativa de os terminais utilizarem, obrigatoriamente, um 

padrão ultrapassado como USB 2.0? Os equipamentos com visores de cristal líquido (LCD) e 

teclados físicos conforme descritos não poderiam ser substituídos por Tablets sensíveis ao 

toque com as mesmas funcionalidades, permitindo uma melhor qualidade do serviço ao 

cidadão? Os equipamentos em Braile serão específicos ou todos devem atender estas 

especificações? 

R: Qual a justificativa de os terminais utilizarem, obrigatoriamente, um padrão ultrapassado 

como USB 2.0? Os requisitos são mínimos.  

R: Os equipamentos com visores de cristal líquido (LCD) e teclados físicos conforme descritos 

não poderiam ser substituídos por Tablets sensíveis ao toque com as mesmas funcionalidades, 



permitindo uma melhor qualidade do serviço ao cidadão? Estamos solicitando as 

especificações mínimas, podendo ser ofertada outra solução técnica que atenda a necessidade 

de realizar a avaliação dos atendimentos. 

R: Os equipamentos em Braile serão específicos ou todos devem atender estas especificações? 

Todos devem atender a essa especificação. 

 

19. O objeto descreve uma solução ampla: “solução de monitoramento, gestão online do fluxo 

de atendimento front office e back office, atendimento remoto, agendamento online, 

pesquisa de satisfação e api para integração com os sistemas legados da contratante”, sem 

dar funcionalidades não se encontram especificações para todos os itens constantes do 

objeto. Tal fato impede a correta avaliação da solução que a ser licitada. 

R: Monitoramento: As informações constam no Anexo de Respostas. 

R: Gestão online: Se trata de um sistema web operacionalizado em tempo real. 

R: Atendimento Remoto: As informações constam no Anexo de Respostas. 

R: Pesquisa de satisfação: As informações constam no Anexo de Respostas. 

R: Integração: As informações constam no Anexo de Respostas. 

 

 

20. Citação do “Item serviços 36307”, após objeto, não tem sentido, sem, no entanto, fazer 

qualquer tipo de descrição ou explicação sobre o que se trata referido item. 

R: O item será retirado do TR. 

 

21. O TR se inicia no Item 3.1, sendo que existem necessidades que deveriam estar elencadas 

entre o item 1 e o item 3.1, os quais certamente criam obrigações as empresas que pretendam 

fornecer a solução, sem as mesmas é difícil avaliar a complexidade do que se pretende licitar. 

R: O edital está em desenvolvimento, este foi um erro de numeração dos itens que será corrigido 

quando da publicação do edital. O processo completo será disponibilizado. 

 

22. No mesmo item 3.1: “As funcionalidades devem favorecer ao cidadão e atendente 

portador de necessidades especiais, além de disponibilizar ótima usabilidade em todas as 

interfaces.” Não são apresentados os requisitos referente ao item “atendente portador de 

necessidades especiais, não é definido que se trata de compatibilidade para pessoas com 

deficiências auditivas, visuais ou qualquer outra, sendo impossível a avaliação de 

compatibilidade da solução. Temos ainda a descrição “disponibilizar ótima usabilidade em 

todas as interfaces”, porém igualmente não apresenta qualquer requisito de avaliação do que 

será entendido como ótima usabilidade, de forma que mais uma vez é impossível identificar 

a compatibilidade ou não de uma determinada solução com a regra descrita. 

R: atendente portador de necessidades especiais: O item será retirado do TR. 



R: disponibilizar ótima usabilidade em todas as interfaces: O termo se refere a usabilidade do 

sistema. Porem será retirado para não causar dúvidas quanto ao requisito. 

 

23. No item 3.2: ... “Dispor de eficiente processo de cadastro ou utilização de cadastros da 

Contratante, visando o reconhecimento e autenticação de Cidadão e Atendente no âmbito de 

todas as funcionalidades da solução.”, novamente apresenta requisitos sem detalhamento ou 

obrigações, qual será o critério de avaliação para o “eficiente processo de cadastro”? 

R: O termo “eficiente” será retirado do TR. 

 

24. Neste mesmo item, 3.2, seguindo pelo caminho de utilizar os “cadastros da Contratante”, 

como saber qual será o tipo de integração? Trata-se de identificação por login e senha? Por 

biometria de digital? Biometria facial? Outro tipo de validação? 

R: A informação consta no anexo de Respostas.  

 

25. O item 3.3 apresenta a necessidade da solução ser capaz de enviar notificações 

automáticas aos usuários, no entanto não apresenta detalhamento do requisito, como por 

exemplo quais serão as notificações a serem enviadas? Quais são os meios de notificação 

esperados (e-mail, SMS, whatsapp e etc)? 

R: Deve possibilitar as notificações de agendamento (7.11.22), como agendamento, 

cancelamento, lembrete de agendamento e conclusão do atendimento. O item será alterado 

para envio das notificações por e-mail. 

 

26. No item 3.5 encontra-se a obrigação de incluir: “procedimentos operacionais e 

protocolares realizados nas Unidades de Atendimento”, não se apresentando detalhes de 

como e onde essas informações devem constar; sem apresentar um exemplo de 

procedimento, tornando mais uma vez impossível a identificação da compatibilidade da 

solução e tornando impossível dimensionar o tamanho do esforço necessário de 

desenvolvimento e entrega. 

R: Este item trata dos registros de eventos e logs da solução. Engloba o monitoramento, gestão 

e auditoria da solução, de todos os procedimentos realizados no sistema. Deverá ser 

armazenado no banco de dados da solução e disponibilizados dentro da aplicação via interface 

web, com permissão de acesso para o configurador global. 

 

27. No item 4.1: “ambiente Operacional/Local”, no entanto não existe no documento 

qualquer descritivo de referido ambiente. 

R: O ambiente operacional local se trata do ponto de atendimento e todos os processos e fluxos 

operacionais referentes ao local. Está detalhado no item 4.1, 5.16 e 7.1. 

 



28. No mesmo item cita-se: “fluxo não linear da jornada do serviço no front Office e BackOffice, 

notificações”, e não existe explicação do que se refere o ambiente de Front Office ou de 

BackOffice, bem como não são delimitados os tipos de notificações que são esperadas da 

solução. 

R: FrontOffice se refere a todas as funcionalidades do sistema que tem integração com o usuário 

ou com o cidadão. Ou seja, abrange todos os requisitos dos itens 3, 4, 5 e 7 do edital. 

R: A solução ofertada deve permitir que o atendente de triagem inicie a atividade de BackOffice 

para o recebimento dos documentos, utilizando o terminal de atendimento. O tempo previsto 

que o atendente desenvolverá sua atividade deverá ser contabilizado do período de início ao 

final da atividade de BackOffice (tempo em minutos). O atendente logado deverá executar uma 

atividade de BackOffice a partir do guichê de atendimento, que deverá ter campo disponível 

para inserção de número de protocolo, o qual deseja dar baixa. Neste campo, o atendente 

deverá digitar o número do protocolo. No final da execução será dado baixa no protocolo e 

deverá ser exibido mensagens de conclusão para o atendente. Para que o botão "Executar 

BackOffice" seja exibido para o atendente, é necessário que o mesmo tenha, permissão para 

executar essa atividade. A cada execução finalizada de BackOffice, a partir do guichê, uma 

atividade do fluxo configurável deve ser avançada, até que seja concluído todo o ciclo do 

atendimento. Permitir notificar o Cidadão e supervisores, através do envio de e-mail e SMS, 

quando um atendente identificar um erro ou finalizar o atendimento a uma atividade do fluxo 

ou a conclusão da demanda do Cidadão. 

R: Notificações se refere aos itens de Alarmes (7.7) e Agendamento (7.12). 

 

29. No item 4.4 cita-se a exigência de ser fornecido um chamado “Monitoramento estratégico 

online”, sem, no entanto, ser descrito os requisitos dessa funcionalidade, seu objetivo e 

especialmente o que ela deve fazer. 

R: O item de monitoramento estratégico será retirado. Entendemos que o item 4.3/7.16 

(Monitoramento Operacional Online) atende nossa necessidade.   

30. No item 4.5, é criada a responsabilidade pelo fornecimento de relatórios e a descrição é 

completamente genérica, sem apresentar detalhes do que se espera avaliar com os relatórios 

e nem mesmo em quais formatos eles devem ser entregues. 

R: O item de relatórios (7.14) descreve todos os relatórios que serão necessários. Formatos 

mínimos XLSX, XLS, XLSM, TIFF, PDF, HTML, DOCX, DOC, CSV. 

 

31. As regras do TR confrontando com a regra do item 5.3 encontra-se uma grande 

incompatibilidade, pois trata proibição em instalação de qualquer tipo de aplicativo ou 

software para usar a solução, no entanto no decorrer do TR faz-se menção a aplicativos de 

dispositivos móveis, ou seja, uma obrigação é excludente da outra, sendo impossível cumprir 

uma regra sem ferir uma outra, sendo sugerida uma adequação. 

R: Os itens de aplicativos móveis foram retirados do TR. A solução deverá ser toda WEB e 

responsiva. 

 



32. No item 5.4 a informação de que a base de dados deverá ser hospedada nos domínios da 

contratante, e vendo o anexo I, identifica-se que a o fornecimento dos servidores de aplicação 

e de base de dados são de responsabilidade da Contratante, uma vez que referidos itens estão 

zerados no referido anexo. Porém, não é apresentada a especificação dos servidores que serão 

disponibilizados. Pergunta-se: a empresa vencedora do certame irá apresentar suas 

necessidades tecnológicas e a contratante irá adquirir os componentes necessários? 

R: A CONTRATANTE irá disponibilizar ambiente virtualizado para hospedagem completa da 

solução, incluindo os seguintes itens:3 Maquinas virtuais com até 3 núcleos de processamento, 

16GB de memória ram, 1000GB de armazenamento; Sistema operacional: Windows Server 

DataCenter 2012 R2, (Caso seja de interesse da CONTRATADA, essa poderá fornecer outro 

sistema conforme sua necessidade);IP válido para publicação do sistema na internet com 

domínio configurado, caso seja de interesse da CONTRATANTE; Acesso à internet com controle 

de acesso por proxy e firewall; Fica facultativo a visita aos locais do Anexo II; 

 

33. No mesmo item 5.4, como ficará a questão dos licenciamentos necessários? 

R: A CONTRATANTE irá disponibilizar ambiente virtualizado para hospedagem completa da 

solução, incluindo os seguintes itens: 3 Maquinas virtuais com até 3 núcleos de processamento, 

16GB de memória ram, 1000GB de armazenamento; Sistema operacional: Windows Server 

DataCenter 2012 R2, (Caso seja de interesse da CONTRATADA, essa poderá fornecer outro 

sistema conforme sua necessidade).; IP válido para publicação do sistema na internet com 

domínio configurado, caso seja de interesse da CONTRATANTE; Acesso à internet com controle 

de acesso por proxy e firewall; Os demais licenciamentos, caso seja necessário, serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. Utilizar Banco de Dados único. Toda Base de dados ficará 

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

técnico e financeiro da solução, a instalação, configuração, manutenções preventivas e 

corretivas na Base de dados supracitada. O banco de dados será de responsabilidade da 

CONTRATADA, sendo essa responsável pela licença, instalação, gestão, backup, restore e 

suporte técnico ao mesmo. No que concerne ao histórico ou legado dos atendimentos, é 

essencial que a CONTRATANTE mantenha a completa visibilidade dos indicadores de 

performance e eventos de atendimento coletados ao longo dos últimos 5 anos. Assim sendo, é 

responsabilidade da contratada efetuar a migração dos dados históricos da operação de 

atendimento das UAI para a solução ofertada. Para este propósito, será disponibilizado um 

arquivo contendo a base de dados estruturada em formato SQL:2006 (padrão ISO/IEC 

9075:2006). Esta base de dados registra a sequência de eventos ocorridos desde o momento da 

emissão de cada senha de atendimento até o seu encerramento/finalização. Além disso, 

armazena ainda a sequência de eventos inerentes aos usuários (atendentes e supervisores) 

como login, logout, pausas, etc. 

 

33. No item 5.7, a obrigação da solução possuir “comandos configuráveis”, no entanto não é 

possível identificar no TR quais são esses comandos que devem ser configurados. 

R: O item “5.7 de comandos configuráveis” será retirado.  

 



34. No mesmo item, o requisito não apresenta qualquer tipo de detalhamento, sendo 

impossível a avaliação da compatibilidade de soluções. 

R: Conforme informado na resposta anterior, o item será retirado. 

 

35. No item 5.11, “ambiente Operacional/Local”, o TR descreve uma solução totalmente WEB, 

não sendo possível entender o que deverá ser apresentado. 

R: O ambiente Operacional/Local deve contemplar todas as ações realizadas localmente em 

cada unidade de atendimento, incluindo todos os passos do atendimento, desde o 

agendamento, a emissão da senha, fluxo não linear da jornada do serviço no front Office e 

BackOffice, notificações, coleta da avaliação até a sua finalização, incluindo recursos de 

atendimento remoto através de chat web e vídeo conferência. Está detalhado no item 7.1. 

 

36. No item 5.13, “oferecer meio prático para que o usuário também possa consultar as 

condições de sua senha”, no entanto, trata-se de um requisito genérico e sem detalhamento 

de como o mesmo deve funcionar.   

R: O item 5.13 “Consulta de Senha do Cidadão” será retirado do TR. 

 

37. No mesmo item 5.13, a consulta deverá ser feita por uma página web? Por um aplicativo? 

Através da intervenção de um atendente? Ou qual é a forma de efetuar referida consulta? 

R: O item 5.13 “Consulta de Senha do Cidadão” será retirado do TR. 

 

38. No item 5.14, trata-se de um requisito genérico e sem detalhamento, não é possível 

identificar quais os relatórios que devem ser fornecidos, e nem mesmo para quais ou quantos 

formatos necessários para sua exportação. 

R: Os detalhamentos constam nos itens de relatórios (7.14) que descreve todos os relatórios que 

serão necessários. Formatos mínimos XLSX, XLS, XLSM, TIFF, PDF, HTML, DOCX, DOC, CSV .  

 

39. No item 5.16, descreve-se como o procedimento deve ser feito, inclusive mencionando o 

nome de botões, como se estivesse sendo licitada uma solução em específico e não qualquer 

solução que atenda ao requisito. 

R: A inclusão deverá ocorrer antes da emissão da senha. No emissor (recepção/triagem). A senha 

KIT é para nominar a senha com um prefixo diferenciado, tendo em vista inúmeros setores que 

a senha vai transitar. Pode ser definido outra nomenclatura. Foi convencionado o nome KIT 

FAMÍLIA, pois são dois serviços do pacote de cidadania (Emissão/Inscrição CPF e Emissão 

Identidade). O termo “KIT FAMILIA” será alterado para somente “KIT”. 

 

40. No mesmo item 5.16, existe a expressão “Kit família”, sem descrever o que se trata tal 

necessidade. O TR apresentado não permite identificar suas necessidades, não é claro, sendo 



que da forma que está descrito não será possível atender ao requisito, pela impossibilidade 

de correto entendimento. 

R: Conforme descrito na resposta anterior, o item será alterado para melhor entendimento da 

funcionalidade.  

 

41. No item 5.17 cita-se a descrição de envio de mensagem ao cidadão por diferentes meios 

SMS e e-mail, no entanto tais envios geram custo e não existe detalhamento de quem será 

responsável por tais custos. 

R: O fornecimento do serviço de e-mail e broker de SMS serão de responsabilidade do 

CONTRATANTE. 

 

42. No item 6, é possível observar a falta de conexão de seu conteúdo com o teor do TR, 

embora o documento como um todo descreva, ainda de forma genérica, uma solução muito 

complexa, que representa uma ferramenta importante em favor do Estado, os atestados 

exigidos são simples e desconectados da solução completa. 

R: Por se tratar de uma ferramenta vital para o funcionamento do atendimento ao público, é 

necessária essa comprovação de experiência em fornecimento de solução para atender as 31 

unidades UAIs e em volume compatível de atendimentos, os requisitos necessários estão sendo 

solicitados de forma que não impeça uma ampla concorrência, mas estamos avaliando a 

possibilidade de alterar sem que o processo perca competitividade ou evite a participação de 

empresas capacitadas. 

 

43. Os atestados exigidos são de funcionalidades simples, deixando de fora as funcionalidades 

mais complexas e que representam grande diferencial de capacidade técnica em 

desenvolvimento de soluções. Não aparecem atestados para solução de Front e Back Office, 

para o atendimento remoto, para a integração com sistemas, nem relacionado a fornecimento 

e administração de infraestrutura tecnológica. 

R: Por se tratar de uma ferramenta vital para o funcionamento do atendimento ao público, é 

necessária essa comprovação de experiência em fornecimento de solução para atender as 31 

unidades UAIs e em volume compatível de atendimentos, os requisitos necessários estão sendo 

solicitados de forma que não impeça uma ampla concorrência, mas estamos avaliando a 

possibilidade de alterar sem que o processo perca competitividade ou evite a participação de 

empresas capacitadas. 

 

44. Outro aspecto, os quantitativos apresentados são desconexos em relação aos serviços que 

deverão ser prestados. O TR descreve integração na solução ao menos de 35 UAIs, no entanto 

o atestado solicita apenas a comprovação em 7 unidades, um tanto incompatível, mais pelo 

modelo atual que nada tem de comum com o solicitado. Somente o atestado é remanescente. 

R: Conforme as respostas das questões 42 e 43, os requisitos são inseridos de maneira que 

permita a ampla concorrência. Todos os itens são percentuais ao total que é utilizado hoje na 

CONTRATANTE.  



 

45. Sobre a quantidade de atendimentos diário, o TR não traz dados sobre os atendimentos 

que são esperados nas citadas 35 unidades, sendo que também parece incompatível, a 

realidade e a exigência. 

R: Os quantitativos serão inseridos no TR e estão disponíveis no anexo de respostas, com o total 

por unidade, referente ao ano de 2019. O total de unidades para a implantação do sistema será 

de 31. O edital prevê a inclusão de mais 5 unidades que poderão ser inauguradas no decorrer 

da vigência do contrato. 

 

46. No capítulo 7 são descritas diversas funcionalidades, porém as mesmas não possuem grau 

de detalhamento suficiente, sendo muitos itens tratados como se fizessem parte de um 

sistema conhecido,  o que consta como requisito funcional não está descrito, pois 

independente do nome que é dado a determinada função, campo ou botão dentro do sistema, 

a avaliação deve estar focada na correta execução da atividade e não em sua nomenclatura. 

Pelo menos é o que se espera no TR. 

R: Foram feitas diversas modificações no item 7 com o intuito de esclarecer ao máximo todas as 

funcionalidades do sistema. As nomenclaturas são utilizadas para facilitar o entendimento da 

solução. 

 

47. No item 7.1.4, é feita uma referência ao item 2.1.3, no entanto o referido item não faz 

parte do TR, não sendo possível efetuar qualquer tipo de validação da funcionalidade descrita. 

R: A informação no item 7.1.4 será corrigida. O item correto de referência é o 7.1.3. 

 

48. No item 7.12.3, “O Cidadão deve agendar um determinado serviço para ser realizado em 

uma determinada Unidade de Atendimento. A Solução deve prever a funcionalidade de 

impedir outro Cidadão de agendar o mesmo serviço em mais de uma Unidade.”, ou seja, está 

criando uma regra em relação a duas pessoas diferentes, o que ocorre se “outro cidadão” 

agendar o mesmo serviço em uma unidade diferente? 

R: O item estava escrito incorreto. Será modificado, sendo agora o item 7.11.3: “A Solução deve 

prever a funcionalidade de impedir o Cidadão de agendar o mesmo serviço em mais de uma 

Unidade”. 

 

49. No item RNF44 cita “intranet”, sem contexto, pois ela é citada apenas neste item e sem 

qualquer tipo de descrição ou intenção da mesma, não é possível entender a funcionalidade 

ou requisito. 

R: O sistema deverá ser disponibilizado via WEB. Todas as regras de acesso serão de 

responsabilidade da CONTRATANTE. 

 



50. No item RNF61, a relação de navegadores é diferente da apresentada no restante do TR, 

existindo assim um conflito de regras que impede a correta interpretação das funcionalidades 

e dos requisitos. 

R: O item será alterado. Os navegadores mínimos são Mozilla Firefox e Google Chrome em suas 

versões mais atualizadas. 

 

51. No item 9.1, é criada uma obrigação de disponibilização de 1200 horas de 

desenvolvimento, sem nenhum tipo de detalhamento de como as mesmas serão usadas. 

R: Essas horas são previstas para desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema. 

Fizemos um melhor detalhamento do item para esclarecer melhor a forma da contratação das 

horas de desenvolvimento.   

 

52. O mesmo item 9.1, não descreve por qual período devem estar disponíveis as horas de 

desenvolvimento. Como as horas serão medidas? Qual será o critério de aceitação? No caso 

de mudança de escopo por solicitação da Contratante como será contabilizado no 

desenvolvimento em andamento? 

R: Período: Durante a Vigência do Contrato, ou seja, 24 meses. 

R: Medição das Horas: A contratada deverá apresentar a proposta de desenvolvimento com a 

quantidade de horas para a CONTRATANTE, sendo essa responsável pelo aceite da proposta e 

posterior emissão de ordem de serviço para execução conforme proposta apresentada e aceita. 

R: Critério de Aceitação: O critério utilizado para validação e aceite das funcionalidades 

desenvolvidas pela CONTRATADA, será definido na fase de planejamento e definição dos 

requisitos para a funcionalidade solicitada e informados durante a solicitação da proposta. 

R: Mudança de Escopo: Caso haja mudança de escopo por solicitação da CONTRATANTE, a 

CONTRATADA deverá formular uma nova proposta para aprovação da CONTRATANTE. O 

desenvolvimento em andamento deverá ser parado e o pagamento será proporcional as horas 

que foram utilizadas. 

 

53. 3.1 A solução de monitoramento e gestão de atendimento do Serviço Público deve 

constituir em eficiente ferramenta para a operação e gerenciamento do atendimento ao 

Cidadão no âmbito das Unidades de Atendimento Integrado do Governo de Minas Gerais. As 

funcionalidades devem favorecer ao cidadão e atendente portador de necessidades especiais, 

além de disponibilizar ótima usabilidade em todas as interfaces. P1: Qual o entendimento da 

Secretaria sobre funcionalidades para atender ao atendente portador de necessidades 

especiais? P2: Quais são as necessidades especiais que a Secretaria pretende contemplar na 

solução?  Deficiência auditiva?  Deficiência Visual? De que maneira pretende ofertar serviços 

para estas pessoas?  Importante esclarecer para tornar equânime a competitividade. 

R: Os requisitos para o atendente portador de necessidades especiais foram retirados do TR. 

 



54. 3.2. A solução deve garantir disponibilidade e segurança de dados e informações, inclusive 

no atendimento à LGPD. Dispor de eficiente processo de cadastro ou utilização de cadastros 

da Contratante, visando o reconhecimento e autenticação de Cidadão e Atendente no âmbito 

de todas as funcionalidades da solução.P1: A solução que a Secretaria procura, deverá ter 

processo de reconhecimento biométrico?  Por qual tecnologia ou tipo de biometria?  Facial?  

Digital? Por voz?P2: O processo de autenticação considerará qual critério para 

reconhecimento do cidadão e do Atendente?  Será através de biometria? P3: No caso de 

solução biométrica, a Secretaria já dispõe de mecanismo de motor biométrico para esta 

validação?  Não observamos os coletores de biometria no Anexo II.  Não serão licitados neste 

certame? 

R:A autenticação do cidadão será no mínimo pelo login único do governo federal (GOV.BR). Caso 

seja necessária fazer essa validação por biometria, o estado irá solicitar uma PROPOSTA da 

contratante para implementar essa funcionalidade. Os equipamentos serão fornecidos pela 

CONTRATANTE. 

 

55. 3.3. Dispor de fluxo não linear configurável para indicar a jornada do atendimento por 

serviço, incluindo a edição de atributos complementares de notificações automáticas para o 

Cidadão e Atendentes. Possibilitar a realização de atendimento remoto ao Cidadão, incluindo 

recursos de transferência de arquivos, chat, vídeo, áudio e compartilhamento de tela entre 

Atendente e Cidadão, através de dispositivos móveis, desktops, nos principais browsers nas 

plataformas Windows, iOS e Android.P1: Para um atendimento remoto, quais serão os 

requisitos mínimos necessários para que o cidadão consiga realizar seu serviço?  Sabemos que 

os dispositivos móveis evoluíram muito nos últimos tempos, mas muitas pessoas ainda 

dispõem de equipamentos mais antigos que podem não atender determinadas necessidades.  

Qual será a linha de corte de requisitos técnicos mínimos, considerando que se trata de um 

serviço de utilidade pública e que atende a todas as camadas da população no âmbito social, 

cultural e de todas as faixas etárias? 

R: Requisitos mínimos para o atendimento remoto: O atendimento deverá ser WEB e funcionar 

com no mínimo os navegadores Google Chrome na versão 31 ou superior ou Mozilla Firefox na 

versão 38 ou superior, tanto para desktop quanto para mobile, sem a necessidade de instalação 

de qualquer software complementar;” 

 

56. 4.1. Ambiente Operacional/Local: O ambiente Operacional/Local deve contemplar todas 

as ações realizadas localmente em cada unidade de atendimento, incluindo todos os passos 

do atendimento, desde o agendamento, a emissão da senha, fluxo não linear da jornada do 

serviço no front Office e BackOffice, notificações, coleta da avaliação até a sua finalização, 

incluindo recursos de atendimento remoto através de chat web e vídeo conferência. P1: Por 

“ambiente operacional/local” entendemos ser o ambiente de unidades de atendimento e os 

requisitos de serviços aqui mencionados como Agendamento e Atendimento através de vídeo 

conferência entende-se que ocorrem de forma remota justamente para evitar os 

deslocamentos e se estes forem impossíveis por conta de serviços que requeiram presença 

física (prova de vida) que reduzam o tempo de permanência.  Não são conflitantes estas 

funcionalidades para o ambiente local? 



R: O agendamento e o atendimento virtual também se fazem presentes localmente, ainda que 

em partes, visto que os atendentes irão realizar os atendimentos localmente nas unidades e o 

agendamento item 7.13 (Agendamento pelo atendente) também será realizado dentro da 

unidade. 

 

57. 4.4. Monitoramento Estratégico Online: A solução ofertada deve contemplar 

funcionalidades dedicadas aos gestores, acessadas via Web, plataformas móveis, como 

smartphones e tablets em Android, iOS e Windows. P1: O conceito de Monitoramento 

estratégico é amplo.  Consideramos necessário detalhamento técnico para tornar a oferta 

técnica equânime, sendo que se evita avaliação subjetiva do requisito. 

R: O item de monitoramento estratégico será retirado. Entendemos que o item 4.3/7.16 

(Monitoramento Operacional Online) atende nossa necessidade.   

 

58. 4.5. Relatórios: A solução ofertada deverá possibilitar extração de relatórios gerenciais, 

além de possibilitar exportação dos dados para diferentes formatos. P1: Considerando que os 

relatórios gerenciais terão foco na operação, supõe-se que deverão ser extraídos a qualquer 

tempo ou que possam ser extraídos através de uma base de dados informacional que agregará 

informações consolidadas. Está correta esta interpretação?  O fornecedor terá o controle de 

hora de emissão, emissor, local de emissão, etc. nos relatórios?    A exportação de informações 

poderá ocorrer em quais formatos de dados, visto que se isto ficar em aberto, poderão não 

atender as necessidades da Secretaria? 

R: Considerando que os relatórios gerenciais terão foco na operação, supõe-se que deverão 

ser extraídos a qualquer tempo ou que possam ser extraídos através de uma base de dados 

informacional que agregará informações consolidadas. Está correta esta interpretação?  Sim, 

está correta a interpretação. 

R: O fornecedor terá o controle de hora de emissão, emissor, local de emissão, etc. nos 

relatórios?   O fornecedor terá acesso, visto que a base utilizada é de gestão do fornecedor. 

Porem a CONTRATANTE irá definir as permissões. 

R: A exportação de informações poderá ocorrer em quais formatos de dados, visto que se isto 

ficar em aberto, poderão não atender as necessidades da Secretaria? Os formatos mínimos 

foram inseridos no item 5.19: “XLSX, XLS, XLSM, TIFF, PDF, HTML, DOCX, DOC, CSV”. 

 

59. 5.3. Para o completo funcionamento da solução, não será permitido o uso de qualquer 

software aplicativo especificamente instalado na estação de trabalho dos usuários da solução. 

P1: A solução irá requerer avaliações que serão realizadas por dispositivos de avaliação que 

se utilizam de interface USB, conforme especificado.  Estes coletores que fazem parte da 

solução necessitam de drivers de instalação que requerem instalações locais.  Como será 

possível instalar estes componentes se nada será permitido ser instalado nas estações de 

trabalho? 

R: Os drivers utilizados para os equipamentos deverão ser nativos do sistema operacional. Caso 

a contratada tenha necessidade da instalação de outro driver, essa deverá ser responsável pela 

instalação, configuração e licenciamento, caso necessário. A contratada ainda será responsável 



pelo fornecimento de drivers compatíveis com, no mínimo, os sistemas operacionais utilizados 

pela CONTRATANTE(Windows 7, Windows 10 e Ubuntu 16.04) ou suas versões mais atualizadas, 

caso tenha alguma atualização e pare de funcionar, o fornecedor deverá atualizar os drivers para 

o correto funcionamento da solução. 

 

60. 5.4. Utilizar Banco de Dados único e com solução de redundância. Toda Base de dados 

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

responsável técnico e financeiro da solução, as manutenções preventivas e corretivas na Base 

de dados supracitada. P1: Para se contemplar uma solução de redundância plena será 

necessária a disponibilização de ao menos 2 sites para instalação da solução.  Já há previsão 

destes locais para estabelecimento dos “colocations”? P2: Não se observa que os itens de 

Hardware constam na licitação e sabendo que cada empresa participante possui tecnologia 

distinta, o que torna distinto o hardware para processar e operar sua solução, como será 

estabelecido este sizing de equipamento?  Existe previsão de aquisição destes equipamentos 

ou recursos técnicos disponíveis para suportar as soluções apresentadas pelos fornecedores, 

mesmo teoricamente, desconhecendo-se qual solução será adotada? P3: A infraestrutura que 

garantirá a redundância depende de conexões de alta performance e de ambientes com 

padrões TIER 3 e as vezes TIER 4.  Está estabelecido estes critérios de segurança e 

disponibilidade para atender ao conceito de redundância? 

R: Redundância: O requisito de redundância será retirado do TR. 

R: Infraestrutura da CONTRATANTE: A CONTRATANTE irá disponibilizar ambiente virtualizado 

para hospedagem completa da solução, incluindo os seguintes itens: 3 Maquinas virtuais com 

até 3 núcleos de processamento, 16GB de memória ram, 1000GB de armazenamento; Sistema 

operacional: Windows Server DataCenter 2012 R2, (Caso seja de interesse da CONTRATADA, 

essa poderá fornecer outro sistema conforme sua necessidade).; IP válido para publicação do 

sistema na internet com domínio configurado, caso seja de interesse da CONTRATANTE; Acesso 

à internet com controle de acesso por proxy e firewall; 

 

61. 5.7. Interface com comandos configuráveis para garantir aos Usuários o acesso aos 

recursos disponíveis, desempenho e total garantia da qualidade operacional. P1: O conceito 

"comandos configuráveis" é muito amplo e indefinido.  É possível o detalhe do conceito e da 

relação de quais são estes comandos para validar a nossa aderência dos fornecedores junto 

ao requisito? 

R: O item será retirado do TR. 

 

62. 5.13. A solução deve oferecer meio prático para que o usuário também possa consultar as 

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

da WEB caso o atendimento seja virtual. P1: De que forma o cidadão poderá verificar as 

condições de sua senha?  Na unidade: através de qual meio ou dispositivo?  Com apoio de um 

atendente?  No caso da Web, ele terá uma visão da fila de atendimento?   Se agendada, ele 

não terá informações de ocorrências?  Ele terá de analisar?  Existirá mecanismos de aviso ao 

cidadão? 



R: Esse requisito será removido. 

 

63. 5.14. A solução ofertada deverá possibilitar extração de relatórios gerenciais, além de 

possibilitar exportação dos dados para diferentes formatos. P1:  Os diferentes formatos 

precisam ser informados para que todos fornecedores trabalhem com o mesmo requisito 

mínimo. Existe a necessidade de informar todos requisitos.   Por exemplo, em caso de 

formatos padrão Microsoft é necessário informar a partir de qual versão os fornecedores 

deverão atender. O conceito de “diferentes formatos” poderá levar a administração contratar 

um sistema que não lhe atenda, por falta de especificação de requisito. 

R: Os formatos mínimos são XLSX, XLS, XLSM, TIFF, PDF, HTML, DOCX, DOC, CSV. 

R: A item consta no anexo de respostas. 

 

64. 5.16. A solução ofertada deve permitir que o atendente de triagem adicione mais de um 

serviço/atividade a senha solicitada pelo cidadão. Após clicar no botão será aberta uma 

listagem com os serviços/atividades disponíveis. Realize a busca e selecione a atividade 

correta conforme a solicitação do cidadão. O atendente logado deverá visualizar no guichê de 

atendimento o botão Próximo Passo, permitindo que o atendente finalize o serviço atual e 

inicie o atendimento do próximo serviço que esteja vinculado a senha "kit família". Este botão 

somente deverá aparecer se a senha tiver dois ou mais serviços vinculados a ela. Disponibilizar 

estratificação dos atendimentos aos Cidadãos por atendente, tempo médio de atendimento e 

de espera por serviço da categoria kit família.P1: A denominação de "categoria" e a menção 

de uma específica denominada "kit familia" não trata de um entendimento abrangente a esta 

especificação de senha, uma vez que sua denominação surge como que um modelo já 

existente e estabelecido pela atual solução (em uso), com características próprias.   A 

Secretaria pode descrever no detalhe, apresentando uma especificação funcional de quais são 

os requisitos contidos no denominado kit família? Este item, como alguns outros deste TR 

(requisitos específicos da solução em uso) estão muito amarrados à solução em uso, podendo 

tirar a competitividade do certame e até mesmo privar a isonomia. 

R: O item será reescrito para melhor entendimento. A inclusão deverá ocorrer antes da emissão 

da senha. No emissor (recepção/triagem). A senha KIT é para nominar a senha com um prefixo 

diferenciado, tendo em vista inúmeros setores que a senha vai transitar. Pode ser definido outra 

nomenclatura. Foi convencionado o nome KIT FAMÍLIA, pois são dois serviços do pacote de 

cidadania (Emissão/Inscrição CPF e Emissão Identidade). O termo “KIT FAMILIA” será alterado 

para somente “KIT”. 

 

65. 5.17. A solução ofertada deve permitir ativar uma chave de controle no momento da 

emissão da senha, possibilitando o bloqueio do atendimento caso a chave não seja inserida 

ou seja inserida incorreta. Deverá conter os seguintes tipos de padrão de máscara: Aceitar 

somente letras, aceitar somente números, aceitar letras e números. Disponibilizar parâmetro 

para definir que o preenchimento da chave de controle de atendimento seja obrigatório, ou 

seja, não será possível inicializar o atendimento sem preencher o campo de chave de controle. 

O sistema não deve registrar a chave de controle incorreta, caso estiver configurado como 

obrigatória. Os valores inseridos corretamente devem ser exibidos na tela e caso o valor 



coincidir com a interpretação do sistema, ao inicializar o atendimento, é registrado junto à 

senha. A Chave de controle deverá ser gerada pelo sistema e enviada via SMS, fornecido pelo 

CONTRATANTE, podendo ser enviado também por e-mail ou push pelo MG APP, para o 

número de celular cadastrado do cidadão ou através das informações do seu cadastro de 

forma que somente o cidadão tenha acesso a essa chave. Caso o cidadão não possua cadastro 

na base de dados da solução ou da base oferecida pela CONTRATANTE, o sistema deve 

permitir esse cadastro. P1: Entende-se que estes serviços de troca de mensagens serão 

contratados pela Administração, isto é, não se trata de recurso a ser fornecido neste certame. 

Caso estes recursos estiverem dentro dos serviços ora especificados, é necessária informação 

de volumetria prevista para dimensionamento e incorporação na cesta de produtos a serem 

ofertados na solução. 

R: O sistema deverá possibilitar o envio. O broker será de responsabilidade da Contratante.  

 

66. 5.18. A solução ofertada deve permitir que o atendente de triagem adicione uma atividade 

de BackOffice para o recebimento dos documentos, utilizando o terminal emissor de senhas 

agrupado por órgão/atividade. Disponibilizar campo para inserção do tempo previsto que o 

atendente irá demorar para finalizar uma atividade de BackOffice (tempo em minutos). O 

atendente logado deverá executar uma atividade de BackOffice a partir do guichê de 

atendimento, que deverá ter um campo disponível para inserção de número de protocolo, o 

qual deseja dar baixa. Neste campo, o atendente pode digitar o número do protocolo ou 

utilizar um leitor de código de barras para ler o código na senha. No final da execução será 

dado baixa no protocolo e deverá ser exibido mensagens de conclusão para o atendente. Para 

que o botão ""Executar BackOffice"" seja exibido para o atendente, é necessário que o mesmo 

tenha, permissão para executar essa atividade. A cada execução finalizada de BackOffice, a 

partir do guichê, uma atividade do fluxo configurável deve ser avançada, até que seja 

concluído todo o ciclo do atendimento. Permitir notificar o Cidadão e supervisores, através do 

envio de e- mail e SMS, quando um atendente identificar um erro ou finalizar o atendimento 

a uma atividade do fluxo ou a conclusão da demanda do Cidadão. P1: Este item menciona a 

inclusão de uma atividade de backoffice ao atendente que realiza o atendimento no 

frontoffice e surgem algumas dúvidas:  O atendente logado deixará de fazer outros 

atendimentos para realizar as atividades de backoffice?  Sendo assim o TME será afetado, 

considerando que o atendente deixará de fazer atendimentos de front-office por este tempo, 

irá gerar improdutividade na operação.  Como serão contingenciados estas situações?  Se 

houver mais de um caso ao mesmo tempo, pode-se aumentar consideravelmente o TME.  

Pode-se esclarecer esta situação? 

R: O atendente logado deixará de fazer outros atendimentos para realizar as atividades de 

backoffice? Os atendentes serão distintos. Um irá realizar o atendimento e o outro realizará o 

backoffice.  

 

67. 5.21. A Solução deverá disponibilizar ferramenta para acompanhamento dos chamados. 

P1: O item 5.4 deixa claro que a solução deve ser ofertada em banco de dados único e no item 

5.21 há o informe de disponibilizar uma solução de acompanhamento de chamados que 

remete ao entendimento de poder ser ofertada em banco de dados distinto.  Qual o item que 

não devemos considerar visto que não estão em consonância? 



R: A ferramenta de chamados não deverá fazer parte da solução, sendo exclusiva da 

CONTRATADA para que a CONTRATANTE possa aciona-la em caso de suporte técnico. O suporte 

técnico deverá poder ser acionado também por telefone e e-mail. 

 

68. 5.22. 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. P1: Ofertar serviço de suporte telefônico resulta 

em grande dispêndio de investimentos e custos para o projeto.  O ANS (acordo de nível de 

serviço) e as demandas para que seja viável dimensionar este contingente, não foi informado.  

Importante a divulgação destas métricas. Fica como sugestão. P2: Suporte técnico telefônico 

pode ser ofertado a qualquer hora?  Há um horário determinado para que este suporte 

ocorra?  Até que nível deve-se atender por telefone? 

R: Devido a criticidade do sistema, necessitamos de um suporte telefônico para resoluções de 

problemas críticos. Os horários deverão ser compatíveis com o funcionamento das unidades, ou 

seja, de 07:00 às 19:00, de segunda sexta. 

 

69. 5.24. A solução deve possibilitar a integração com o sistema de agendamento do Governo 

do Estado (Agenda Minas). P1: o Item 5.24 solicita a possibilidade de integração com o sistema 

de agendamento do Governo de Minas Gerais e para avaliar a possibilidade e dimensionar seu 

esforço é necessário que se forneça os detalhes de como será esta integração e quais os 

requisitos funcionais e não funcionais serão tratados.  No TR não há menção em nenhum 

ponto deste detalhamento.  Podem ser informados? 

R: A informação consta no Anexo de Respostas.  

 

70. 5.25. A solução deve possibilitar a integração com o aplicativo mobile MG APP, fornecendo 

dados do atendimento do cidadão e notificações via push, além de possibilitar o 

acompanhamento do fluxo de atendimento do cidadão em tempo real. P1: O item 5.25 solicita 

a possibilidade de integração com o app MG APP e para analisar esta possibilidade e 

dimensionar este esforço que será consumido do banco de horas de 1200 horas, é necessário 

publicar um esboço do escopo a ser tratado.  Esta especificação será publicada?   Como e 

quando ela será fornecida? 

R: Essa integração com o MG APP para retornar informações para o usuário será retirada. A 

única integração que será obrigatória, é a de agendamento e cadastro do cidadão e consta no 

Anexo de Respostas. 

 

71. As senhas poderão ser emitidas através: 7.1.1.8. Limpar todos os dados preenchidos. P1: 

O item 7.1.1.8 menciona "limpar todos os dados preenchidos", mas não relaciona quais são 

estes dados e onde devem ser limpos.  Está faltando este esclarecimento. 



R: Essa funcionalidade deve permitir que o atendente de triagem limpe todos os campos 

preenchidos para realizar todo o processo novamente. 

 

72. 7.1.1.18. Atender a senha emitida, com todos os recursos de atendente. P1: O item 7.1.1.18 

menciona que se atenda a emissão de uma senha com os recursos de atendente.  Quais são 

estes recursos? 

R: O item estava inserido em duplicidade e fora de contexto. Será retirado do TR. 

 

73. 7.1.3. Atendimento da Demanda pelo Usuário (Atendente): O ambiente operacional do 

presente objeto deve prover comodidade, segurança e agilidade ao Cidadão e Atendente. 

Deve disponibilizar todas as funcionalidades necessárias para o completo atendimento das 

demandas do Cidadão, a partir de canais de acesso diversificados, como WEB, WhatsApp, SMS, 

MG-app e e-mail. A solução deve disponibilizar ao Cidadão funcionalidades para a requisição 

avançada de serviços, incluindo a oferta integrada de formulários específicos em interfaces de 

preenchimento e anexação de documentos via arquivos, além de possibilitar a edição de 

observações e comentários. A solução também deve fornecer ao Cidadão a funcionalidade de 

acompanhamento da jornada do atendimento à demanda, através de registros e notificações 

automatizadas e facilmente acessíveis pelo Cidadão, via SMS, e-mail, Push de App e browsers 

conforme for adotado e requisitado pela Contratante. Deve ser possível configurar diferentes 

modos de atendimento combinados para um mesmo usuário, com diferentes perfis de 

atendente considerando a sua matriz de competência, recursos do local do atendimento, além 

da plena atenção ao processo dos serviços demandados. Quando um usuário logar em um 

terminal de atendimento, caso ele possua um perfil de atendimento configurado este deve se 

sobrepor ao do terminal, se houver. A solução deve alcançar os seguintes segmentos e 

recursos mínimos: P1: É mencionado acesso ao cidadão através de diversos canais.  A aplicação 

deverá atender a todos os requisitos mencionados?  Terá de ser criada interface com MG-app?  

Os responsáveis por esta ferramenta, MG-app, participarão deste projeto fornecendo os 

processos de integração e o trabalho do lado do aplicativo?  O aplicativo irá consumir 

informações da Plataforma sistêmica da solução? P2: Não está claro a existência de um perfil 

de atendimento de um terminal, sem login, já que se um usuário se logar o perfil será alterado.  

Quer dizer que existem perfis definidos sem usuário logado?  Se sim, como será o processo de 

rastreio do atendimento? P3: O acompanhamento de jornada do atendimento menciona ser 

necessário configurar diversos ou diferentes modos de atendimento para o mesmo usuário e 

com diferentes perfis de atendentes.  Não está nada clara esta necessidade e pedimos uma 

clareza no conteúdo desta informação que deixa dúbio o seu entendimento. 

R: É mencionado acesso ao cidadão através de diversos canais.  A aplicação deverá atender a 

todos os requisitos mencionados? O acesso será somente web pela solução. O item será 

modificado afim de esclarecer essas questões.  

R: Terá de ser criada interface com MG-app? Serão fornecidos os requisitos para isso? Não. 

R: Os responsáveis por esta ferramenta, MG-app, participarão deste projeto fornecendo os 

processos de integração e o trabalho do lado do aplicativo?  Sim. A empresa responsável ir 

participar do projeto para realizar as únicas integrações de agendamento e cadastro do cidadão 

descrita nos itens 5.11, 5.17, 5.18, 5.36, 7.3.1, 7.3.2, 7.11.1 e 7.11.2. 



R: O aplicativo irá consumir informações da Plataforma sistêmica da solução? Não. 

R: Não está claro a existência de um perfil de atendimento de um terminal, sem login, já que 

se um usuário se logar o perfil será alterado.  Quer dizer que existem perfis definidos sem 

usuário logado?  Se sim, como será o processo de rastreio do atendimento? Não deverá ter um 

perfil de atendimento de um terminal, existem configurações específicas de serviço e modo de 

atendimento por terminal. Essa informação será inserida no item 7.1.3. 

R: O acompanhamento de jornada do atendimento menciona ser necessário configurar 

diversos ou diferentes modos de atendimento para o mesmo usuário e com diferentes perfis 

de atendentes.  Não está nada clara está necessidade e pedimos uma clareza no conteúdo 

desta informação que deixa dúbio o seu entendimento. Esse requisito será retirado. 

 

74. 7.1.4. Atendimento Virtual da Demanda pelo Usuário (Atendente): A solução deve 

disponibilizar para os atendimentos realizados por Videoconferência todos os requisitos 

contemplados no item 2.1.3 além dos citados abaixo: P1: No item 7.1.4 é mencionado o item 

2.1.3 que sequer existe no TR e impossibilita o entendimento.  Foi extraído do material? 

R: A informação no item 7.1.4 será corrigida. O item correto de referência é o 7.1.3. 

 

75. 7.1.4.7. O sistema deverá realizar um controle de banda de internet que é utilizado em 

cada atendimento e armazenar essa análise vinculado a senha de atendimento para garantir 

o rastreamento dessas informações, sendo possível visualizar o consumo de banda utilizado 

pelo cliente e pelo atendente. P1: No item 7.1.4.7 solicita-se que o sistema deverá ter controle 

de banda de internet que é realizado em cada atendimento.  Este controle de uma forma geral 

é feito através da área de sustentação (NOC) e aqui pergunta-se qual o motivo de se ter isso 

dentro da aplicação e como este processo poderá ser iniciado? 

R: Esse requisito será retirado do TR. 

 

76. 7.1.4.8. O sistema deve realizar a redução automática das fotos transmitidas durante o 

atendimento, mantendo um padrão de resolução e tamanho máximo definidos pela 

CONTRATANTE. P1: No item 7.1.4.8 fala-se em redução de fotos a tamanhos "padrão" sem se 

estabelecer qual é este padrão definido.  Sem esta informação não é possível saber qual o 

mecanismo atende aos requisitos. 

R: O sistema deve realizar a redução automática das fotos transmitidas durante o atendimento, 

mantendo um padrão de resolução que permita o envio com tamanho máximo de 15mb. O 

sistema deve fornecer um campo para transferência dos documentos pelo usuario e pelo 

cidadão. Devem ser aceitos no mínimo os tipos de arquivos como DOCX, DOC, PDF, XLS, JPEG, 

JPG, PNG, TXT e tamanho máximo do arquivo de 15MB. 

 

77. 7.2.1. Possibilitar configuração de um mesmo usuário em várias unidades e seções de 

atendimento sem exigir nova autenticação deste usuário; P1: Requisito conflitante, visto que 

para efeito de rastreabilidade é necessário a menção de em qual unidade o atendimento está 

sendo realizado.  Se for um atendimento remoto feito por um atendente a uma unidade que 



não seja as que ele está lotado, estas informações deverá ser fornecida e este atendente 

deverá ter autorização para fazê-la e, portanto, em algum momento o processo de 

autenticação deve ocorrer. Reitera-se que a autenticação reforça os critérios de 

rastreabilidade. 

R: O sistema deverá permitir o login de usuários em várias unidades conforme permissão 

concedida. Isso não deverá afetar a rastreabilidade. Um usuário poderá ser vinculado a uma ou 

mais unidades. 

 

78. 7.2.17. A solução deve prever que o usuário com uma única autenticação acesse todos os 

recursos da solução; P1: O item 7.2.17 destaca a necessidade de single signon, mas ao 

considerar-se que parte da solução é composta por sistemas dos órgãos conveniados, haverá 

um esforço mútuo envolvido parta está construção, além de possíveis dificuldades de 

segurança que terão de ser tratadas órgão a órgão e será difícil de atender. Há procedimento 

ou autorização prevista para tal requisito? 

R: A solução de login único se refere apenas ao sistema contratado. 

 

79. 7.2.21.1. Perfil configurador global: Deverá acessar todos os recursos de configuração do 

sistema como: monitoramento, configuração de parâmetros, além de ter acesso a todos os 

relatórios de todas as unidades de atendimento. Poderá acessar todas as funcionalidades da 

solução. Caberá ao Contratante indicar os usuários que terão a licença de uso com o perfil 

configurador e a capacidade de atuação dentro da solução, isso é, o perfil configurador pode 

ser limitado aos recursos inerentes ao usuário detentor de uma licença de uso (por exemplo: 

somente configuração agendamento). Deverá possuir também todos os recursos dos demais 

perfis: supervisor, triagem/emissor e atendente. P1: O item 7.2.21.1 remete a modelo de 

contratação de solução que difere licenciamento de usuário conforme seu perfil o que é 

específico a algumas soluções, o que não é prática comum de mercado levando o requisito a 

ser considerado direcionado a uma solução específica, como a atual em uso pela 

Administração. 

R: A forma de licenciamento da solução será através dos itens listados no Anexo Respostas, 

devendo ser enviado a proposta com o valor unitário por item e com o total. 

 

80. 7.2.21.2. Perfil configurador de unidade local: Deverá ter acesso a somente as unidades 

em que esteja cadastrado.  Deverá acessar todas as funcionalidades definida pelo 

configurador global. Caberá ao Contratante indicar os usuários que terão a licença de uso com 

o perfil de configurador local e a capacidade de atuação dentro da solução, isso é, o perfil 

configurador pode ser limitado aos recursos inerentes ao usuário detentor de uma licença de 

uso (por exemplo: somente configuração agendamento) P1: O item 7.2.21.2 remete a perfil 

vinculado a licenciamento causando um transtorno em caso de haver necessidade de se eleger 

um novo configurador sem ter esta demanda estimada dentro da operação.  Como a 

administração irá tratar estas alterações?  Este requisito pode acarretar novos desembolsos 

por estes novos aditivos associados a perfis? 



R: A forma de licenciamento da solução será através dos itens listados no Anexo de Respostas, 

devendo ser enviado a proposta com o valor unitário por item e com o total. 

 

81. 7.2.21.3. Perfil supervisor: Deverá acessar todos os recursos configuráveis de monitoração 

de um ou mais serviço secundário, serviço, área de atendimento ou unidade, além de 

parâmetros operacionais essenciais às funcionalidades de atendimento. O perfil Supervisor 

poderá possuir permissão específica para executar configurações. Caberá ao usuário detentor 

de licença de uso de supervisor, transferir, interagir e indicar os usuários com os perfis de 

emissor/triagem e atendente que poderão atuar com a função de multitarefa atendendo 

outros serviços, áreas de atendimento e unidades. P1: O item 7.2.21.3 delega a um 

determinado "usuário supervisor" ações que ele pode realizar e que não estão disponíveis a 

demais usuários de menor acesso.  Considerando que este licenciamento, como já 

mencionado no item 7.2.21.2 a cada novo supervisor que a operação venha a ter será 

necessário abrir negociação junto a CONTRATADA para este aditivo.  Este processo além cria 

dificuldades operacionais e financeiras, se este perfil tiver valor diferenciado, o que é 

provável.  A opção por licenciamento além de possibilitar o direcionamento do certame, 

poderá elevar o custo. Fica a solicitação de análise do tema. 

R: A forma de licenciamento da solução será através dos itens listados no Anexo de Respostas, 

devendo ser enviado a proposta com o valor unitário por item e com o total. 

 

82. 7.3.1. A solução deve dispor de Cadastro do Cidadão, para utilização em todos os módulos 

do sistema (Atendimento, Agendamento, Terminal de Registro da Manifestação do Cidadão). 

A solução deverá acessar o banco de dados próprio ou da CONTRATANTE, conforme a 

exclusiva decisão e orientação da CONTRATANTE. Este cadastro deverá consumir informações 

de uma base de dados de autenticação do Cidadão, indicado pela Contratante. Esta integração 

será de responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo custo adicional ao CONTRATANTE. 

Os itens pré-configurados poderão sofrer alteração a critério do CONTRATANTE. O 

preenchimento dos campos do cadastro deve obedecer às regras indicadas pela 

CONTRATANTE, considerando campos a aplicação de regras consistentes para auxílio no 

preenchimento dos dados. Letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, 

caracteres acentuados, espaço duplo, espaço inicial, espaço final, datas, CPF, CNPJ, PIS, 

campos obrigatórios, etc. P1:O item 7.3.1 informa que a solução deve se utilizar uma base de 

dados da CONTRATANTE, deverá se promover a integração com a base da solução.  Como será 

este processo de integração e qual esforço envolvido?  Verifica-se a necessidade de maiores 

informações para preparação da proposta. P2: O item 7.3.1 diz que a integração da solução 

com a base do governo não poderá ser repassada ao CONTRATANTE, mas existe um banco de 

horas de 1200 horas para construções.  O fornecedor poderá dispor deste banco de horas? 

R: A informação consta no Anexo de Respostas.  

R: O fornecedor poderá dispor deste banco de horas? Essa integração deverá ser nativa do 

sistema com o custo já incluso. Não poderá ser utilizada as horas homem para desenvolvimento 

dessa funcionalidade. 

 



83. 7.3.2. A solução deverá permitir a integração com o cadastro único do Governo Federal, 

possibilitando utilizar esse cadastro para autenticar na ferramenta. P1: O item 7.3.2 menciona 

integração a um cadastro único do Governo Federal sem informar qual dos cadastros federais 

será indicado.  Quem irá patrocinar está integração e quem fará a aproximação da contratada 

nesta demanda? Qual a responsabilidade da CONTRATADA neste item? 

R: Essa integração será de responsabilidade da CONTRATADA. A funcionalidade de 

agendamento da solução deve disponibilizar API, em tecnologia e formato especificado pela 

CONTRATANTE para a integração com o agendamento do MG.GOV.BR. A CONTRATADA deverá 

também oferecer este mesmo recurso através de página Web, com interface responsiva para 

todas as funcionalidades configuradas. A documentação necessária para integração da solução 

com o login único do governo federal (GOV.BR), está disponível no site https://manual-roteiro-

integracao-login-unico.servicos.gov.br/pt/stable/iniciarintegracao.html#solicitacao-de-

configuracao. 

 

84. 7.3.3. O cadastro oferecido pela solução deve considerar, no mínimo, os seguintes campos 

de dados, cuja obrigatoriedade de preenchimento ficará a critério do Contratante, que 

também poderá solicitar a retirada dos campos como a inclusão aleatória de novos campos: 

P1: O item 7.3.3 solicita que a solução disponibilize um cadastro de cidadão com retirada e/ou 

acréscimos de informações e questiona-se neste caso é que estas alterações envolvem 

desenvolvimento e em alguns casos poderá acarretar em impacto na aplicação se um dos 

campos solicitados para exclusão for obrigatório para a aplicação.  Há ainda controles de 

validação que terão de ser criados e, portanto, não se trata apenas de alterações em estrutura 

de dados, mas em telas e regras de consistência que poderá acarretar grande monta de horas 

para solucionar. P2: O item 7.3.3 pede que sejam incorporados e eliminadas informações do 

cadastro.  Estas solicitações de alterações serão realizadas de forma constante?   No caso de 

informações que serão eliminadas, como serão tratados dados históricos já gerados que estão 

contidos na base de dados?" 

R: O cadastro oferecido pela solução deve considerar, no mínimo, os seguintes campos de 

dados: “Nome Completo, Nome da Mãe, Data de Nascimento, CPF, Senha, Confirmação de 

Senha, E-mail, Confirmação de E-mail, Telefone Celular, Endereço Completo”, cuja 

obrigatoriedade de preenchimento ficará a critério do Contratante, que também poderá 

solicitar a retirada dos campos como a inclusão de novos campos que não impactam o 

funcionamento da solução. 

 

85. 7.3.6. A solução deve buscar o Cidadão na Base Única oferecida pelo Contratante, quando 

assim disponibilizado. Esse requisito faz parte deste Edital/Contrato, e não será objeto de 

desenvolvimento, não podendo, assim, ser cobrado do Contratante. P1: Não está descrito qual 

é a base única e como será o processo de busca de informações para nortear o 

desenvolvimento que se terá de realizar.  Não será fornecida nenhuma informação para este 

desenvolvimento? Quanto a questões que envolvam a manutenção e a convivência entre os 

cadastros da solução e a base única, qual será o tratamento?  Sempre a CONTRATADA será 

envolvida em questões de modificações na base única?  Mudanças na base única que não 

forem anteriormente sinalizadas (GMUD) poderão impactar fortemente na solução deixando-

a indisponível e causando impactos aos cidadãos.  Está sendo tratado esta possibilidade? 

Como isto interfere no ANS (acordo de nível de serviço)? 



R: A solução será responsável por solicitar informações básicas do indivíduo através de consulta 

a base de dados fornecida pela CONTRATANTE. Entrada: Serão enviados para o a base de dados 

fornecida pela CONTRATANTE, argumentos de pesquisa, aos quais são informações de 

determinado indivíduo. A requisição de consulta será realizada conforme o formato de 

ENTRADA a ser fornecido. Saída: A base de dados fornecida pela CONTRATANTE retornará 

resultados baseados nos argumentos de pesquisa informados. Estes resultados se referem às 

informações básicas do indivíduo, tais como: nome, RG e naturalidade. 

R: Mudanças na base única que não forem anteriormente sinalizadas (GMUD) poderão 

impactar fortemente na solução deixando-a indisponível e causando impactos aos cidadãos.  

Está sendo tratado esta possibilidade? Como isto interfere no ANS (acordo de nível de 

serviço)? A solução irá realizar apenas consulta na base de dados. Caso a CONTRATANTE realize 

alguma mudança na base que impacte no funcionamento da solução contratada, poderá ser 

solicitado a CONTRATADA uma proposta para realizar uma nova integração. Caso a base fique 

indisponível, será de responsabilidade da CONTRATANTE, não causando nenhum prejuízo a 

CONTRATADA. 

 

86. 7.3.8. A solução deverá ser capaz de enviar para todo Cidadão confirmação do cadastro, 

pelo e-mail cadastrado, whatsapp, SMS, push do MG app. Esse requisito tem como objetivo 

autenticar o cadastro do Cidadão. O cadastro inicial e qualquer alteração deverão ser 

submetidos à confirmação por meio de um desses recursos. A Contratada deverá, até a 

disponibilização do APP do Contratante, disponibilizar esse mesmo recurso pela página Web 

responsiva ao sistema de agendamento. P1: O item 7.3.8 faz menção a um APP do Contratante 

que quando disponibilizado será informativo ao cidadão.   Qual será o processo de integração 

deste App na plataforma de atendimento?  Como serão construídas as integrações e quais 

serão estas integrações?  O App irá consumir informações da base de dados da solução ou terá 

uma outra base de dados?  Se o App tiver outra base de dados independente para informações 

ao cidadão, como será a alimentação dela?  Será criada uma integração entre as bases?  De 

quem a responsabilidade por esta criação e quem será responsável pela sustentação destas 

interfaces? 

R: As informações constam no Anexo de Respostas. 

 

87. 7.5.5. Um serviço pode ser parametrizado como genérico. P1: O item 7.5.5 que está contido 

no item 7.5 - cadastro e configurações mínimas de serviços, menciona a possibilidade de se 

cadastrar um serviço como "genérico". Caso um serviço for tratado como genérico, poderá ser 

simples ou complexo de ser realizado e neste caso com tempos de atendimento distintos.  

Neste caso, é solicitado que haja um alarme para tempo excedido de atendimento, como se 

procederá a parametrização deste tempo máximo de atendimento se não se sabe o que se 

fará e o tempo que irá se consumir? 

R: O tempo máximo é para o padrão do atendimento e não para delimitar o tempo de 

atendimento. Esse tempo será definido pela Contratante. 

 

88. 7.5.7. A emissão de um serviço genérico será usada quando o usuário emissor/triagem não 

for capaz de identificar o serviço desejado pelo Cidadão; P1: Se a triagem não for capaz de 



identificar o serviço desejado, quem vai saber?   Se é a triagem que recebe o treinamento de 

todos os possíveis serviços? Isto não deixará o cidadão desinformado? 

R: O “serviço padrão” é definido por setor. A triagem deverá identificar ao menos o setor, emitir 

uma senha com esse serviço genérico para o setor e quando o cidadão for encaminhado, o 

atendente que é especializado no serviço irá identificar as atividades corretas. 

 

89. 7.5.9. A CONTRATADA deverá inserir, excluir e/ou configurar todos os serviços para o pleno 

funcionamento da solução, conforme solicitado pela CONTRATANTE. A inclusão e exclusão de 

serviços não deverá acarretar custos a mais para a CONTRATANTE, devendo ser previsto no 

valor integral do sistema. P1: Caso o acréscimo de novos serviços requeiram integração, como 

será tratado este tema?  Pode-se consumir do Banco de Horas? 

R: Uma vez realizada a integração com o sistema da Contratante, caso seja criado um novo 

serviço que dependa de integração, a Contratada deverá repassar as informações desses 

serviços para que a contratante faça a integração. O sistema e a integração realizadas na 

contratação do sistema, deverão estar aptas a inserir novos serviços, ficando a cargo da 

contratante inclui-lo nos sistemas nativos. Toda a lista de serviços será inserida no TR. 

 

90. 7.6.4. A Solução deverá ser capaz de intercalar a opção “agendamento” e a opção “não 

agendada”. Por exemplo: a solução pode chamar, para cada dois agendamentos, um 

atendimento não agendado. P1: Se formos intercalar agendamentos com não agendados, 

considerando que o agendamento é por hora marcada e não agendado é por disponibilidade 

de espaço na grade de atendimento, se não existir folga na grade, será provocado atraso aos 

agendados? 

R: As grades serão definidas pela Contratante, prevendo esse tipo de conflito. 

 

91. 7.6.5. A Solução deverá vincular o documento anexado ao serviço agendado. P1: O item 

7.6.5 menciona que a solução deverá vincular um documento anexado a um serviço agendado, 

mas não descreve onde e como este processo é realizado. O requisito pode ser esclarecido? 

R: Esse requisito será retirado do TR. 

 

92. 7.7.4.5. Os principais meios para publicação de alarmes serão: E-mail, Whatsapp, SMS, 

Push App e Push Browser. P1: Os Mecanismos de publicação do item 7.7.4.5 serão 

disponibilizados pela Contratante?  Sabendo que são ferramentas com serviços remunerados, 

quem irá arcar com estas contratações e custos? 

R: O item será alterado, ficando apenas os meios E-mail, SMS e Push Browser.  

 

93. 7.10.1. A solução ofertada deverá oferecer painel de chamada de senha com, no mínimo, 

as funcionalidades: O Painel de chamada de senha deve ser compartilhado simultaneamente 

entre as mídias (vídeos, TV digital aberta, imagens e RSS); P1: O item 7.10.1 menciona a oferta 



de vídeos nos painéis de senha.  Quem irá fazer o controle de conteúdo destes painéis?   Em 

sendo o contratante, a contratada simplesmente deixará o painel disponível? 

R: A contratante irá gerenciar as mídias. A solução deve incluir o software para realizar a gestão 

desses painéis.  

 

94. 7.10.2. O software que fará a gestão de conteúdo (disponibilização de vídeos e imagens) 

deverá ser acessível de maneira centralizada a um Configurador ou por Unidade, a critério da 

CONTRATANTE, possibilitando que os vídeos e as imagens sejam enviados automaticamente 

para as unidades de atendimento a partir de horários programáveis, com os seguintes 

requisitos: P1: O software mencionado no item 7.10.2 será fornecido pela CONTRATADA? 

Deverá fazer parte da solução? Os repositórios de conteúdo deverão estar contidos no banco 

de dados único? 

R: Sim. Deverá fazer parte da solução. Os repositórios deverão estar contidos no banco de dados 

único.  

 

95. 7.10.2. O software que fará a gestão de conteúdo (disponibilização de vídeos e imagens) 

deverá ser acessível de maneira centralizada a um Configurador ou por Unidade, a critério da 

CONTRATANTE, possibilitando que os vídeos e as imagens sejam enviados automaticamente 

para as unidades de atendimento a partir de horários programáveis, com os seguintes 

requisitos: a) Possuir funcionalidade de monitoramento dos dispositivos de exibição (estação 

local onde o vídeo será armazenado) possibilitando o gerenciamento. b) Permitir criação e 

edição de playlists (lista encadeada de vídeos, imagens, etc.) de maneira fácil e rápida, usando 

o mouse para arrastar e soltar. c) Possibilitar que, ao criar uma playlist, seja possível definir 

os seguintes parâmetros: Datas de início e fim Horários de exibição. d) Permitir Criação de 

Grades de Programação (playlists diferentes em períodos diferentes). Isso deve ser feito a 

partir da definição de blocos de programação, com horários, datas e dias da semana pré- 

definidos, com ou sem recorrência semanal. e) Possuir publicador interno de feeds RSS, 

permitindo alimentar de maneira fácil e rápida as informações dinâmicas enviadas aos 

Dispositivos de Controle e Mídias para exibição em TV e chamadas de senhas. Cada publicação 

pode ter uma imagem, um título e um texto. Permitir criação e edição de playlists (lista 

encadeada de vídeos, imagens, etc.) de maneira fácil e rápida, usando o mouse para arrastar 

e soltar. Datas de início e fim Horários de exibição. P1: O item 7.10.2 descreve os requisitos de 

um software de gestão de conteúdo, mas não descreve quem irá gerenciá-lo, tratar a sua 

alimentação, operação e ainda onde se hospedará visto que já foi observado que a solução 

deverá ter uma base de dados única.  É possível fornecer estes esclarecimentos? 

R: A contratante irá gerenciar as mídias. A solução deve incluir o software para realizar a gestão 

desses painéis.  

 

96. 7.11. Características tecnológicas para a solução 7.11.1. Além dos módulos básicos do 

sistema, a CONTRATADA será responsável por prover outros softwares (Aplicativos de 

retaguarda, banco de dados, rotina de backup e restore, etc.) que tenham a função de garantir 

o funcionamento destes módulos, bem como garantir os serviços de hospedagem e suporte 

técnico. 7.11.2. Dispor de integração entre a solução, os Portais e os sistemas legados do 



Contratante, através de API ou WEB Service. 7.11.3. A solução deve prever que o usuário com 

uma única autenticação acesse todos os recursos da solução. 7.11.4. Disponibilizar 

equipamento de Access Point nas unidades, para comunicação dos equipamentos e 

atendimento das diversas demandas da solução. P1: No item 7.11.1 é mencionada à 

contratada prover "aplicativos de retaguarda" que não estão relacionados nem em 

qualificação e quantificação.  Poderia ser melhor detalhado o que se pretende atender neste 

kit? P2: A menção a integrações entre Portais, sistemas legados com as citadas tecnologias do 

item 7.11.2 precisam ser relacionadas a fim de se ter escopo definido para se conseguir 

atender dentro do banco de horas previsto e também do tempo estipulado de 30 dias. P3: A 

solução deverá ofertar single sign on como única autenticação, mas este conceito para ser 

praticado irá requerer integrações com sistemas legados e participação dos responsáveis por 

este.  Serão fornecidas estas garantias da Contratante?  Os desenvolvimentos dos sistemas 

legados ficarão sob a responsabilidade da Contratante? 

R: O requisito de “Aplicativos de Retaguarda” será retirado do TR. “Além dos módulos básicos 

do sistema, a CONTRATADA será responsável por prover outros softwares para o pleno 

funcionamento da ferramenta, como (banco de dados, rotina de backup e restore, etc.) que 

tenham a função de garantir o funcionamento destes módulos, bem como garantir o serviço de 

suporte técnico.” 

R: As informações constam no Anexo de Respostas. 

R: O login único do sistema é referente somente a solução, não envolvendo sistemas de 

terceiros. 

 

97. 7.12.1. Agendamento pelo Cidadão. Deve permitir caso seja de interesse da 

CONTRATANTE, a autenticação por meio de redes sociais (MG.GOV.BR, GOV.BR, google, 

Twitter, Facebook e outros). A solução deve fornecer a integração com o MG APP e com o 

PORTAL MG, possibilitando que o cidadão realize o agendamento através das plataformas da 

CONTRATANTE." P1: No item 7.12.1 Uma autenticação via rede social não conta com 

indicadores de cadastro único como ""CPF"", ""RG"" e demais chaves identificadoras.  Como 

se pretende identificar um cidadão ao ponto de torná-lo único? P2: no item 7.12.1 Os critérios 

de integração com os aplicativos do governo de MG reforçam o apontamento de haver 

processos de autenticação com redes sociais que não obrigam identificadores válidos e 

oficiais.  Como se pretende realizar esta integração?" 

R: O requisito de integração do agendamento com “Redes Sociais” será retirado do TR. 

 

98. 7.12.2. Disponibilização de API. A funcionalidade de agendamento da solução deve 

disponibilizar API, em tecnologia e formato especificado pela CONTRATANTE para a integração 

com os demais canais de atendimento da Contratante, em especial o agendamento do 

MG.GOV.BR. A CONTRATADA deverá também oferecer este mesmo recurso através de página 

Web, com interface responsiva para todas as funcionalidades configuradas. P1: No item 7.12.2 

a Contratante poderia já mencionar os requisitos não funcionais da tecnologia para medição 

de esforços e questionamentos nesta consulta. 

R: As informações constam no Anexo de Respostas. 



 

99. 7.12.3. Agendamento para uma determinada Unidade de Atendimento. O Cidadão deve 

agendar um determinado serviço para ser realizado em uma determinada Unidade de 

Atendimento. A Solução deve prever a funcionalidade de impedir outro Cidadão de agendar o 

mesmo serviço em mais de uma Unidade. P1: No item 7.12.3 menciona-se o impedimento de 

"outro cidadão" poder fazer mais de um agendamento de mesmo serviço.  Necessário 

esclarecimento. 

R: O item será corrigido. “A Solução deve prever a funcionalidade de impedir o Cidadão de 

agendar o mesmo serviço em mais de uma Unidade”. 

 

100. 7.12.8. Bloqueio / Impedimento.  A Solução deve prever o Bloqueio/Impedimento de 

Agendamento para determinado Cidadão configurável por serviço.  O bloqueio ao Cidadão 

poderá ocorrer nos casos de não comparecimento e cancelamentos em número máximo de 

requisições efetuadas pelo Cidadão e configurado para determinado serviço ou por outros 

motivos definidos pela CONTRATANTE. A CONTRATANTE poderá estabelecer penalização 

devido à reincidência. O impedimento ao Cidadão poderá ocorrer nos casos da marcação 

simultânea do mesmo serviço em unidades diferentes ou em áreas de atendimento 

diferentes. P1: No item 7.12.8 há uma contradição dando penalidade a um requisito que é 

solicitado no item 7.12.3.  Se no item por último citado, o requisito é de não permitir dois 

agendamentos para o mesmo serviço, como ocorrerá aplicação de impedimento? 

R: O item estava escrito incorreto. Será modificado, sendo agora o item 7.11.3: “A Solução deve 

prever a funcionalidade de impedir o Cidadão de agendar o mesmo serviço em mais de uma 

Unidade”. O item 7.11.8 será corrigido e iremos retirar essa informação do bloqueio. 

 

101. 7.12.9. Campos complementares obrigatórios.  A Solução deve prever configurar campos 

complementares obrigatórios para acrescentar dados como número de processos e 

protocolos, especificações de serviço etc. Os campos complementares deverão seguir as 

regras da Contratante com quantidade necessária, seguindo os padrões de máscaras para 

preenchimento destes campos. P1: Os campos complementares obrigatórios citados no item 

7.12.9 pelo descrito terão regras de preenchimento e padrões de máscaras e tratamento de 

regras.  Com todas estas exigências, continuam sendo tratados como complementares?  Não 

seria o caso de tratá-los como simplesmente obrigatórios? 

R: R: Não podemos trata-los simplesmente como obrigatórios pois deverá ser analisado os 

requisitos do serviço para definição desses campos. O item será modificado solicitando somente 

campos complementares.  

 

102. 7.12.10. Cálculo do limite do prazo para agendamento A Solução deve permitir campos 

complementares com a possibilidade de calcular o limite do prazo para agendamento,  

calculado em dias e horas. P1: O requisito descrito no item 7.12.10 não possui clareza. Dar 

limite a prazo para agendamento por tempo?  Qual a aplicabilidade?  É necessário 

esclarecimento sobre o requisito. 



R: A Solução deve permitir campo configurável para definição de temporalidade para 

agendamento. Dias subsequentes liberados a frente (datas e horários) para agendamento a 

partir da data atual. 

 

103. 7.12.11. Confirmação de leituras. A Solução deve prever confirmação de leitura em todas 

as etapas do agendamento. P1: O requisito descrito no item 7.12.11 pede confirmação de 

leitura nas etapas do agendamento.  Não está claro a referência a leitura. A qual leitura se 

refere? 

R: A Solução deve prever confirmação de leitura pelo cidadão durante o agendamento, por 

serviço solicitado, sendo necessário essa confirmação para prosseguimento do agendamento. 

Essa confirmação deverá ser com campo editável pela Contratante para inserir informações 

referente ao serviço. 

 

104. 7.12.25. Cancelamento prévio de atendimento agendado - A Solução deve dispor de 

recurso, habilitado ou não pelo configurador, relativo à possibilidade de cancelamento prévio 

do atendimento agendado. Caso o Cidadão opte pela efetivação do cancelamento, o mesmo 

endereço de e-mail deverá receber mensagem de confirmação do cancelamento. A Solução 

deverá permitir mensagem de resposta personalizada pelo configurador para o cancelamento 

solicitado. Esta confirmação poderá ser configurável. Esta resposta pode conter as 

penalidades e quantidades de cancelamentos já registrados para aquele mesmo serviço. P1: 

Neste requisito, 7.12.25 pede-se que a solicitação de um cancelamento de agendamento 

ocorra através de endereço de e-mail, mas por todos os requisitos que já apresentados, há a 

possibilidade de vários canais.  Só se permitirá o cancelamento por e-mail?  E quanto aos 

demais canais? 

R: A confirmação de cancelamento deverá ser recebida por e-mail. O cancelamento deverá ser 

obrigatoriamente pela interface da solução. 

 

105. 7.13.4. Recursos para a criação de cadastro próprio. O Cidadão deve contar com todos os 

recursos para a criação do seu próprio cadastro. O cadastro deverá ser autenticado na unidade 

de atendimento, quando configurado. P1: O item 7.13.4 menciona autenticação do cadastro 

do cidadão na unidade de atendimento.  O que a solução deverá possuir para esta 

autenticação?  Se esta autenticação se der através de bases oficiais, como será o processo de 

integração?   A solução deverá possuir mecanismos de validação biométrica?  Se sim, em qual 

base irá realizar a autenticação? 

R: O requisito de autenticação na unidade será retirado do TR. 

 

106. 7.13.6. Ferramenta de “limpeza”: A solução deve dispor de ferramenta que garanta a 

“limpeza” de todos os dados históricos de navegação no agendamento. P1: A solicitação no 

item 7.13.6 menciona uma ferramenta de limpeza de dados históricos de navegação.  Se a 

navegação vai se dar pelo cidadão através de seu browser em sua casa e em seu equipamento, 

como se pretende realizar esta limpeza? 



R: O requisito de Ferramenta de Limpeza será retirado do TR. 

 

107. 7.14. Agendamento pelo atendente. 7.14.1. Previsão de procedimentos - O Agendamento 

pelo Usuário deve prever as mesmas funcionalidades dedicadas ao Cidadão, acrescidas dos 

itens abaixo destacados. 7.14.2. Opção de cadastrar ou não o Cidadão - Deve permitir que o 

Atendente realize o agendamento com a opção de cadastrar ou não o Cidadão. O cadastro 

para esta agenda poderá ser configurado com campos diferentes daqueles praticados pelo 

Cidadão. P1: O requisito principal para se proceder um agendamento é a identificação do 

cidadão que será agendado.  Este processo se dá através de sua constituição cadastral na 

solução de atendimento.  O item 7.14.2 solicita um agendamento sem cadastro.  Como se 

pretende controlar um agendamento sem este requisito identificador básico?  Como o cidadão 

poderá consultar seu agendamento pela WEB?  Caso o acesso seja apenas por um número de 

protocolo, qual o caminho que o cidadão terá se perder este número?  A quem poderá 

recorrer? Terá de ir a unidade para ajustar esta situação?   Como se aplicará a penalidade de 

não comparecimento se este cidadão não é identificado? 

R: Ter vinculado ao sistema ferramenta com funcionalidades para agendamento, restrito a 

equipe de funcionários que gere informações essenciais ao cliente/cidadão. Será obrigatório o 

cadastro do cidadão. 

 

108. 7.15.2. Deve usar a tecnologia OLAP através de módulo específico, disponibilizar 

informações gerenciais mínimas que incluem relatórios, alarmes, painéis de situação, o 

número de senhas provenientes de agendamento que foram emitidas, motivos para as Não 

Emitidas, canceladas ou que não compareceram. Quantas destas senhas emitidas foram 

totalmente atendidas, parcialmente atendidas e não atendidas. Esses relatórios serão gerados 

considerando-se: o total de senhas de agendamento emitidas para a Contratante, para 

determinada unidade, área de atendimento, subdivisão da área de atendimento ou serviço, o 

número de senhas emitidas pelo Cidadão e pelo usuário, o número de senhas canceladas e a 

origem do cancelamento (pelo usuário, pelo sistema ou pelo Cidadão), além de suportar todas 

as plataformas da WEB; P1: O item 7.15.2 obriga o uso de tecnologia OLAP para a emissão dos 

relatórios.   Há relatórios operacionais extraídos diretamente da base transacional para o dia 

a dia da operação.  Estes relatórios precisam ser OLAP? 

R: Não. Os relatórios em formato de listagem retirados para o dia a dia da operação não 

necessitam ser OLAP. 

109. 7.15.3. A Solução ofertada deve possibilitar extração de relatórios gerenciais na 

arquitetura OLAP; P1: O item anterior, obriga o uso de tecnologia OLAP para os relatórios.  

Neste item 7.15.3 sugere a possibilidade de utilizá-los para os relatórios gerenciais.  Não está 

havendo uma contradição? 

R: Conforme respondido na questão acima, caso os relatórios sejam em formato de listagem não 

precisa ser com a arquitetura OLAP.  

 

110. 7.15.5. A solução ofertada deve dispor de Cubos de Dados OLAP, alimentados 

automaticamente e disponibilizados em ambiente de nuvem, além de compatíveis para o 



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

compatibilizado com o MS-Office, Planilha Excel, Word e Power Point, além das diversas 

ferramentas de BI disponíveis no mercado; P1:  O ambiente de nuvem é o ambiente das 

instalações da Contratante?  A Contratante irá promover um ambiente de nuvem? P2: Os 

pacotes office (Microsoft) serão plenamente fornecidos pela Contratante?  Eles poderão ser 

fornecidos na versão que a Contratada dispor? P3:  Qual a relação das diversas ferramentas 

de BI do mercado que o texto se refere.  Teremos de dispor de todas? 

R: O ambiente em nuvem citado se refere a infraestrutura da Contratante. O item será alterado 

informando que o os dados devem ser disponibilizados via WEB.  

R: Sim. O pacote office é de responsabilidade da CONTRATANTE.  

R: A compatibilidade com as diversas ferramentas de BI será retirada do TR. 

 

111. 7.15.12. A Solução ofertada deve fornecer cubos OLAP contemplando as seguintes 

dimensões mínimas: Localidade (por nível na hierarquia); Grupo de unidade; Unidade; 

Prioridade; Categoria; Seção; Grupo de seção; Serviço; Grupo de serviço; Atividade; Grupo de 

atividade; Atendente; Grupo de atendente; Avaliação. P1: A menção as dimensões citadas não 

estão esclarecidas em nenhum ponto do documento o que impossibilita analisar se temos ou 

não a possibilidade de atender.  Por favor, verificar e esclarecer o conceito destas dimensões. 

R: Os esclarecimentos que não constavam referentes aos itens solicitados serão inseridos 

conforme especificação: 

 

Categoria: Agrupamento de serviços com uma sequência de prioridades definida pela 

CONTRATANTE. Seções: Representam o local para atendimento das atividades. São repartições 

designadas aos órgãos coabitantes (parceiros). Atividade: Uma atividade representa a sequência 

de atendimento de um serviço, podendo ser responsável pelo serviço como um todo, ou 

representar apenas uma etapa no atendimento do serviço. Terminal de atendimento: Guichês 

utilizados pelos atendentes para realizar os atendimentos na unidade. Serviço: Representa uma 

sequência de atividades, podendo ser um todo no atendimento. Um serviço é composto de uma 

ou mais atividades. Atividades são os passos durante a execução de um serviço. Atividades 

consolidadoras são as atividades que indicam para o sistema a efetivação de um serviço. 

Prioridade: Permite o cadastro das prioridades de atendimento no interior do sistema, tendo 

como possibilidades as opções: Agendado, Normal, Preferencial e Especial. Avaliação do 

atendimento: Trata-se de questionamento sobre o atendimento, que dizem respeito à 

satisfação dos clientes atendidos. Deverá constar campos permitindo cadastrar/editar 

questionamentos (avaliações) referentes aos atendimentos recebidos pelos clientes ou 

referentes ao sistema. 

112. 7.15.14.2. Análise detalhada da demanda por serviço (quantidade de serviços 

demandados, atendidos, parcialmente atendidos e não atendidos). Devendo conter no 

mínimo as seguintes dimensões:•           Localidade Unidade;•           Grupo de Unidade Serviço;•           

Grupo de Serviço Prioridade Categoria;•           Data (Ano, Trimestre, Mês, Dia, Hora). P1: Do 

mesmo modo que observado no item 7.15.12, este item (7.15.14.2) destaca dimensões que 

não são definidas no documento. 



R: Os esclarecimentos que não constavam referentes aos itens solicitados serão inseridos 

conforme especificação: 

 

Categoria: Agrupamento de serviços com uma sequência de prioridades definida pela 

CONTRATANTE. Seções: Representam o local para atendimento das atividades. São repartições 

designadas aos órgãos coabitantes (parceiros). Atividade: Uma atividade representa a sequência 

de atendimento de um serviço, podendo ser responsável pelo serviço como um todo, ou 

representar apenas uma etapa no atendimento do serviço. Terminal de atendimento: Guichês 

utilizados pelos atendentes para realizar os atendimentos na unidade. Serviço: Representa uma 

sequência de atividades, podendo ser um todo no atendimento. Um serviço é composto de uma 

ou mais atividades. Atividades são os passos durante a execução de um serviço. Atividades 

consolidadoras são as atividades que indicam para o sistema a efetivação de um serviço. 

Prioridade: Permite o cadastro das prioridades de atendimento no interior do sistema, tendo 

como possibilidades as opções: Agendado, Normal, Preferencial e Especial. Avaliação do 

atendimento: Trata-se de questionamento sobre o atendimento, que dizem respeito à 

satisfação dos clientes atendidos. Deverá constar campos permitindo cadastrar/editar 

questionamentos (avaliações) referentes aos atendimentos recebidos pelos clientes ou 

referentes ao sistema. 

113. 7.15.17. Recursos de configuração devem estar disponíveis para a geração de apurações 

variadas, conforme os itens mínimos: Relatório por fila: deve listar os atendimentos 

agrupando por tipo de fila (parametrizável);" P1: Não foi possível encontrar em nenhum ponto 

do documento os tipos de fila, mencionados no item 7.15.17. 

R: O item será retirado do TR. 

 

114. 7.17. Monitoramento operacional online. A solução de monitoramento e gestão de filas 

ofertada deve dispor de área de supervisão gerencial contendo, no mínimo: 7.17.1. Recurso 

que possibilite monitorar o estado do link entre as unidades de atendimento no módulo 

gerencial; P1: Não se observa no documento a disponibilização dos links de comunicação da 

operação.  Considerando que estes links, se não mencionados ficarão sob responsabilidade da 

Contratante, pergunta-se: haverá banda suficiente para atender a necessidade da operação 

que se sagrar vencedora deste certame? 

R: Será inserido no TR contendo a capacidade de todos os links das unidades.  

 

115. RNF02 O tempo de resposta padrão de 9 (nove) em cada 10 (dez) requisições não deve 

ultrapassar 2 segundos. Toda e qualquer exceção a este requisito não funcional deve ter 

aprovação do CONTRATANTE. P1: O atendimento a este requisito dependerá da capacidade 

operacional dos serviços que serão disponibilizados pelo CONTRATANTE.  Para atingir tal SLA, 

a Contratante disponibilizará o ambiente requisitado pela Contratada com o sizing igual ou 

maior da solicitação?  De mesma forma, apresentará os links de comunicação de capacidades 

igualmente medidas e dimensionadas pela Contratada e ainda promoverá a administração 

desta infraestrutura? 

R: Esse requisito será retirado do TR. 



116. RNF14 A interação com o usuário deverá ser WEB. Toda e qualquer exceção a este 

requisito não funcional deve ter aprovação do Contratante. P1: A interação WEB ( rede 

mundial de computadores internet ) com o usuário não condiz com o atendimento presencial.  

Os cidadãos dentro das unidades terão atendimento via rede mundial de computadores? 

R: Toda interação que o usuário/cidadão deverá ter com o sistema será WEB. Dentro da unidade, 

quando for necessária essa interação, deverá ser WEB. 

 

117. RNF42 As aplicações deverão ser implementadas sem necessidade de instalar nenhum 

componente de software na estação de trabalho dos usuários do sistema. P1:  mecanismos de 

avaliação de atendimento com interfaces USB requerem a instalação de drivers nos 

equipamentos.  O documento pede este tipo de equipamento.  Não poderão ser instalados?  

Não está em desacordo com especificações definidas para estes periféricos? 

R: Os drivers utilizados para os equipamentos deverão ser nativos do sistema operacional. Caso 

a contratada tenha necessidade da instalação de outro driver, essa deverá ser responsável pela 

instalação, configuração e licenciamento, caso necessário. A contratada ainda será responsável 

pelo fornecimento de drivers compatíveis com, no mínimo, os sistemas operacionais utilizados 

pela CONTRATANTE (Windows 7, Windows 10 e Ubuntu 16.04). 

 

 

118. RNF43 A solução deverá garantir independência e continuidade operacional das Unidades 

de Atendimento por prazo indeterminado, incluindo respectiva manutenção da integridade 

dos dados operacionais até o restabelecimento do acesso ao Banco de Dados central e módulo 

gerencial. P1:  No requisito RNF14 menciona-se que a interação com o usuário deve ser através 

da web e aqui se fala em manter independência e continuidade operacional da unidade se 

houver queda de banco de dados central.  Se a aplicação atende via WEB, como pede o RNF14, 

como manter o serviço se ocorrer queda de link? 

R: A solução deverá ter um servidor local em cada unidade, conforme o Anexo I – Quantitativos 

de Itens. A CONTRATADA deverá fornecer e utilizar servidores locais de aplicação e banco de 

dados para garantir o funcionamento local da unidade caso a mesma fique sem conexão com a 

internet, conforme especificações descritas no Anexo III. Esse servidor deverá rodar um modulo 

do sistema que permita a execução de no mínimo as atividades no ambiente operacional local: 

Cadastro do cidadão, Emissão de senhas, Atividade de “Chamar a senha” no painel, 

Atendimento, supervisão local da unidade. 

 

119. RNF44 Prover ambiente unificado para o gerenciamento corporativo, incluindo banco de 

dados, aplicações gerenciais, além de recursos para agendamentos e consultas a partir das 

plataformas móveis. Todo o elenco de soluções deve funcionar sobre uma das plataformas da 

WEB, intranet e internet.  Caberá ao Contratante decidir quais funcionalidades estarão 

habilitadas, em função dos segmentos intranet e internet. P1: O conceito Intranet não está 

claro.  Intranet pode representar toda a rede do programa, toda a rede do Governo de MG, 

etc.. É necessário se ter uma visão desta amplitude para avaliar se este requisito não funcional 

é atendido.  Este requisito pode ser melhor esclarecido? 



R: Prover ambiente unificado para o gerenciamento corporativo, incluindo banco de dados, 

aplicações gerenciais, além de recursos para agendamentos. Todo o elenco de soluções deve 

funcionar no mínimo sobre as plataformas da WEB. 

 

120. RNF45 Todos os equipamentos da solução ofertada devem funcionar diretamente através 

da rede ethernet, nativos, conforme orientado neste documento, incluindo o protocolo HTTP. 

Os Terminais de Avaliação do Usuário vinculados aos Pontos de Atendimentos deverão 

funcionar com protocolo USB, também nativos. P1: neste requisito não funcional se faz a 

menção de terminais de avaliação via USB. Se este requisito é verdadeiro, derruba o outro 

RNF42 que veta instalações.  Pode-se esclarecer a aparente contradição? 

R: Os drivers utilizados para os equipamentos deverão ser nativos do sistema operacional. Caso 

a contratada tenha necessidade da instalação de outro driver, essa deverá ser responsável pela 

instalação, configuração e licenciamento, caso necessário. A contratada ainda será responsável 

pelo fornecimento de drivers compatíveis com, no mínimo, os sistemas operacionais utilizados 

pela CONTRATANTE (Windows 7, Windows 10 e Ubuntu 16.04). 

 

121. 9.1. A Contratada deverá disponibilizar 1200 (hum mil e duzentos) horas para o esforço 

no desenvolvimento de novas funcionalidades, sob demanda da Contratante; P1: o banco de 

horas proposto de 1200 horas não dá sentido sem uma clara definição do escopo que será 

contemplado através dele.  Estas horas são por qual periodicidade?  Fica a necessidade de ter 

um mapa de todas as demandas que serão solicitadas pelo contratante com nível de clareza 

necessário para dimensionamento para avaliar se está em conformidade com o contrato e se 

ponderar a oferta de preço. P2: Se a quantidade de demandas superar a quantidade de horas 

estabelecidas pela Contratante o contrato não fica inviável? 

R: Essas horas são previstas para desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema.  

R: Caso seja necessário um desenvolvimento que ultrapasse essas horas, deverá ser realizado 

um aditivo no contrato. 

 

122. 9.3. Durante a vigência contratual, a pedido do Fiscal do Contrato indicado pela 

Contratante, eventuais acréscimos de serviços (excetuando atualizações) que venham a ser 

disponibilizados pela Contratante deverão ser atendidos pela Contratada no prazo máximo de 

30 (trinta) dias corridos. Este período poderá ser alterado se a Contratada apresentar ao 

Contratante um planejamento, com cronograma, demonstrando os produtos reais gerados 

pelo desenvolvimento. Tal planejamento deverá ser aprovado pela Contratante, embasando 

o aceite posterior; P1: O atendimento a determinadas solicitações, se forem de grande monta, 

poderão impactar os 30 dias corridos. Como estas surgirão da Contratante, como será possível 

renegociar os prazos?  Uma justificativa formal será suficiente?  Qual será o critério adotado 

pela Contratante para aceitar prazos maiores? Este fator também poderá influenciar 

decisoriamente o preço. P2: Os desenvolvimentos passarão por critérios de avaliação de 

quantidade de horas e deverão ser previamente aprovados.  Quais as metodologias que serão 

utilizadas para aceite da quantidade de horas? 



R: A CONTRATADA deverá encaminhar uma proposta para a CONTRATANTE. Caso as horas 

propostas ultrapassem os 30 dias, ficará a cargo da CONTRATANTE aceitar o projeto ou não. 

R: O critério utilizado para validação e aceite das funcionalidades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, será definido na fase de planejamento e definição dos requisitos para a 

funcionalidade solicitada. 

 

123. Não foi apresentado a Minuta do Edital que gerou muitas dúvidas; P1: Não encontrado 

no site do governo a minuta do Edital a fim de esclarecer uma série de dúvidas e que o TR não 

nos está trazendo e que não traz clareza sobre a oportunidade. 

R: O Termo de Referência foi disponibilizado nesta Consulta Pública. Estamos ajustando toda 

documentação, a consulta pública sobre o TR foi justamente para podermos revisar e ajustar 

nosso processo licitatório. Toda documentação será disponibilizada no processo quando estiver 

concluído. 

 

 

 

124. Trata-se de um TR com várias características técnicas do atual fornecedor. P1: Analisando 

o conteúdo do TR e em especial as dimensões dos relatórios OLAP solicitados, encontram-se 

muitas semelhanças com o atual fornecedor deste sistema, visto que as dimensões solicitadas 

são as mesmas que se encontram nos manuais de usuário do fornecedor.  Como o conceito 

das dimensões não estão descritas no TR, pode-se considerá-las conforme Manual de Usuário 

do atual fornecedor? 

R: Os esclarecimentos que não constavam referentes aos itens solicitados serão inseridos 

conforme especificação: 

 

Categoria: Agrupamento de serviços com uma sequência de prioridades definida pela 

CONTRATANTE. Seções: Representam o local para atendimento das atividades. São repartições 

designadas aos órgãos coabitantes (parceiros). Atividade: Uma atividade representa a sequência 

de atendimento de um serviço, podendo ser responsável pelo serviço como um todo, ou 

representar apenas uma etapa no atendimento do serviço. Terminal de atendimento: Guichês 

utilizados pelos atendentes para realizar os atendimentos na unidade. Serviço: Representa uma 

sequência de atividades, podendo ser um todo no atendimento. Um serviço é composto de uma 

ou mais atividades. Atividades são os passos durante a execução de um serviço. Atividades 

consolidadoras são as atividades que indicam para o sistema a efetivação de um serviço. 

Prioridade: Permite o cadastro das prioridades de atendimento no interior do sistema, tendo 

como possibilidades as opções: Agendado, Normal, Preferencial e Especial. Avaliação do 

atendimento: Trata-se de questionamento sobre o atendimento, que dizem respeito à 

satisfação dos clientes atendidos. Deverá constar campos permitindo cadastrar/editar 

questionamentos (avaliações) referentes aos atendimentos recebidos pelos clientes ou 

referentes ao sistema. 

 



125. A Infraestrutura fornecida não está no Anexo I (quantitativos estão zerados), e não é 

revelado o seu sizing e as tecnologias que nele estarão embarcadas. P1: Não está destacado no 

Anexo I, as tecnologias que serão utilizadas e o sizing dos equipamentos que serão necessários 

para a implantação da solução, questiona-se se a Administração pode esclarecer o requisito. 

R: As informações foram inseridas no item 5.7. A CONTRATANTE irá disponibilizar ambiente 

virtualizado para hospedagem completa da solução, incluindo os seguintes itens: 3 Maquinas 

virtuais com até 3 núcleos de processamento, 16GB de memória ram, 1000GB de 

armazenamento; Sistema operacional: Windows Server DataCenter 2012 R2, (Caso seja de 

interesse da CONTRATADA, essa poderá fornecer outro sistema conforme sua necessidade).; IP 

válido para publicação do sistema na internet com domínio configurado, caso seja de interesse 

da CONTRATANTE; Acesso à internet com controle de acesso por proxy e firewall; 

 

126. Menciona-se um Banco de Horas de 1200 horas que não fica claro se é para todo o 

contrato ou por um determinado período sem delimitar o escopo; P1:  Por todo o TR são 

mencionados ações de integração da solução com sistemas legados e plataformas de 

cadastros oficiais estaduais e federais, porém, sem nenhuma definição de escopo e portanto, 

sem possibilidade de se ter um dimensionamento capaz de se saber se tudo se cabe nas 1200 

horas propostas.   Solicitam-se esclarecimentos sobre o tema. 

R: As informações constam no Anexo de Respostas.  

R: As horas de desenvolvimentos não poderão ser utilizadas para realizar as integrações citadas 

acima. 

 

127. Não está claro como será o modelo de remuneração do contrato; P1: Como será o modelo 

de contratação e remuneração do contrato. Será uma prestação de serviços com valores 

fixados em números de licenças por aplicações e/ou hardwares? 

R: As informações de pagamento e licenciamento foram inseridas no TR. A forma de 

licenciamento da solução será através dos itens listados no Anexo I, devendo ser enviado a 

proposta com o valor unitário por item e com o total. 

128. Item 11 (TR) – A CONTRATADA deverá fornecer treinamento completo da solução, com 

no máximo 30 dias após a assinatura do contrato. Deverá fornecer também treinamentos 

semestrais de reciclagem para todos os colaboradores informados pela CONTRATANTE; P1: O 

treinamento inicial previsto logo após a assinatura do contrato, bem como as reciclagens 

poderão se dar por meio virtual (EAD)? 

R: Sim, o treinamento poderá ser EAD. O item será ajustado: A CONTRATADA deverá fornecer 

treinamento da solução, separado por perfis de usuários conforme o item 7.2,  com no máximo 

20 dias após a assinatura do contrato. Deverá fornecer também treinamentos anuais de 

reciclagem para todos os colaboradores informados pela CONTRATANTE. Os treinamentos 

poderão ser EAD, desde que seja online ao vivo e deverá ser disponibilizado manual completo 

da solução em DOC e PDF. 

 



129. Os desenvolvimentos devem ser realizados em 30 dias (salvo aceite da CONTRATANTE 

mediante cronograma adicional) e não fica claro como será a medição do banco de horas; P1: 

O desenvolvimento de necessidades da Contratante deverão ser apresentadas por 

cronograma que deverá conter o tempo de construção que deverá estar em 30 dias, salvo 

aceite da Contratante de período maior. O ponto aqui é como será o critério de avaliação das 

estimativas de horas e quais serão os critérios de aceite de prazos superiores a 30 dias? 

R: O critério utilizado para validação e aceite das funcionalidades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, será definido na fase de planejamento e definição dos requisitos para a 

funcionalidade solicitada. 

 

130. Os itens constantes no ANEXO II estão com quantitativos com erros de soma na 

totalização; P1: Os quantitativos apresentados no ANEXO II do TR estão em alguns casos com 

erros de somatório nos seus quantitativos.  Solicita-se revisão. 

R: Os cálculos foram conferidos e ajustados. 

 

131. Sobre a atestação das empresas interessadas em fornecer a solução. P1: O objeto e os 

requisitos técnicos apontam para uma solução robusta, muito mais avançada que a utilizada 

pela Contratante, porque a atestação requerida é tão básica e porque o Contratante deixa 

horas técnicas para desenvolvimento, não seria mais segura a contratação de uma solução 

que já funcione ou que já esteja em operação? Solicitando-se, desta forma, atestação dos 

requisitos técnicos que são exigidos? P2: Sugestão de realização de Prova de Conceito – PoC, 

na qual a Contratante, com sua equipe técnica, pudesse verificar as funcionalidades exigidas. 

R: Por se tratar de uma ferramenta vital para o funcionamento do atendimento ao público, é 

necessária essa comprovação de experiência. Os requisitos necessários estão sendo solicitados 

de forma que não impeça uma ampla concorrência, mas estamos avaliando a possibilidade de 

alterar sem que o processo perca competitividade ou evite a participação de empresas 

capacitadas. A solução deverá ser implementada conforme cronograma de implementação e 

após o período de testes, será definida uma data para a utilização da solução em produção, ou 

seja, a solução já deverá estar funcionando. As horas de desenvolvimento deverão ser utilizadas 

para novas funcionalidade caso a CONTRATANTE solicite alguma nova implementação. 

 

 

R: Sim, a prova de conceito será realizada. 

 

132. Sobre as horas de desenvolvimento. P1: Qual será a Unidade de Medida utilizada? Para 

quais profissionais? P2: Quais as soluções que serão solicitadas e qual o esforço? P3: Qual será 

a forma de validação dos requisitos técnicos? P4: Qual a previsão de alocação do retrabalho 

em função de mudança de escopo das solicitações aprovadas?  

R: Horas homem.  

R: Funcionalidades de melhoria do sistema. 



R: O critério utilizado para validação e aceite das funcionalidades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, será definido na fase de planejamento e definição dos requisitos para a 

funcionalidade solicitada. 

R: Caso haja mudança de escopo por solicitação da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 

formular uma nova proposta para aprovação da CONTRATANTE. O desenvolvimento em 

andamento deverá ser parado e o pagamento será proporcional as horas que foram utilizadas. 

 

  

 

 

 



ANEXO de Respostas Consulta Pública 

RESPOSTA DA PERGUNTA 3 

RELATÓRIO ATENDIMENTOS UAI 

Referência: 2019 

Nº UNIDADES 
ATENDIMENTOS 

Total Média 

1 UAI CA -                        -    

2 Araçuaí 52.100                 4.342  

3 Barbacena 116.006                 9.667  

4 Barreiro 217.717               18.143  

5 Caratinga 104.109                 8.676  

6 Coronel Fabriciano 112.04                 9.337  

7 Contagem 150.209               12.517  

8 Curvelo 66,277                 5.523  

9 Diamantina 33.404                 2.784  

10 Divinópolis 189.939               15.828  

11 Ipatinga 139.827               11.652  

12 Lavras 77.976                 6.498  

13 Muriaé 107.360                 8.947  

14 Paracatu 105.325                 8.777  

15 Passos 117.186                 9.766  

16 Patos de Minas 125.348               10.446  

17 Poços de Caldas 111.246                 8.557  

18 Ponte Nova 90.556                 7.546  

19 Pouso Alegre 92,607                 7.124  

20 Praça Sete 1.469.170            122.431  

21 São Sebastião do Paraíso 50.830                 4.236  

22 Sete Lagoas 115.856                 9.655  

23 São João Del Rei 58.084                 4.840  

24 Teófilo Otoni 104.967                 8.747  

25 Uberaba 133.570               11.131  

26 Venda Nova 281.364               23.447  

27 Itabira -  -  

28 Felício dos Santos -  -  

29 Viçosa -  -  

30 Leopoldina -  -  

31 Fronteira -  -  

  SOMA 3.952.308               14.025  
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Monitoramento operacional online 

A solução de monitoramento e gestão de filas ofertada deve dispor de área de 

supervisão gerencial contendo, no mínimo: 

Recurso que possibilite monitorar o estado do link entre as unidades de atendimento no 

módulo gerencial; 

Sinalizar unidades de atendimento que apresentem eventual indisponibilidade no link; 

Demonstrar tela de monitoramento da fila em tempo real de cada uma das áreas de 

atendimento de cada unidade contendo, no mínimo: 

Senhas na fila e suas prioridades; 

Possibilidade de filtragem das senhas na fila por prioridade, categoria e/ou serviço; 

Ponto de atendimentos e seus status: 

Recurso visual que diferencie os pontos de atendimentos por situação, como vazio, em 

uso, ocioso, suspenso e pausado; Identificação do usuário logado no ponto de 

atendimento caso exista; 

Demonstrar o usuário em suspensão identificando o motivo e o horário de início da 

suspensão; 

Tela de monitoramento dos emissores de senhas de cada equipamento nas respectivas 

unidades de atendimento; 

O monitor de triagem deve listar, no mínimo: 

Usuários emissores logados; 

Dados individuais de cada emissor; 

Quantidade de senhas emitidas pelo usuário;  

Quantidade de senhas não emitidas; 

Quantidade de descongelamentos; 

Indicativo de suspensão (horário de suspensão e motivo da suspensão); 

Prover recurso que permita listar as senhas que se encontram congeladas no ambiente 

de atendimento; 

Recurso que possibilite listagem de todas as senhas de um dia em uma determinada 

unidade de atendimento; 

Possibilitar ao usuário rastrear todos os eventos ocorridos com uma senha específica, 

independentemente do seu estado atual (finalizada ou ativa): 

 



Por número da senha; 

Por documento principal ou secundário;  

Por nome do Cidadão; 

Por data; 

Por Unidade; 

Permitir exportação dos dados de rastreamento de uma senha pelo menos nos formatos 

PDF e Excel, além dos recursos de integração via API, nativos da solução; 

Permitir rastrear Cidadão e visualizar todas as suas senhas em qualquer unidade de 

atendimento, indicando, no mínimo: 

Número da senha; 

Horário de emissão; 

Unidade de atendimento 

Monitorar todos os alarmes disparados em cada unidade de atendimento; 

Permitir filtragem por data e por tipo do alarme; 

Monitorar o uso do Chat, contendo histórico das mensagens trocadas entre usuários de 

cada unidade por data; 

Listagem de todos os agendamentos de cada unidade e serviço em uma data específica: 

Filtrar por status do agendamento (atendido, cancelado, pendente de confirmação, não 

comparecimento);  

Filtrar por origem (Cidadão e usuário); 

Possibilitar exportação da listagem de senhas agendadas para, no mínimo, PDF e Excel; 

Disponibilizar painel de monitoramento em tempo real da área de atendimento e 

unidades, com capacidade de exibir, no mínimo, as seguintes informações: 

TMA atual;  

TME atual; 

Tempo de espera da senha mais antiga na fila (Ex: senhas que esperaram entre 0 e 15 

minutos, de 15 a 30 minutos e acima de 30 minutos); 

Quantidade de ponto de atendimentos logados;  

Quantidade de ponto de atendimentos suspensos;  

Quantidade de emissores logados; 

Quantidade de avaliações recebidas; 



Quantidade de recusas de avaliação; 

Quantidade de atendimentos por prioridade; 

Quantidade de atendimentos dentro do padrão configurado (Ex: senhas cujo tempo de 

atendimento foi entre 0 e 15 minutos, de 15 a 30 minutos e acima de 30 minutos); 

Quantidade de atendimentos fora do padrão configurado;  

Quantidade de atendimento de senhas agendadas; 

Disponibilizar funcionalidade de monitoramento online e em tempo real de todas as 

operações do atendimento nas Unidades de Atendimento Integrado, através de solução 

web browser. 

O monitoramento deve incluir, no mínimo, as seguintes informações: 

Quantidade serviços solicitados;  

Tempo médio de atendimento; 

Quantidade de agendamentos realizados;  

Quantidade de senhas consultadas;  

Quantidade de senhas ativadas; 

Quantidade de avaliações recebidas;  

Quantidade de recusas de avaliação; 

Disponibilizar painel de monitoramento em tempo real do status dos equipamentos, 

com indicação: 

Lista de equipamentos com sua identificação e localização; 

Disponibilidade/indisponibilidade dos equipamentos; 

Mecanismos de auto recuperação em casos de falhas de conexão de rede. Manutenção 

do equipamento com histórico de chamados. 

Monitoramento Mobile 

Todos os serviços disponíveis nas Unidades de Atendimento Integrado, incluindo 

informações sobre o número de pessoas na fila e o tempo médio de espera para o início 

do atendimento, a partir do horário da consulta devem estar disponíveis via web, 

através de pelo menos, os navegadores chrome/Firefox em suas versões mais recentes; 

Funcionalidade ofertada para os Usuários com permissão específica para indicação dos 

atendimentos e agendamentos; 

A solução deve contar com as seguintes funções mínimas para consulta online: 

Lista das Unidades de Atendimento Presencial, com endereço, horário de 

funcionamento e mapa geográfico de acesso; 



Guia de Serviços contendo todos os serviços disponíveis nas unidades de atendimento 

do Contratante, incluindo informações sobre o número de pessoas na fila e o tempo 

médio de espera para o início do atendimento, a partir do horário da consulta; 

Total de pessoas em espera, por unidade e por área de atendimento de atendimento; 

Índice de satisfação e qualidade do atendimento, por unidade e por área de 

atendimento de atendimento; 

Quantidade de atendimentos no dia e acumulado do mês; 

Quantidade de senhas na fila; 

Quantidade de senhas em atendimento;  

Quantidade de senhas atendidas; 

Tempo Médio de Espera, por unidade e por área de atendimento de atendimento; 

Tempo Médio de Atendimento, por unidade e por área de atendimento de atendimento;  

Tempo de espera da senha mais antiga na fila; 

Quantidade de ponto de atendimentos logados;  

Quantidade de ponto de atendimentos configurados;  

Quantidade de avaliações recebidas; 

Quantidade de recusas de avaliação; 

Indicação de atendimentos dentro do padrão configurado do TMA;  

Indicação de atendimentos fora do padrão configurado do TMA; 

Indicação de atendimentos dentro do padrão configurado do TME; 

Indicação de atendimentos fora do padrão configurado do TME;  

Quantidade de agendamentos por Unidade; 

A interface gráfica deverá ser executada, preferencialmente, por meio de gráficos, 

velocímetros e painéis de monitoramento; 

Informações adicionais sobre o melhor dia da semana e horário para o atendimento, por 

serviço e por unidade de atendimento; 

Não deve haver disponibilidade para qualquer visualização de imagem do ambiente do 

atendimento do Contratante; 

Atendimento Virtual da Demanda pelo Usuário (Atendente): A solução deve 

disponibilizar para os atendimentos realizados por Videoconferência todos os requisitos 

contemplados no item 7.1.3 além dos citados abaixo: 

O atendimento deverá ser WEB e funcionar com no mínimo os navegadores Google 

Chrome na versão 31 ou superior ou Mozilla Firefox na versão 38 ou superior, tanto para 



desktop quanto para mobile, sem a necessidade de instalação de qualquer software 

complementar; 

Deve ser disponibilizado um chat para troca de mensagens entre o atendente e o 

cidadão; 

Deve ser disponibilizado o recurso de compartilhamento de tela entre o cidadão e o 

atendente, quando utilizado desktop, a partir de ambos os lados; 

A solução deverá possibilitar o armazenamento dos arquivos transitados durante o 

atendimento e vinculados a senha, para garantir o rastreamento das informações de 

atendimentos, caso seja solicitado pela CONTRATANTE; 

A solução deverá possibilitar o armazenamento da conversa realizada no chat em 

formato de texto, vinculada a senha, caso seja solicitado pela CONTRATANTE; 

O sistema deve realizar a redução automática das fotos transmitidas durante o 

atendimento, mantendo um padrão de resolução que permita o envio com tamanho 

máximo de 15mb; 

O sistema deve fornecer um campo para transferência dos documentos pelo usuário e 

pelo cidadão. Devem ser aceitos no mínimo os tipos de arquivos como DOCX, DOC, PDF, 

XLS, JPEG, JPG, PNG, TXT e tamanho máximo do arquivo de 15MB; 

O sistema deve permitir a usabilidade do atendimento virtual por três segmentos: 

Realizar o atendimento virtual através de uma única unidade de atendimento central; 

Integrar a unidade virtual com um ponto de atendimento local (Unidade Presencial); 

Possibilitar a criação de unidades independentes para realizar o atendimento 

regionalizado; 

Pesquisa de satisfação 

A solução deverá dispor de recurso de multi avaliação para o Cidadão sobre o 

agendamento na interface web, com possibilidade de incluir perguntas diversas acerca 

do ambiente do agendamento, do serviço ofertado, entre outros; 

A solução deverá dispor de recurso de multi avaliação para o Cidadão; 

A solução poderá enviar para o Cidadão pesquisa da qualidade sobre o serviço prestado, 

através de todos os canais configurados, imediatamente após a finalização do 

atendimento, ou a cada etapa concluída; 

A solução deverá enviar para o Cidadão cadastrado na solução, sob demanda, pesquisa 

previamente definida pela Contratante: 

O formato da pesquisa será definido juntamente com o CONTRATANTE. Caberão à 

CONTRATADA a guarda destes dados e a tabulação das respostas da pesquisa de 

qualidade. A solução deve exportar estes dados pelo menos nos formatos Excel e PDF 

para consulta do CONTRATANTE. 



O CONTRATANTE poderá definir rotinas para execução da pesquisa de qualidade e 

enviar ao Cidadão através de todos os canais configurados, pré-determinados 

automaticamente com parâmetros e periodicidades definidas. 

Disponibilização de API 

A funcionalidade de agendamento da solução deve disponibilizar API, em tecnologia e 

formato especificado pela CONTRATANTE para a integração com o agendamento do 

MG.GOV.BR. A CONTRATADA deverá também oferecer este mesmo recurso através de 

página Web, com interface responsiva para todas as funcionalidades configuradas. 

A documentação necessária para integração da solução com o login único do governo 

federal (GOV.BR), está disponível no site https://manual-roteiro-integracao-login-

unico.servicos.gov.br/pt/stable/iniciarintegracao.html#solicitacao-de-configuracao. 
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Dispor de integração entre a solução e o Portal de Agendamento da CONTRATANTE 

(Agenda Minas), através de API ou WEB Service. 

A solução ofertada deve contemplar funcionalidades de Agendamento para todos os 

serviços disponibilizados pela CONTRATANTE. Todos os recursos do agendamento 

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

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

sistema de agendamento do Estado, via Web Service. 

A CONTRATADA será responsável pelo recebimento dos dados (CPF, DATA, HORÁRIO, ID 

DE SERVIÇO, ID DE UNIDADE e ID DO MUNICÍPIO) do sistema de agendamento da 

CONTRATANTE e  seu correto tratamento e integração com a sua solução, através de 

web service disponibilizado pela CONTRATADA. A contratada tem que garantir que a 

solução receba os dados do sistema de agendamento e mantenha o mesmo padrão de 

identificação do agendamento enviado. 

A solução deve possibilitar a integração com o sistema de agendamento do Governo do 

Estado (Agenda Minas). 

A solução deve dispor de Cadastro do Cidadão, para utilização em todos os módulos do 

sistema (Atendimento, Agendamento, Terminal de Registro da Manifestação do 

Cidadão). A solução deverá acessar o banco de dados próprio ou da CONTRATANTE, 

conforme a exclusiva decisão e orientação da CONTRATANTE. Este cadastro deverá 

consumir informações de uma base de dados de autenticação do Cidadão, indicado pela 

Contratante. Esta integração será de responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo 

custo adicional ao CONTRATANTE. Os itens pré-configurados poderão sofrer alteração a 

critério do CONTRATANTE. O preenchimento dos campos do cadastro deve obedecer às 

regras indicadas pela CONTRATANTE, considerando campos a aplicação de regras 

consistentes para auxilio no preenchimento dos dados. Letras maiúsculas, minúsculas, 

https://manual-roteiro-integracao-login-unico.servicos.gov.br/pt/stable/iniciarintegracao.html#solicitacao-de-configuracao
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números, caracteres especiais, caracteres acentuados, espaço duplo, espaço inicial, 

espaço final, datas, CPF, CNPJ, PIS, campos obrigatórios, etc. 

A solução deverá permitir a integração com o cadastro único do Governo Federal, 

possibilitando utilizar esse cadastro para autenticar na ferramenta. 

Agendamento pelo Cidadão 

Deve ser acessível através dos browsers indicados no Requisito Não Funcional, incluindo 

as plataformas dos telefones celulares e tablets. 

A solução deve fornecer a integração com o MG APP, PORTAL MG e GOV.BR, 

possibilitando que o cidadão realize o agendamento através das plataformas da 

CONTRATANTE e/ou utilizando o login unico do governo federal. 

Não deve possuir limitações quanto ao número de Cidadãos, calendário de 

disponibilidade, número de unidades e usuários, além do número de agendamentos 

simultâneos. 

Disponibilização de API 

A funcionalidade de agendamento da solução deve disponibilizar API, em tecnologia e 

formato especificado pela CONTRATANTE para a integração com o agendamento do 

MG.GOV.BR. A CONTRATADA deverá também oferecer este mesmo recurso através de 

página Web, com interface responsiva para todas as funcionalidades configuradas. 

A documentação necessária para integração da solução com o login unico do governo 

ederal (GOV.BR), esta disponível no site https://manual-roteiro-integracao-login-

unico.servicos.gov.br/pt/stable/iniciarintegracao.html#solicitacao-de-configuracao. 
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Relatórios 

Os relatórios deverão ser disponibilizados por serviço, dia, semana e mês. Detalhados 

por quantitativos, recursos de origem do agendamento e data. Os relatórios devem 

permitir todo nível de rastreabilidade por usuário, cidadão, senha, serviço secundário, 

serviço, área de atendimento, unidade de atendimento, prioridade, categoria, data, 

apurados individualmente ou em grupo; 

Deve usar a tecnologia OLAP através de módulo específico, disponibilizar informações 

gerenciais mínimas que incluem relatórios, alarmes, painéis de situação, o número de 

senhas provenientes de agendamento que foram emitidas, motivos para as Não 

Emitidas, canceladas ou que não compareceram. Quantas destas senhas emitidas foram 

totalmente atendidas, parcialmente atendidas e não atendidas. Esses relatórios serão 

gerados considerando-se: o total de senhas de agendamento emitidas para a 

Contratante, para determinada unidade, área de atendimento, subdivisão da área de 

atendimento ou serviço, o número de senhas emitidas pelo Cidadão e pelo usuário, o 
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número de senhas canceladas e a origem do cancelamento (pelo usuário, pelo sistema 

ou pelo Cidadão), além de suportar todas as plataformas da WEB; 

A Solução deve ofertar extração de relatórios gerenciais na arquitetura OLAP; 

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

extrair relatórios gerenciais; 

A solução ofertada deve dispor de Cubos de Dados OLAP, alimentados automaticamente 

e disponibilizados em ambiente web dentro da solução, além de compativeis para o 

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

acesso compatibilizado com o MS-Office; 

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

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

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

gráficos (no mínimo barra, pizza e linha) e vice-versa; 

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

Usuário e baseadas em colunas pré-existentes; 

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

configuração e de acordo com dados apurados nas mesmas; 

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

HTML, CSV, PDF, JPG; 

A ferramenta OLAP deve permitir impressão direta do conteúdo exibido sem 

necessidade de exportação; 

A Solução ofertada deve fornecer cubos OLAP contemplando as seguintes dimensões 

mínimas: 

Localidade (por nível na hierarquia);  

Grupo de unidade; 

Unidade;  

Prioridade; Categoria;  

Seção; 

Grupo de seção;  

Serviço; 

Grupo de serviço;  

Atividade; 

Grupo de atividade;  



Atendente; 

Grupo de atendente;  

Avaliação; 

Dimensão de datas, que devem ser estratificadas no mínimo como: Ano /Trimestre / 

Mês / Dia / Hora; 

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

de novos relatórios para atender as necessidades evolutivas dos processos operacionais 

e de gestão da CONTRATANTE. 

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

seguintes questões: 

Quantidade de requerentes que demandaram senhas nas unidades e seu respectivo 

estado de conclusão (Atendido, Parcialmente atendido e Não atendido) em período 

configurável. Devendo conter no mínimo as seguintes dimensões: 

Localidade 

Grupo de Unidade  

Unidade  

Prioridade 

Categoria 

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

Análise detalhada da demanda por serviço (quantidade de serviços demandados, 

atendidos, parcialmente atendidos e não atendidos). Devendo conter no mínimo as 

seguintes dimensões: 

Localidade Unidade 

Grupo de Unidade  

Serviço 

Grupo de Serviço  

Prioridade 

Categoria 

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

Análise detalhada dos tempos médio, total e quantidades de espera, deslocamento e 

atendimento em período configurável. Devendo conter no mínimo as seguintes 

dimensões: 

Localidade  



Unidade 

Grupo de Unidade  

Seção 

Grupo de Seção  

Serviço 

Grupo de Serviço  

Atividade 

Grupo de Atividade  

Prioridade 

Categoria 

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

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

configurável. Devendo conter no mínimo as seguintes dimensões: 

Atendente 

Grupo de Atendente  

Seção 

Motivo de Suspensão 

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

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

configurável. Devendo conter no mínimo as seguintes dimensões: 

Atendente 

Grupo de Atendente 

Seção 

Grupo de Seção 

Motivo de pausa 

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

Análise da quantidade de não emissões na triagem de atendimento em período 

configurável. Devendo conter no mínimo as seguintes dimensões: 

Atendente 

Grupo de Atendente 



Motivo de Não Emissão  

Serviço 

Grupo de Serviço 

Prioridade 

Categoria 

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

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

quantidade de ocorrências) no atendimento pelos atendentes em período configurável. 

Devendo conter as seguintes dimensões: 

Localidade  

Unidade 

Grupo de Unidade 

Seção 

Grupo de Seção 

Serviço 

Grupo de Serviço 

Atividade 

Grupo de Atividade 

Prioridade 

Categoria 

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

Análise da quantidade, tempo total e médio dos congelamentos executados nas 

unidades de atendimentos em período configurável. Devendo conter no mínimo as 

seguintes dimensões: 

Localidade 

Unidade 

Grupo de Unidade 

Motivo de Congelamento 

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

 



Análise quantitativa das senhas (Emitidas, não emitidas, parcialmente atendidas, não 

atendidas e atendidas) emitidas por agendamento pelo Cidadão. Devendo conter no 

mínimo as seguintes dimensões: 

Localidade 

Unidade 

Serviço 

Atendente 

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

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

desempenho dos atendentes os seguintes itens: 

Tempo médio de suspensão 

Quantidade de suspensões 

Tempo médio de pausa 

Quantidade de pausas 

Quantidade de atendimentos 

Tempo médio de atendimento 

Quantidade de congelamentos realizados 

Quantidade de descongelamentos realizados 

Dias trabalhados 

Tempo médio de deslocamento 

Quantidade deslocamentos 

Quantidade de emissões de senhas ao Cidadão 

Tempo médio de disponibilidade 

Tempo médio de ociosidade 

Tempo médio de ociosidade real 

Classificação das esperas das unidades de atendimento em faixas de tempo configurável 

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

em um período configurável. Devendo conter as seguintes dimensões: 

Localidade 

Unidade 

Seção 



Atividade 

Prioridade 

Categoria 

Classificação de espera 

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

Análise de satisfação dos Cidadãos com o atendimento prestado pela CONTRATANTE em 

um período configurável. Devendo conter as seguintes dimensões: 

Atendente  

Seção 

Serviço 

Atividade 

Prioridade 

Categoria 

Avaliação 

Resposta 

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

Análise quantitativa dos cancelamentos executados no sistema em período 

configurável. Devendo conter as seguintes dimensões: 

Localidade 

Unidade 

Grupo de unidade 

Seção 

Grupo de seção 

Serviço 

Grupo de serviço 

Prioridade 

Categoria 

Motivo de cancelamento 

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

 



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

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

trabalho configurado para o atendente, se houver. 

Os relatórios deverão ter cabeçalho de identificação e parâmetros configuráveis. 

Recursos de configuração devem estar disponíveis para a geração de apurações 

variadas, conforme os itens mínimos: 

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

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

Relatório de produtividade com identificação da quantidade total de atendimentos 

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

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

e intervalo improdutivo; 

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

entradas de cada serviço e tempo médio de atendimento; 

Relatório por demanda da CONTRATANTE: deve apresentar o total de atendimento, 

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

tempo máximo de atendimento e tempo máximo de espera; 

Relatório por atendente: deve apresentar os atendimentos agrupados por atendente; 

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

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

atendimento e espera em intervalos de horas; 

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

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

execução de um serviço); 

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

organizados por hora; 

Relatório de avaliações: deve listar os atendimentos agrupados pela avaliação fornecida 

pelo Usuário, considerando serviços cancelados e atendimentos não avaliados; 

Mapa de atendimentos dentro e fora do padrão: deve mostrar estatisticas de tempo de 

espera na fila, quantidade atendimentos que foram atendidos dentro e fora do padrão 

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

Relatório de horas trabalhadas por atendente; 

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

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

dentro do horário cadastrado; 

Analise do quantitativo de atendimentos realizados com e sem avaliação; 



 

Localidade (por nível na hierarquia); 

Grupo de unidade; 

Unidade; 

Prioridade; 

Categoria; 

Seção; 

Grupo de seção; 

Serviço; 

Grupo de serviço; 

Atividade; 

Grupo de atividade; 

Atendente; 

Grupo de atendente; 

Avaliação; 

Dimensão de datas, que devem ser estratificadas no mínimo como: Ano /Trimestre / 

Mês / Dia / Hora 

Analise dos atendimentos com tempo menor do que 30 segundos: 

Localidade (por nível na hierarquia); 

Grupo de unidade; 

Unidade; 

Prioridade; 

Categoria; 

Seção; 

Grupo de seção; 

Serviço; 

Grupo de serviço; 

Atividade; 

Grupo de atividade; 

Atendente; 



Grupo de atendente; 

Avaliação; 

Dimensão de datas, que devem ser estratificadas no mínimo como: Ano /Trimestre / 

Mês / Dia / Hora 

Total de avaliações: 

Localidade (por nível na hierarquia); 

Grupo de unidade; 

Unidade; 

Prioridade; 

Categoria; 

Seção; 

Grupo de seção; 

Serviço; 

Grupo de serviço; 

Atividade; 

Grupo de atividade; 

Atendente; 

Grupo de atendente; 

Avaliação; 

Dimensão de datas, que devem ser estratificadas no mínimo como: Ano /Trimestre / 

Mês / Dia / Hora 

Volumetria de serviços Atendidos: 

Localidade (por nível na hierarquia); 

Grupo de unidade; 

Unidade;  

Prioridade; 

Categoria; 

Seção; 

Grupo de seção; 

Serviço; 



Grupo de serviço;  

Atividade; 

Grupo de atividade; 

Atendente; 

Grupo de atendente; 

Avaliação; 

Dimensão de datas, que devem ser estratificadas no mínimo como: Ano /Trimestre / 

Mês / Dia / Hora 

Emissão de Senhas: 

Localidade (por nível na hierarquia); 

Grupo de unidade; 

Unidade; 

Prioridade; 

Categoria; 

Seção; 

Grupo de seção; 

Serviço; 

Grupo de serviço; 

Atividade; 

Grupo de atividade; 

Atendente; 

Grupo de atendente; 

Avaliação; 

Dimensão de datas, que devem ser estratificadas no mínimo como: Ano /Trimestre / 

Mês / Dia / Hora; 

Tempo de espera. Tempo que a senha é emitida ate o momento em que essa senha é 

chamada no painel: 

Localidade (por nível na hierarquia); 

Grupo de unidade; 

Unidade; 



Prioridade; 

Categoria; 

Seção; 

Grupo de seção; 

Serviço; 

Grupo de serviço; 

Atividade; 

Grupo de atividade; 

Atendente; 

Grupo de atendente; 

Avaliação; 

Dimensão de datas, que devem ser estratificadas no mínimo como: Ano /Trimestre / 

Mês / Dia / Hora; 

Tempo de deslocamento. Tempo em que a senha é chamada no painel até o inicio do 

atendimento: 

Localidade (por nível na hierarquia); 

Grupo de unidade; 

Unidade; 

Prioridade; 

Categoria; 

Seção; 

Grupo de seção; 

Serviço; 

Grupo de serviço; 

Atividade; 

Grupo de atividade; 

Atendente; 

Grupo de atendente; 

Avaliação; 



Dimensão de datas, que devem ser estratificadas no mínimo como: Ano /Trimestre / 

Mês / Dia / Hora 

 

RESPOSTA DA PERGUNTA 79, 80 e 81 

 


